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  ةـممقد
  

 األخيرة، األعوام فيف  .)1(اإلسكوا منطقة بلدان هتواجھ سياسيو قتصاديا تحد الغذائي األمن  
 ،في المائة 50و 40 بين ما بشكل منتظم المنطقة مجموع ما تستھلكه إلى الحبوب صادرات نسبة تتراوح
 . )2(في لبنان وفلسطين وأعلىبل لحاالت، كما في العراق واليمن، بعض ا فيفي المائة  70نسبة  توبلغ
لندرة موارد المياه  نظراًو  .القومي من الدخل في المائة 5 نحو المنطقة في األغذية استيراد فاتورة تستھلكو

 مقارنةوضع صعب  فينفسھا  المنطقةتجد بسبب التغير المناخي،  المتزايد الخطرالعذبة وجفاف المناخ و
 عن الناجمة لصدماتل اًمعرضالمنطقة  بلدانمعظم  زال ما بالفعل،و . من حيثُ اإلنتاج الزراعي بغيرھا
.  اإلنتاجية مستويات وتدني االقتصادية مواردال قاعدةمحدودية  بسببوذلك  ،السلع وأسعار المناخ تقلب

 مركزب العرض مجال في اإلسكوا منطقة مكانةضعف  عن االستعاضة دونعدد� من العوامل  يحولكذلك، 
 ضيقو ؛التنوع االقتصادي اإلنتاجي قلة العوامل ھذه منو  .الطلب مجال فيقوي في األسواق الدولية 

 ؛االقتصادي اإلقليمي تكامللاانخفاض مستويات و ؛واإلقليميمحلي ال االستقرار وانعدام ؛التصدير مجاالت
 النمو يفوق بشكل العاملة القوىمشاركة  نمو ةسرعو بين الدول؛ السياسي تعاونال مبادراتمحدودية و

تفاوتات وارتفاع  ؛البطالة معدالت ارتفاع إلى يؤدي ام ،العمل فرصانخفاض وتائر توليد و ؛السكاني
 سيبقى الستيرادااالعتماد على  اھذ أن تدل على كلھا العوامل وھذه.  كبيرة فقر جيوبوجود و ؛ليخادمال

  . في المستقبل رتفعي لم إن ،الحالية مستوياته على
  

 اإلنتاج من صغيرة حصة الصادرات تمثلو ،)3(محدودة العالمية الحبوب أسواق ذلك، إلى باإلضافة  
 لھذه الوطنية السياساتب ناًورھم الحبوبتوفر يجعل  مابلدان،  ةست الحصة ھذه ىعل وتسيطر العالمي،
   .)4(البلدان

  
 اًمؤخر صدرتو.  الغذائي األمن مختلف جوانب ساتالدرا من عدد تناولالعقدين الماضيين،  في  

 الفقر على) المالية واألزمة الوقود أزمةأي أزمة الغذاء و( م�ثلثةالاألزمة  حول آثار  الدراسات منمجموعة 
                                                  

األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية : تتألف منطقة اإلسكوا من البلدان والمناطق التالية  )1(
  .الجمھورية العربية السورية والعراق وع�مان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر واليمنوالسودان و

ومعدل استھالك الحبوب أعلى نسبياً .  المركب) ب(تعتبر الحبوب في المنطقة أھم مصدر للطاقة والبروتينات وفيتامين   )2(
أنواع الحبوب استھالكاً بشكل عام، باستثناء السودان التي يسودھا استھالك  وي�ع�د القمح أكثر.  لدى األسر المعيشية الفقيرة في أنحاء المنطقة

وفي منطقة المشرق، يحتل األرز والذرة المرتبة الثانية من حيثُ الحبوب األكثر استھالكاً، بينما يحتلھا الذرة والدخن في اليمن .  السورغم
وأعلى واردات الحبوب ھو القمح، الذي ي�نتج في المناخات المعتدلة .  ن ھذه الحبوبولم ي�حقق أي من ھذه البلدان اكتفاء� ذاتياً م.  والسودان

  .وتصدره بشكل أساسي الدول الصناعية، ويليه الشعير والذرة

األسواق الزراعية الدولية محدودةً وغير كفوءة نسبياً بسبب تأثير السياسات القائمة على اإلنتاج المدعوم بشكل كبير   )3(
من جھة، والسياسات  )OECD(التعرفات الجمركية في الدول األعضاء لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  والحماية من

والنتيجة النھائية لذلك منتجات أقل كفاءةً وأسعار منخفضة اصطناعياً من منطقة .  التجارية التقييدية في البلدان النامية من جھة أخرى
وتماشياً .  ي الميدان االقتصادي على حساب إمكانية إنتاج أكثر كفاءة وأسعار مرتفعة اصطناعياً في البلدان الناميةمنظمة التعاون والتنمية ف

  .مع ھذا الوضع، تميل البلدان األعضاء في اإلسكوا إلى سياسات تجارية أكثر تقييداً في الزراعة منھا في الصناعة

في المائة من إنتاج األرز اإلجمالي، ما  6المائة فقط من إنتاج القمح اإلجمالي و في 18وفقاً لتقديرات منظمة الفاو، ي�صدر   )4(
وفي الواقع، .  يعني أن حدوث تغيرات صغيرة في السياسات التجارية ألحد المصدرين الرئيسيين قد يؤثر على التدفقات التجارية العالمية

ادراته بسبب تخوف لدى الرأي العام فيه، ما سرع ارتفاع أسعار ، فرض بعض البلدان المصدرة الكبرى حظراً على ص2008في عام 
وكان لھذا االرتفاع السريع في األسعار تأثير مباشر على مؤشر أسعار المستھلك بشكل عام، ما أثر بالتالي على التضخم في .  األغذية

وعلى الفسحة المالية في تلك التي لديھا برامج ) يأي الدعم االستھالك(اقتصادات منطقة اإلسكوا التي ينخفض فيھا تدخل القطاع العام 
  .مساعدات اجتماعية كبيرة



 -2 -  

  

من  الغذائي األمن الدراساتھذه  وتتناول.  العربية البلدان علىدراسات أخرى  وركزت.  الغذائي واألمن
 الذيالبشرية  التنمية منظور) ب(الدولي؛  البنك أطلقهالذي  لنموا تشجيع منظور) أ: (منظورين رئيسيين

  . اإلنمائي المتحدة األمم برنامجيشيعه 
  

 باألمن وعالقتھا النزاعاتمسألة  ھي ،ھتمامالا بالكثير من تحظى ال ھامة مسألةغير أن ھناك   
 األخيرة، األعوام فيف.  عدة وعسكرية مدنية عنف عمالوأ نزاعات بلدانھاالتي تشھد  المنطقة ھذه في الغذائي
 من موجاتوالعراق وفلسطين ولبنان واليمن،  السودان خمسة بلدان أعضاء في اإلسكوا، ھيفي  اندلعت
 حاداً الوضعيكون قد و.  على األمن الغذائي ةمباشر آثار لھا كانتالمسلح وأعمال العنف السياسي  النزاع

مشاكل  العراققد خبر و.  اًأحيان شامٌلالغذائي  األمنانعدام حيثُ  واليمن فلسطينو السودان فيبشكل خاص 
 األمنانعدام وواجه لبنان مرحلة قصيرة من .  فيه نزاعاتال خاصة في أعقاب ، وإن تكن حادة،متقطعة

تعاني  يالتمناطق وال البلدان على الدراسة هھذ ركزوت.  يهعل اسرائيل حرب خالل 2006 عام فيالغذائي 
  .شامالًالغذائي  ألمنل انعداماً

  
 التأثيريشمل و.  بطرق عدةفھي تضعفه  الغذائي،تأثير مباشر وغير مباشر على األمن  وللنزاعات  
وقطع  اآللياتالزراعية وزرع القنابل العنقودية واأللغام وقتل الماشية وتدمير  األراضيتجريف  المباشر

االستثمار  ثبطتو ؛وصول المستھلكين والمنتجين إلى األسواق ندو اتنزاعال حولذلك تك.  األسواق إلىسبل ال
دون ذلك حول في ،الضريبية اإليرادات من الحكومة جردتو ؛الغذاء توفرمن  يحد ما الزراعي، حديثالتفي 
مثل غير المباشر فيت اأما تأثيرھ.  الغذاءاالستفادة من  بيئةإلى تدھور  ؤديتو ؛اجتماعي ناأم شبكات إنشاء
 وتدھور الالجئين ھجرةمن مثل  ،الجغرافية احدودھ خارج لىإ ةواإلقتصادي ةلسياسيا اانتشار تداعياتھفي 
 االھتمام من مزيدب كانت ستحظىالسياسات المحفزة للنمو التي  أولوياتواستبعاد  اإلقليمي االستثماري المناخ

في جميع أنحاء  عنھاعلن أذائية الخطيرة التي الغ الطوارئحاالت  معظموالواقع أن لفة الظروف مخت لو كانت
  . نزاعات عنناجماً كان ) واألزمة المالية الوقودأزمة و الغذاءأزمة ( ثلثةمالة قبل وقوع األزم العالم

  
 على  الحصول إمكانمدى الغذائي كمؤشر على  األمنانعدام الناحية النظرية، يمكن استعمال  من  
 األمنانعدام أي أن  ،تفاعل في اتجاھينات عالقة ين األمن الغذائي والنزاعب ةعالقوالاألساسية،  الموارد

.  المواد الغذائية نقصل نتيجةًالشغب  أعمالنفجر تتاريخياً، و.  اًفي آنٍ مع له ونتيجة لنزاعل مصدرالغذائي 
فاق الحكومة آنذاك إخوالمواد الغذائية أسعار  ارتفاعمن باريس  فيالناس  استياءيبدو أن  المثال،سبيل  علىف

 األمنانعدام  يكونقد وبالمثل،  . )5(لعبا دوراً رئيسياً في إشعال الثورة الفرنسية بشكل مالئم ستجابةفي اال
 . )6(رفوراد أزمةمستھل  فياً دورلعب  وربما، 1994 عام رواندا في الجماعية اإلبادة وقوع في ساھمالغذائي 
النزاعات المسلحة على  منعبشأن التقدم المحرز نحو المتحدة  ألممل عامال ميناألعن  الصادر تقريرالوينص 

 تحويلفي  كثيراً تساھم أن يمكن ،الموارد ندرة مثل ،بهالغذائي والمشاكل المرتبطة  األمنانعدام معالجة "أن 
 يالغذائ األمنانعدام بين  قويةالتجريبي لوجود عالقة  األساسعلى أن .  "إلى وضع مستقر وضع ھش

تساھم في اندالع ال أن ندرة الموارد  إلىتشير تحاليل  عدة، وھناك فحسب ھو أساس داللي اتلنزاعوا
  .)7(لهفي حال وجود عوامل خارجية أخرى محفزة  ات إالنزاعال

                                                  
)5(  Messer, Cohen and Simmons (2001).  

)6(  Uvin (1996), as cited in Messer, Cohen and Simmons (2001).  

)7(  Buhaug, Gleditsch and Theisen (2008).  
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 خاصة الغذائي، األمنانعدام من مصادر  مصدر األحيان معظم في النزاع من الناحية العملية لكن،  
 مشاكل من أصالً يعانونمن  تعريضخالل  من "للخطر اًمضاعف" عامالً يصبح أن نويمك ا،واإلسك منطقة في

في العديد من البلدان العربية التي اندلعت ويمكن اعتبار أعمال الشغب .  مزيد من الضغطل القمع أو التخلف
السببية العامة  لعالقةل ي األھميةثانو استثناء�ئية الغذاالمواد  أسعارارتفاع أزمات  أثناء 2008- 2007عام 
 اًالغذائي ليس بالضرورة مصدر األمنانعدام أن من ھنا، مع  . الغذائي األمنانعدام ب تنتھيل النزاعب تبدأالتي 
للتخفيف من  اًغذائي يمكن أن يكون مصدرالمن من األأكبر  قدر للنزاع في المنطقة، إال أن توفير اًكبير

 يقللفي منطقة اإلسكوا، : الذي يمكن تلخيص�ه كاآلتيو ،التقريراألساسي لھذا االفتراض  ھوھذا .  النزاعات
يكون قد  هلكن توفير ،اتنزاعلل اًاألمن الغذائي ليس بالضرورة مصدر انعدامو الغذائي، األمن من النزاع
  . إلى تسليط الضوء على ھذه المسألة الرئيسيةيھدفُ ھذا التقرير و.  اتلتسوية النزاع اًمصدر

  
العنف السياسي في معظم  يوجهو.  نيريفيتن يتظاھر والنزاع الغذائي األمن انعدامون كثيراً ما يك  

 بعد ما التنمية مرحلةجدلية عن أن  اًالنزاع في العالم العربي عمومينجم و . البلدان العربية ضد الدولة
 الحكم األولى، حلةالمر) أ: (ھي مراحل ثالث األساس المنطقي ھذايتضمن  آخر، بتعبير.  تنته لم االستقالل

  من المدن؛  معظمھا محلية ونخب االستعماريين الحكام بين تحالف� بوجود يتميز الذي االستعماري
تتمتع ھي األخرى  الالثانية، االستقالل الذي يشھد استبدال النخب السابقة بطبقة سياسية جديدة  المرحلةو) ب(

ما يشھد� المصالحة بين  اًثة، االنصھار الوطني الذي غالبالثال والمرحلة) ج( يلية؛ثتمبصفة في أحيانٍ كثيرة 
 بلدان عدةوالواقع أن  . المؤسسات وبناء المشتركة الدولة قضية لصالحالنخب السابقة وخلفائھا والمواطنين 

 السياسية الفرص معظم قعي لذلك، ونتيجة.  والثالثة الثانيةتين المرحل بين ما مكانٍ في عالقة المنطقة في
.  األمن الغذائي، في المناطق الريفيةانعدام ذلك  بما في ،مظالمال معظم نشأبينما ي ،المدن في قتصاديةواال
 في لإلنخراطالبديلة  الفرص قيمةمن  ويزيد المظالممن  الحداألمن الغذائي في  تعزيزيساھم  ،من ھناو

  أنه  بماو الوة على ذلك،وع  .ليةامتشاالوقت عينه، يؤدي إلى جعل الحكومات أكثر  وفي.  نزاعات
على المدى الطويل، بل ال على األقل  ،موجودةاألمن الغذائي من خالل إعادة توزيع كعكة  تعزيزال ينبغي 

  . من االنقسامات السياسية واالقتصادية التقليدية الحدبنجاح فرص اقتصادية جديدة، يمكن  بتوليد
  

 فبحسب.  وجهاأل متعددة اإلسكوا منطقة فيألمن الغذائي انعدام او النزاع بينالمتبادلة  لدينامياتاإن   
 في الغذائي األمن يصطدم� ما اًغالب، لبلدانالمخصص ل )WFP( العالمي األغذية برنامجل اإللكتروني الموقع
 لخدماتاتوفر محدودية والمفروضة على الحركة  والقيود االجتماعي االستقرار انعداممشاكل ب فلسطين
 المفروضة علىاألمن والھجرة الداخلية والقيود  انعدامھي  المشاكلفالعراق،  فيأما  . )8(يةاألساس والموارد

 مستوياتوال المستمر النزاع ليشكفي السودان و.  عيفةالض التحتية والبنيةالمواد الغذائية الحصول على 
.  لألمن الغذائي التحديات الرئيسية السلبيةالداخلية والظروف المناخية  والھجرة األساسية التحتية لبنيةل المتدنية
  . يواجه اليمن الفقر وانعدام االستقرار االجتماعي والالجئين والھجرة الداخلية والتدھور البيئي ،وبالمثل

  
أن تعزز  رة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا يمكنھاالمتأث مناطقأن البلدان والإلى  التقرير ھذا يذھب  

وما تحتاجه المنطقة ھو المزيد من التعاون  . فحسب إلى حد معين لوطنياألمن الغذائي على المستوى ا
 المالية للفسحةالمتأثرة بالنزاعات مناطق وال البلدان تفتقر�) أ: (لتحديدبا ھي ،ثالثةسباب ، وذلك ألاإلقليمي

السياسية السائدة تحول القيود ) ب(وتقديمھا؛  الغذائي منألالتمويل برامج تين اإلدارية العامة الالزم لقدرةلو
دون التغلب بسھولة على االنقسامات القائمة بين النخب الحاكمة والفصائل المحرومة من حقوقھا في المجتمع؛ 

                                                  
  .www.wfp.org/countries: على شبكة اإلنترنت )WFP(راجع موقع برنامج األغذية العالمي   )8(
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نظراً إلى أن ي�ستغَل التعاون اإلقليمي،  عندماأعظم  غذائيال مناأل تحسينفي  ستثمارالكامنة لإل منافعال) ج(
حل مع مبدأ ى شاتمي اًإقليمي ، وتتطلب بالتالي حالًاًإقليمي اًبعدطياتھا في  تحملالمتعددة الغذائي  ألمنأخطار ا

    .المشاكل على أدنى مستوى ممكن
  

من خالل االستثمار اإلقليمي في المفرغة انعدام األمن الغذائي ولنزاع افكرة كسر حلقة والحقيقة أن   
بطبيعته االقتصادية القائمة  لفرصا توزيع إعادةفرض ؛ ذلك أن وصريحة واضحةفكرة التنمية االقتصادية 

بطبيعته قدرات اقتصادية جديدة  قخللفي االستثمار اإلقليمي  التعاونفي حين أن  ،في حصيلتھا سلبيةلعبة 
 في لإلنخراطمن شأن تطور األسواق أن يساعد على تغيير المعادلة االقتصادية ف.  المحصلة إيجابية لعبة

 ،بالطرق المسلحة االقتصادية ألصولا توزيع إعادة لعملية بديالً االقتصادية التنمية تكون عندماو.  اتالنزاع
 التنميةتحقيق إلى النزاع بالسعي السلمي  ستبدالجعل ايو النزاع ستمرارال فرصةالزيد ثمن فإن ذلك ي

  . االجتماعية واالقتصادية أكثر جاذبيةً
  

خالل تقديم  منانعدام األمن الغذائي زاع وبين النط رتبااال كسريمكن  هإلى أنھذا التقرير ذھب يو  
لدى إال أن .  توليد الفرص االقتصادية الجديدة من داخل المنطقة يتمأن يجب و.  فرص اقتصادية جديدة

 اھذ عزىي�يمكن أن  ،اتالنزاع إلىباإلضافة و.  في العالم اإلقليمي التكامل مستويات أدنىأحد اإلسكوا  منطقة
 أعمال مناخإلى وجود  المنطقةإذ تفتقر  ،ثمار اإلقليمي في تنمية األسواق اإلقليميةغياب االست إلىالتدني 
 اللوجستية التحتية لبنيةإلى ا المنطقة تفتقر� المادي، المستوى فعلى.  والمؤسسية المادية الناحيتين من مناسب

شأنه أن يخفف  نم مشترك سياسة إطارتفتقر إلى  المؤسسي، المستوى وعلى.  األسواق لربطالالزمة 
  . تكاليف المعامالت

  
 األھميةبالغة التنمية في المناطق الريفية تحقيق الفقر و مكافحة االستثمارات اإلقليمية التي تركز علىو  

المحلية الريفية، كما يشكل السكان  المجتمعاتتقع في  ركاالمع ساحاتف.  في بناء القدرات االقتصادية الجديدة
ي مشاريع البنية التحتية وشبكات األمان تومن المحتمل أن تؤ.  لتجنيد المقاتلين اًمھم اًالريفيون مصدر

.  الغذائي والسالم األمنمن  اًمرتفع اًالمحلية الريفية عائد المجتمعاتإلى خاص  بشكلالموجھة االجتماعي 
 التي، اًإقليمي الممولةنية البرامج اإلنمائية فوق الوطموجودة في الي تسمح بالقيام بھذه االستثمارات  المجاالتو

  .تمول مشاريع التحديث الزراعي والتكامل التجاري واألدوات المالية الجديدة
  

 ؟بالغ التواضعاإلقليمي في منطقة اإلسكوا  التعاونيظل لماذا : تحديداً ھو، آخرھام سؤال  ي�طر�ح� ھناو  
 لمبادرات جماعية بذاكرة المنطقة تحتفظ ،أوالً.  السؤال ھذا عن مناسبة أجوبة عدة تقديم يمكن ،مرة أخرى

 الجمھوريةفي ( السورية العربية والجمھورية مصر توحيد مبادرة غرار على ،بالفشل باءت وطنية عبر
 تكانالتي  ؛أو فكرة حلف بغداد ،واألردن العراق بين التي لم تعمر طويالًالوحدة  أو ،)آنذاك المتحدة العربية

  ، اًثاني.  فعلية ومبادرات داخلية اقتصاديةبضغوط خارجية، وليس التدخالت الو اجيديولواإلب ةًجميعھا مدفوع
آخذ في  أفريقياشمال ف ،ال تساھم الجغرافيا االقتصادية بالضرورة في تعزيز التعاون في منطقة اإلسكوا

 ذلك، إلى ضافةباإل  .آسيا شرق نحو والخليج تركيا، نحوالعربي  والمشرق أوروبا، نحو متزايد بشكل توجهال
برنامج لأنفسھم ن وضعخيعندما  يسياسال ھمنفوذفقدان العديد من القادة السياسيين بكل بساطة  يخشىربما 

   .فوق وطني
  

.  السياسية االنقسامات رأب على تساعد خارجية محفزات المنطقة تحتاج القيود، ھذه ضوء على  
ھي  الفعلية االقتصادية والفرص الحاجاتأن تكون  الضروري من ،سابقةال تحقيق التكامل لخبرات اًوخالف
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 معالجة تَع�د� اإلطار، ھذا في.  أيديولوجيةأھداف  من االنطالق من بدالً ،اإلقليمي التعاون مبادراتالحافز إلى 
 واقتصادي اجتماعي مجال أي يضاھيھا ال مھمة إقليمية واقتصادية سياسية بإيرادات الغذائي األمن مسألة
 البشرية التنمية تحقيق ادونھ يستحيل ةأساسيسلعة عامة  الغذائي األمن ألن خاص بشكل صحيح ھذاو.  آخر

ثورةً خضراء  اًوفي نھاية المطاف، تفترض� كافة نماذج التنمية االقتصادية ضمني.  واالقتصادية واالجتماعية
 رأسمدفوع بمراكمة تصاد إلى اقي يقوم على استخراج الريوع بشكل غالب تسمح باالنتقال من اقتصاد زراع

عدة مسائل ملحة أخرى في منطقة في موقع القلب من األمن الغذائي يقع باإلضافة إلى ذلك، و.  المال
حاجات التكيف مع التغير المناخي وإدارة الموارد المائية النادرة المشتركة واستغالل قدرات منھا اإلسكوا، 

  . ةالقائم اتالتخفيف من ضغط النزاع ،اًليس آخرو اًوأخير ،التنمية الزراعية غير الم�ستثمرة
  

المرء عند زيادة األمن  إليه يطمحما يمكن أن  أفضل ھو ةالقائم اتالتخفيف من ضغط النزاع إن  
ومن الواضح أن من الوھم االعتقاد أن األمن الغذائي يمكن أن يسوي النزاعات القائمة في المنطقة .  الغذائي
ولن يكون ذلك .  من مستوى العنف إلى مستوى الحوار النزاعأن ينقل الغذائي  منأللولكن، يمكن .  العربية
األمن  زيادةاحتماالت حدثه وھذا ما ي�توقع أن ت العنف،في  لإلنخراطالفرص البديلة  قيمةزادت إال إذا  اًممكن

وبما أن العكس   .تليه فرص أخرى أنحتى يزيد احتمال األمن الغذائي  تحقيقكذلك، ما إن يتم .  الغذائي
المنخرطون إن يدرك  وما.  ، ال بد من إعطاء األولوية لالستثمارات اإلقليمية في األمن الغذائياًليس� صحيح

، ذلك أن العنيف نزاعقل التأييد  لل، سيالعيشسبل  تراجعسوى إلى  يؤديلن نزاع أن اللجوء إلى العنف  في
ھذا التقرير و.  يخسرونهما  ألفرادلدى ا يكون ال عندما خاص بشكل رتفعت العنف فياالنخراط الرغبة في 

والنزاع انعدام األمن الغذائي ضمن ھذا اإلطار المفھومي وھذه الفكرة أن ينظر في العالقة القائمة بين يحاوُل 
  .والتعاون اإلقليمي

  
ھو ول العائق األ.  العوائق بعضھناك حافز لالنخراط في تعاون إقليمي؟  لمنطقةلدى اسيكون  ھل  

االستثمار في  فيتتردد  المحصلة، وقد لعبة سلبيةعلى أنه تنظر إلى التعاون اإلقليمي قد البلدان الغنية أن 
قد تعتبر  الغنية الدولفإن  ،في الغالب مباشرةھي التي ستنتفع  لبلدان األكثر فقراًا تإذا كانو.  األمن الغذائي

االستثمار في  منافعوباإلضافة إلى ذلك، ال تظھر .  منھاللموارد  صاف� تحويل مجردھذه السلعة العامة 
 اً،كميالمنافع  ھذه تقدير صعبوعالوة على ذلك ي.  مباشرة وبوضوحلالقتصادات الغنية األمن الغذائي 
العائق الثاني في أن عدة اقتصادات عربية  ويكمن.  مثل عائد السالم نسبياً ةمجردكون تخاصة عندما 
حدودية أو اختالفات أيديولوجية أو تحالفات مختلفة مع أطراف خالفات  بسبببينھا ما فيت اتخوض� نزاع

 ألن النزاع ،نزاع وآخرمتورط في بين بلد  تعاونقيام ، ال يشجع وجود النزاع بحد ذاته على اًوأخير.  ثالثة
   .التعاونمن مساعي كل مسعى بصدد عدم اليقين يثير� 

  
دائرة النزاع من دائرة العنف إلى  نقلو الغذائي األمنلزيادة  ناجحال يقليماإل تعاونال آفاق إنف ،الذو  

 تنفيذإلى  السعينبغي في المقام األول ي ال أنه يعني ال ھذاو.  على اإلطالق ةالحوار والدبلوماسية غير مؤكد
  . جدية لتعاونعن ا بدائلإلى  على المدى الطويلفتقار الإلى ا نظربال الفكرة، ھذه

  
 التغيرذلك  في بما ،المستقبلية والتحديات المشتركةاألخطار نطقة اإلسكوا العديد من م تواجهو  
.  الموارد الطبيعية والھجرة والتصحر والتحديث االقتصادي استنفادو اتلنزاعالمتأتية عن ا واآلثار المناخي

ليمية للمشاكل اإلقليمية أن ، ستضمن الحلول اإلقأوالً.  فعاالً اًإقليمي ويتطلب العديد من ھذه المشاكل حالً
، تسم�ع أصوات المنطقة وھواجسھا وأفكارھا الرامية إلى تسوية المشاكل اًثاني.  تحظى المنطقة بملكية الحل

حل  مبدأ يقضي وبالفعل،.  المنطقة في المؤسسية القدرة بناء يتم ،اًثالث.  عند تطوير الحلول حضبشكل أو
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الحلول على المستوى اإلقليمي  وإيجادلية امتشر قدرات الملكية واالبتطويمستوى ممكن  على أدنىالمشاكل 
المختلفة التي تواجه  التحدياتلمعالجة يمكن مبدأ ھذا الالمبنية على  جالنھ�وكبديل عن .  اإلقليمية للمشاكل
 ھذهلكن .  مع منظمات دولية وأطراف ثالثة بشكل ثنائي األعضاء في اإلسكوا البلدانتتعاون أن  المنطقة
  . من قدرة المنطقة على تطوير قدرتھا المؤسسية وتحدتعاني من االفتقار إلى االشتمالية و كفاءةً أقلالحلول 

  
 ينطبق وكيفانعدام األمن الغذائي  مفھوم األول الفصلبحث ي.  فصول أربعة إلى التقرير ھذا ينقسم�  

مناطق وال البلدان في الغذائي األمن عوض تقييم محدد بشكل الثاني الفصل ويحاول.  اإلسكوا منطقة على
ويحلل .  األمن الغذائيانعدام إلى النزاع االنتقال من  آليةبحث يوالمتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا، 

البلدان، وينظر في خيارات السياسة اإلقليمية التي على مستوى  سياساتالو القطاعية السياسات الثالث صلالف
عن النتائج الرئيسية  اًويقدم الفصل الختامي ملخص . )9(في المنطقةعدام األمن الغذائي انمن  تحدمن شأنھا أن 

  .في منطقة اإلسكوا سياساتشكل  على إجراءاتوالتوصيات التخاذ 
  

                                                  
استندت المعلومات والتحاليل الواردة في الفصلين الثاني والثالث إلى استبيان خاص أعدته اإلسكوا وعممته على مختلف   )9(

  .2010أبريل /مارس وشھر نيسان/أنحاء المنطقة في شھر آذار
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  اإلسكوا منطقة في الغذائي األمن تقييم  -الًأو
  

  وأزمة الغذاء األغذية أسعار  -ألف
  

 ،لألغذية الحقيقية سعاراألفي  اًعام اًأحدثَ انخفاض ا، مينالعالميارتفع المردود واإلنتاج  ،اًتاريخي  
 في القدرة الشرائية لألسر اًملحوظ اًتحسنوقد مثل ذلك .  الثمانينات منتصف حتى الممتدة الفترة في خاصة

 وجاء.  رئيسي بشكل الحبوب راسعأ ارتفاع بسببعامة  األسعار ارتفعتعندما  ،2000 عامحتى  المعيشية
 مستويات تدنيمع  اًمؤخرضافر ت الذي ،ينالعالمي والعرض الطلب بين الفجوة تزاي�د نتيجة االرتفاع اھذ

 على قيودفرض من  ذلك وما أعقبفي بلدان مصدرة كبرى،  يلالمحاصشل وفبشكل استثنائي  التخزين
  .)10(الذعر بسبب التصدير

  
  2008-1961 األغذية، أسعار مؤشر  -1 الشكل

  

  
  .FAO (2008): المصدر

  
 اتوحدقيم و المصنعة لسلعا اتوحدبين قيم  2000 عاممنذ الفجوة اتسعت  أنالثاني  الشكل ظھري�  

وإذا .  المزيد من السلع المصنعة الستيراد ما يكفي من األغذية تصديريقتضي ضمناً الغذائية، ما  لمنتجاتا
لدى ز على الزراعة الموجھة نحو التصدير لزيادة التركي زحافاء عطإذلك شأن  منإن ف ،الوجھة هھذ تاستمر

   .ھذا القطاع في نسبيةلبلدان التي تملك ميزات ا

                                                  
 ةنوبمر السعر مقابلالحبوب  استھالك ردود تتكيف الالمخزون في مستواه األدنى،  يكونعندما  األسعار، ارتفاعظل  في  )10(

    .األساسيةالعادات الغذائية  علىلسعرات الحرارية ولمتأصل الستھالك االبدوره على  يعتمد� الذي الطلب،مرونة  انعدام بسبب



 -8 -  

  

  2007-1997 السلع، من مختارة لمجموعات اتدراالص وحدات قيم  -2الشكل 

  
  .WTO (2008): المصدر

  
وتُظھر .  طإلى االرتفاع الحاد في أسعار النف اًجزئي األغذيةيعود االرتفاع األخير في أسعار  ذلكك  

، 2000 عامومؤشر أسعار النفط منذ  األغذيةبين مؤشر أسعار  اًعالي اًارتباطإحصائياً االنحدار تحليل نتائج 
 . )11()الواحد للبرميل اًدوالر 60 من أعلىعادة ( معين مستوىأعلى من النفط  أسعارتكون خاصة عندما 

 ةالطاق على االعتماد تزايد وعلى األسمدة كلفة على فطالن أسعار تأثيرناجم عن  االرتباط ھذا إن القول ويمكن
.  ن االستعمال المكثف لمضخات المياهعفي منطقة اإلسكوا الذي يتأتى في اإلنتاج الزراعي الحديث 

تكاليف النقل حصة لتدريجي التضخم الباإلضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع معدالت التجارة الدولية لألغذية إلى و
     .أسعار األغذيةفي 

  
  2010-2000 السلع، من مختارة لمجموعات سميةاإل األسعار مؤشرات  -3 الشكل

  
  .FAO (2010): المصدر

                                                  
إلى  2008، سيبلغ متوسط معدل سعر النفط الخام خالل الفترة الممتدة من )IAEA(ة الذرية وفقاً للوكالة الدولية للطاق  )11(

ومن المحتمل أن .  2030دوالراً في عام  120، وسيرتفع إلى 2007دوالر للبرميل الواحد بحسب األسعار الثابتة لعام ) 100(مائة  2015
  .تنعكس ھذه الوجھة على أسعار األغذية العالمية
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.  شقينالسياسات ذات  استجابة كانت ،األسعار الرتفاع المباشر التأثير مع ھاتعاطي فيعام،  شكلب  
 الضرائب تخفيض خالل من ليةالمح األغذية أسعار استقرار تحقيق ھدفال كان الكلي االقتصاد مستوى علىف

 االجتماعية السياسةمستوى  على أما.  التصدير على قيودفرض و الدعمأوجه و األغذية مخزون واستعمال
إلى التخفيف من التأثير  ةدفاوبرامج التنمية البشرية الھ المالية التحويالت من ةمجموعفقد تركز الجھد على 
 أنواعالفصل الثالث من ھذا التقرير،  فيھما وصفكما سيتم ، اًمع ھجانالن انھذ وقد ميز.  السلبي على الفقراء

وتعالج مجموعة ثالثة من السياسات الوضع على المدى الطويل من .  في منطقة اإلسكوا السائدة سياساتال
منطقة، في ال اًتقطعأكثر بشكل  الثالثةھذه المجموعة  طُبقَتوقد .  اإلنتاج الغذائي المحلي تحفيزخالل محاولة 

  .بعض البلدان أي خطوات حقيقية على المدى الطويل في ھذا االتجاهلم يتخذ و
  

  الغذائي األمن مفھوم  -اءب
  

وفي العھد  1948حق الحصول على الغذاء مكرس في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  إن  
 العالمي قمةال مؤتمر توصلا كم.  1966الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر " :)12(التالية الخالصة إلى 1996 عام روما فيع�قد�  الذي ألغذيةل
 ةومغذي ةوسليم ةكافي يةغذأعلى  ،كافة في جميع األوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية واالقتصادية

  .)13("والصحة النشاطتوفر لھم اقھم الغذائية كي يعيشوا حياة أذو ناسبتو التغذوية حاجاتھم لبيت
  

 الثالثة الركائز على يقوم الغذائي األمن أن إلىأيضاً  )WHO( العالمية الصحة منظمة تشيرو  
الحصول على الغذاء، من ) ب(كميات كافية من الغذاء بشكل مستمر؛  توفرأي  ،الغذاء توفر) أ( :)14(التالية

أي  ،واستعمال الغذاء) ج(، ياًمغذ اًغذائي اًمن نظامؤت مناسبةرد كافية للحصول على أغذية خالل اقتناء موا
إلى معرفة أسس التغذية والرعاية، إضافة إلى الحصول على المياه والصرف  اًاستناد المناسباالستعمال 

  .  الكافيينالصحي 
  

وھو االستقرار  ،الغذائي ألمنا يميز رابع عنصر إلى) الفاو( والزراعة األغذية منظمة وتشير  
الغذاء الكافي في  علىالحصول من  الغذائي باألمن يتمتعواكي أو األسر أو األفراد  لسكانال بد ل إذ ،الغذائي

لصدمات مفاجئة مثل  نتيجة الغذاءعدم الحصول على  رخطتعرضوا لي أنينبغي وال .  جميع األوقات
االستقرار  توفر، ال بد من من ھناو.  دث الدورية كالمواسم الزراعيةاألزمات االقتصادية أو المناخية أو الحوا

  .  والحصول عليهالغذاء  توفرلضمان 
  

   لصحةعلى ا األكبرالخطر  ھوإلى أن نقص التغذية  )WHO( العالمية الصحة منظمة وأشارت  
 لى عشر مرات مقارنةبمرتين إ أعلىلدى األطفال الذين يعانون منه  وفاةال طروخ ،عالمفي جميع أنحاء ال

وإدامة الفقر عبر  غذية إلى إبطاء النمو االقتصادينقص الت ويؤدي  .طبيعي وزنالذين يولدون ب طفالاألب
البدنية  الوظائفحالة  ترديالخسائر المباشرة في اإلنتاجية بسبب ) أ: (بالتحديد ھي ،مسالكثالثة 

                                                  
الذي اعتمدته فرقة العمل  )CFA(ن إيجاد توجيھات أخرى توفر إطاراً مرجعياً في ھذا المجال في إطار العمل الشامل يمك  )12(

  ؛ وإعالن المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي )HLTF(الرفيعة المستوى المعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي 
  ).2009نوفمبر /تشرين الثاني 18- 16(ن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي ، وإعال)2008يونيو /حزيران 3-5(

  .www.fao.org/wfs/index_en.htmراجع   )13(

  .lossary/story028/en/www.who.int/trade/gراجع   )14(
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والعبء المفروض ) ج(؛ تحصيل العلمي المدرسيلمباشرة بسبب ضعف الغير ا الخسائر) ب( ؛)15(والمعرفية
قدر خسائر اإلنتاجية على وت . والدول بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية المعيشية األسر اتعلى ميزاني

 الناتج خسائر متوسط ي�قدركما  الحياة، األموال المكتسبة مدى من في المائة 10 بأكثر من يالفرد مستوىال
، كما باالقتصاد أوالً تعلقتتحسين التغذية مسألة ولذا فإن  . )16(اًتقريب في المائة 3- 2 ـب إلجماليا المحلي

 البشريين، والدخلوبما أن الصحة البشرية عامٌل محوري في تحديد اإلنتاجية .  الرفاه والعدالة االجتماعيةب
 سائر وتحقيق لفقراخفض في وجه  التحديات أكبر أحد ھو التغذية نقص أن بسھولة المرء يستخلص أن يمكن

  . األھداف اإلنمائية لأللفية
  

 يسودھا التي اتيةؤالم واالقتصادية واالجتماعية السياسيةالبيئة " أن على 1996 لعام روما قمة شددت  
 والستئصال الغذائي لألمن كافية أولوية إيالء من الدول تمكن التي األساسية الركيزة ھي واالستقرار السالم
 التنمية، في الحق فيھا بما األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق وحماية وتعزيز قراطية،الديم أن كما.  الفقر

  ." لتحقيق األمن الغذائي للجميع جوھرية عوامل ،والنساء للرجال والمتكافئة الكاملة والمشاركة
  

إلى " االستقرارالتي يسودھا السالم و اتيةؤالم واالقتصادية واالجتماعية السياسيةالبيئة " تتعرض ولكن  
 أن ويمكن.  واليمن والسودان وفلسطين ولبنان العراق مثل إلسكوافي ااألعضاء  البلدانبعض  فيالخطر 
، من بين أمور الغذائي األمن النزاعاتوض وتق . إقليمية جانبية اًآثار الوطنية النزاعات من العديد يترك

 الرزق بسبليادة األسعار، وإلحاق الضرر وز ،في السوق ةالمنظم تتفاعالالمن خالل عرقلة  أخرى،
   .الزراعية، والتسبب بانھيار شبكات األمان االجتماعي

  
وتعزيز كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتھا، بما فيھا الحق في  الديمقراطيةالشك أن و  

وتتميز العالقة بين .  مترابطةالتنمية والرفاه والمشاركة الكاملة والمتساوية للرجال والنساء، مسائل معقدة و
على وجه الخصوص، ف.  والتنمية بتقليد طويل مثير للجدل في الفلسفة السياسية واالقتصادية الديمقراطية

 ألرسطو، بالنسبةالنتيجة أم نحو العملية؟  نحو تنحوھل ھي  . واضحة غير قراطيةللديم المثالية الحالةليست 
يمكن مواطنو الطبقة المتوسطة، وأن الدول التي  هي�نشئ الذيذاك و ھ سياسي مجتمع أفضل أن الواضح من"

القول إن  ھولكن األقل خالفية  . )17("وسطى كبيرةالطبقة ھي تلك التي تكون فيھا التحظى بإدارة جيدة أن 
 للرجال االجتماعي حراكالفي  المساواةالفرص و تكافؤعامة تعزز  إدارةوجود بترتبط  الديمقراطية يةكماالح

أن تعاني قراطيات تميل بطبيعتھا إلى الديمذھب إلى أن ھذه النقطة وي) Sen ،1981(سين فصل يو.  والنساء
  .غيرھاما يعاني م أقلالجوع من 

  
الفرص بالنسبة لألمن الغذائي واضحةً إذا ما جرت المقارنة بين مجتمعين  تكافؤأھمية  تبدوو  

المجتمع غير القائم على  سيكونف . هولكن مع توزيع مختلف ل الدخل من نفسه الفرد نصيبافتراضيين لديھما 
أسعار األغذية من المجتمع الذي تسوده المساواة، وذلك ببساطة ألن  صدماتب للتأثر قابليةًالمساواة أكثر 

، Peters and Shapouri( وشابوريويشير بيترز .  أكثر المجتمع غير القائم على المساواة يعاني من الفقر
األمن نعدام األول ال السببھو القدرة الشرائية عدم كفاية على الغذاء بسبب  الحصولعدم "أن  لىإ )1997

                                                  
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الوزن المنخفض عند الوالدة إلى .  Smith, Alderman and Aduayom (2005)راجع،   )15(

في المائة، ونقص  11إلى  5في المائة؛ بينما يؤدي توقف النمو إلى تراجع معدل الذكاء بنسبة  5تراجع معدل الذكاء لدى الفرد بنسبة 
 Grantham-McGregor, Fernald andراجع، .  في المائة 15إلى  10في المائة، ونقص اليود إلى تراجعه بنسبة  8ديد إلى تراجعه بنسبة الح

Sethurahman (1999) .  

)16(  The World Bank (2006).  

  .polis.html-politics-www.fordham.edu/halsall/ancient/Aristotleراجع   )17(
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 في البلدان بعض فيھا بما ،اًمرتفع نسبيفيھا  الوطني الدخل منفرد ال صيبنحتى في البلدان التي ف.  الغذائي
في  يعيش السكان من اًكبير اًقسم الدخل توزيع في المساواة عدم يجعل الالتينية، وأمريكا آسيا شرق جنوب

  ھو ما  انعدام األمن الغذائي أنذلك  ظھر�ي�و . "المزمنمن مشاكل مرتبطة بنقص التغذية  يالفقر ويعان
   .االجتماعية والسياسية لتركيبةانعكاس لإال 

  
المساواة  بدأتإذ .  على األمن الغذائي اًإيجابتمكين المرأة  ريؤثق بالمساواة بين الجنسين، يتعل فيماو  

كما .  المتاح المعيشية معدالت الخصوبة، ما يزيد دخل األسر بتخفيضفي كثير من األحيان بين الجنسين 
 استقاللية اكتساب علىالنساء  يساعدتؤدي معدالت الخصوبة المنخفضة إلى فتح أسواق العمل أمام المرأة، ما 

 األمن من المزيد تحقيق في العامالن ھذان ويساھم.  ةاألسري القرارات اتخاذ في أعلى اًوصوت أكبر اقتصادية
فعاَل أكثر وزيع تإلى  المرأة تمكين زيادةتؤدي و األغذية من المزيد بشراء العالية المداخيل تسمح، إذ الغذائي

  . مثل الكحول والتبغلغير المنتج  ستھالكاالإلى  أقل ميالً متوسط،الفي ، ألن المرأة ،المعيشية األسرة دخلل
  

 الھدف بينھام في ھذا الصدد إلى وجود رابط ) إيفاد(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ويشير�  
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكافة األھداف  وھو لأللفية، اإلنمائية األھداف من الثالث

تعطي "ة إلى أن المرأة الريفية محدد، يشير الصندوق الدولي للتنمية الزراعي وبشكل . )18(اإلنمائية األخرى
ستشار أثناء تخطيط تأولوية عالية للحاجات األساسية كالخدمات الصحية والمياه والتعليم والبنية التحتية عندما 

صعوبة الحصول والبنية التحتية األساسية أو  الخدماتر إلى االفتقاالصندوق أن درك وي . مبادرات إنمائية
 والحياة االقتصادية ميةالتنصلب المشاركة في حول دونھا وي هرأة ألنليھا عائق كبير لتقدم المع

  .)19("المجتمعية
  

 منطقة خبرتوقد  ،وأزمة الغذاءانعدام األمن الغذائي بين  اًفرقأن ھناك تجدر اإلشارة إلى  ،اًأخير  
نتيجة سوء  –اعية القدرات الزر تدھورالعرض، أي  بانخفاضتتميز أزمة الغذاء ف  .كلتيھما الحالتين اإلسكوا

انعدام األمن الغذائي ، أما حطبيعية أو نزاع مسل كارثة نتيجةالمياه أو  ندرة وأاإلدارة أو التغير المناخي 
 أزمةظل غياب في انعدام األمن الغذائي يعاني السكان قد وبالتالي،  . الحالي العرضيفوق  الطلببأن يتميز ف

انعدام األمن الغذائي  نيعانوقد غذاء، أو  أزمةوجود الرغم من  باألمن الغذائي على نينعموقد غذاء، أو 
  . بسبب أزمة غذاء

  
  الغذاء توفر  -جيم

  
 استھالك حيثُ فمن.  االستھالكية حاجاتھاعن  اإلسكوا لمنطقة الزراعية القدراتخلف ت يتزايد  
في  44.1 إلى ستيناتال في في المائة 18.3 من اإلسكوا لمنطقة الحبوب استيراد حصة ارتفعت ،الحبوب
 69و في المائة 19.8 نسبالبلغت  ،منطقة مجلس التعاون الخليجي فيو.  2000في األعوام ما بعد  المائة

 في في المائة 18 من الحبوب واردات ارتفعتفقد  ،اًتنوع األكثر القتصاداتافي  أما.  التوالي على في المائة
أي  ،المتأثرة بالنزاعاتمناطق والالبلدان  فيو.  وما بعده 2000 عام في في المائة 33 من أكثر إلى الستينات

 50.6و الستينات في في المائة 11.5 الحبوب استيرادالعراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن، بلغت حصة 
  .2000في األعوام ما بعد  في المائة

                                                  
تحقيق تعميم  –القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ الھدف الثاني  –الھدف األول : إن األھداف اإلنمائية لأللفية ھي التالية  )18(

تخفيض معدل وفيات األطفال؛ الھدف  –المرأة؛ الھدف الرابع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين  –التعليم االبتدائي؛ الھدف الثالث 
اإليدز والمالريا وغيرھما من األمراض؛ /مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية –تحسين صح�ة األمھات؛ الھدف السادس  –الخامس 

  . يةإقامة شراكة عالمية من أجل التنم –كفالة االستدامة البيئية؛ والھدف الثامن  –الھدف السابع 

  ./www.ifad.org/genderراجع   )19(
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  2007-1960 ،االستھالك اإلجمالي إلىالحبوب  استيراد نسبة  -1 الجدول
  

 اإلسكوا منطقة بالنزاعات المتأثرة البلدانالخليجي التعاون مجلس منطقةاًتنوع األكثر االقتصادات 
  18.3  11.5  19.8  17.9الستينات
  30.4  25.7  46.4  26.5 السبعينات
  51.2  50.0  69.9  42.5الثمانينات
  40.5  41.4  54.8  35.1 التسعينات

2000 -2007 33.9  69.0  50.6  44.1  

  .FAOSTAT 2010 :المصدر
  

من عجز تجاري في المواد الغذائية التي تشمل، في كافة  األعضاء في اإلسكوا البلدانتعاني  ،وبالمثل  
أغذية ( صفرالباب " اًوتحديد )SITC(التصنيف الموحد للتجارة الدولية  في الواردة السلع ،السياقھذا 

والقسم ) زيوت ودھون وشموع حيوانية ونباتية( 4، والباب )المشروبات والتبغ( 1، والباب )وحيوانات حية
 من في المائة 5 نحوويبلغ متوسط العجز التجاري الغذائي لإلسكوا  . )20()"الحبوب والبذور الزيتي�ة( 22

  .)2راجع الجدول (جمالي اإلالناتج المحلي 
  

  2007-2003 اإلسكوا، منطقة في الزراعية القدرة متوسط مؤشرات  -2 الجدول
  

  لمنطقةا/البلد

 الغذاء حصة
 Κ( المستورد

الناتج من 
 المحلي

  )جمالياإل

الحبوب  مردود
 للھكتاركلغ (

 )الواحد

الفرد  نصيب
من المياه 

العذبة المتجددة 
 )3م(

 Κ( الري
األراضي 
  )الزراعية

 استعمال
 100( األسمدة
 للھكتار ملغ

  )الواحد

 من الفرد نصيب
 األراضي
 المزروعة

 )ھكتار(ب بالحبو
  0.011 7 295  28  119 1 304  11.2األردن

  0.000 5 531  30  34 2 100  4.4 المتحدة العربية اإلمارات
  .. 3 678  67  5  ..  4.9البحرين

  0.167  857  24  341 1 780  5.4 السورية العربية الجمھورية
  0.221  36  10  742  668  2.4السودان
  ..  ..  59  ..  957  ..العراق
  0.002 3 424  90  514 3 283  3.3ع�مان

  0.010  ..  7  .. 1 937  ..فلسطين
  0.002 10 500  ..  45 3 731  1.7قطر

  0.001 10 631  72  .. 2 604  ..الكويت
  0.016 1 467  31 1 172 2 619  6.8لبنان
  0.037 6 707  100  23  7 589  4.8مصر

  0.029 1 060  43  99 4 459  2.8 السعوديةالمملكة العربية 
  0.033  51  33  94  831  8.3اليمن
  0.147  41  18  513  685  4.5 بالنزاعات المتأثرة البلدان

  0.059 5 478  78  129 4 484  5.3 اًتنوع األكثر االقتصادات
  0.021 2 566  47  127 4 446  3.1الخليجي التعاونمجلس  منطقة
  0.080 1 876  55  246 2 302  4.7 اإلسكوا منطقة
  0.106 1 924  26 6 480 3 292  2.0العالم

 . الدولي البنك عن الصادرة 2009 لعام العالمية التنمية مؤشرات إلى اًاستناد اإلسكوا حسابات: المصدر

   .بالحبوب المزروعةالمتوفرة  األراضي إجماليب مرجح الحبوب مردود: مالحظات

   .ةتوفرم غير البيانات أن إلى) ..( النقطتان تشير 

                                                  
  .الصادرة عن البنك الدولي 2009قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية لعام   )20(
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على قدرة الدولة على تمويل وارداتھا  اًردات الغذائية مؤشرنسبة الصادرات اإلجمالية إلى الوا تشكل  
وضع مؤشر وھذا المؤشر أكثر أھمية لتحليل األمن الغذائي من .  الغذائية من إيرادات صادراتھا اإلجمالية

 اًأو مصدر اًما مستورد ما إذا كان بلد حولفقط  معلومات يعطيفالمؤشر األخير .  الصافيالغذائية التجارة 
المعني  البلد تأثروكيفية  ،اًعالمي ضوعرللحصول على الغذاء الملألغذية، لكنه ال يعكس الكلفة النسبية  اًصافي
لألغذية ولكن  اًصافي اًمصدرمنطقة بلد أو  كان إذاف.  ھاتوفرفي و الدولية األغذية أسعار في لتغيراتبا

 اًتأثراإلجمالية، من المحتمل أن يكون أكثر  هادراتصفاتورته اإلجمالية لألغذية تشكل نسبة مئوية كبيرة من 
 من صغيرة نسبة سوى الغذائية فاتورته تشكل ال الذي لألغذية الصافي المستورد نظيره من لتغيراتبا

في  90 نحو ولبنان لفلسطين األغذية فاتورة تشكل السياق، ھذا في المثال، سبيل على.  اإلجمالية صادراته
  . صادرات اإلجمالية على التواليمن ال في المائة 40و المائة

  
  الغذائي واإلنتاج الغذائية الواردات  -3 الجدول

  
  الغذائي اإلنتاج من الفرد نصيب  الغذائيةالواردات /اإلجمالية الصادرات اإلسكوا في األعضاء
  120  4.7األردن

  114  17.2 المتحدة العربية اإلمارات
    البحرين

  237  8.9 السورية العربية الجمھورية
  148  5.5السودان
    العراق
    ع�مان

  135  1.1فلسطين
    قطر

  55  25.4الكويت
  258  2.4لبنان
  199  6.9مصر

  104  5.5 السعوديةالمملكة العربية 
  44  4.9اليمن

  233  11.3 العالمي المتوسط

  .Breisinger et al. (2010), based on Yu et al. (2009): المصدر
  .ةتوفرم غير البيانات أن إلى) ..( النقطتان رتشي: مالحظة

  
 الجغرافية طبيعتھاھو  اإلسكوا منطقة في الغذائية الواردات على لالعتماد ةالرئيسيإن أحد األسباب   

 ندرة مع اًزراعي المنتجة لألراضي المنطقة افتقارطابق يت ،2 الجدول يظھر كماو.  ومناخھا وتضاريسھا
من موارد المياه العذبة المتجددة بالمتر  فردال نصيب ،إلسكوافي ااألعضاء  البلدان كافةوفي .  فيھا المياه
    .بقدر كبير أقل من المتوسط العالميكعب الم
  

 البلدانليس من المفاجئ أن يكون نصيب الفرد من األراضي المزروعة بالحبوب في كافة  ،ولذا  
عدد بجح العربية السورية، أقل من المتوسط العالمي المرإلسكوا، باستثناء السودان والجمھورية في ااألعضاء 
من المتوسط  اًتقريبع ربمقدار الب أقلالفرد من األراضي المزروعة بالحبوب  نصيب توسط،وبالم.  السكان
  . العالمي
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 يفوق أن توقعي الغذاء على الطلب أن العربية المنطقة على المطبقة القياسي االقتصاد نماذج تظھرو  
 للتأثر قابليةعلى الواردات الغذائية، وبالتالي أكثر  اًيجعل ھذه البلدان أكثر اعتمادسما  ،بشكل أكبر العرض

مستويات منخفضة بسبب  حولإلى التقلب اإلنتاج الغذائي في المنطقة ويميل  . )21(األغذية أسعار صدماتب
انتشار أنظمة زراعة األراضي الجافة العالية للزراعة البعلية في بلدان كالسودان واليمن إلى جانب  نسبةال

في الزراعة لحصة  متواصالً اًانخفاضالعقود الماضية  طوال شھدتالبلدان زالت  ال ونتيجةً لذلك،.  والقاحلة
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب اإلجمالي على .  منتظمة غير ھاتوجإلى جانب  ،جمالياإل الناتج المحلي

إلى نموذج  اًواستناد.  2030و 2000العامين  بين في المائة 70بأكثر من  كلھاالحبوب في المنطقة العربية 
في  80 من أكثر بنسبة الحبوب إنتاج ارتفع لو حتى، )IFPRI( ءالغذا سياساتأعده المعھد الدولي لبحوث 

 بنسبة المستوردة للحبوب اإلجمالي المعدل يرتفع أن المتوقع منفإن  االستثمارات، من المزيد توفرإن  المائة
تليھا الجمھورية العربية السورية  ،في المائة 137 نحو وحدھا مصرفي حالة  التوقعات تبلغو ،في المائة 55

النمو  وجھاترافقت تفي الواقع، و.  النمو السكاني وجھاتبشكل رئيسي تتبع ھذه النتائج و . ومنطقة الخليج
    .اإلنتاج الغذائي منذ التسعينات نمو مع وجھاتالسكاني 

  
  العربية البلدان في لحبوبل والعرض الطلب  -4 الشكل

  

  
  .IFPRI (2008); and the World Bank (2009): المصادر

  
التي يمكن نس�ب األسباب الكامنة وراء ھذا االنقسام إلى مستويات اإلنتاجية المنخفضة أن ت يمكنو  
المزروعات اعتماد أصناف العزوف عن و ،األمطارھطول تقلب شدة إضافةً إلى  ،)22(افالج مناخبالتفسيرھا 

في البشري  المال رأسمخزون  ،اًباإلضافة إلى ذلك، عموم.  وتدھور الموارد ،جديدةالتقنيات الساليب واألو
على غرار أمريكا الالتينية التي  ،مقارنةً بمناطق أخرى لديھا مستويات مماثلة من الدخلمنخفض المنطقة 
تؤدي إلى حين أن الظروف الطبيعية األكثر مالءمةً لإلنتاج الزراعي  فيو.  يرأعلى بكث لإنتاجية عمتتمتع ب

                                                  
نظمة الفاو ، والثاني أعدته م2008عام  )IFPRI(تم تطوير نموذجين، األول أعده المعھد الدولي لبحوث سياسات الغذاء   )21(

  . ويعطي النموذجان نتائج مماثلة للمنطقة مع استثناء ملحوظ بالنسبة إلى السودان.  2008عام 

وقد يؤدي ذلك إلى .  ي�قال إن الرمال المنجرفة غطت المراعي، فتسببت بتجويع الماشية وبعرقلة سبل عيش القرويين  )22(
  . ما قد ينتج عنه زيادة في التوتر بين القبائل والمجتمعات المحليةإرتفاع أنماط الھجرة والتعدي على األراضي الزراعية، 
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أنظمة الري واستعمال األسمدة، ھو  مثلمن ، التكنولوجيااستخدام  ،في أغلب األحيان ،الحبوب مردود زيادة
 ،إلسكوامجموعتان من البلدان في منطقة ا وقد أصبحت.  الذي يحدث الفرق األكبر في اإلنتاجية الزراعية

أنظمة الري واألسمدة الن ستعمتمجلس التعاون الخليجي، مجموعة و اًتنوع األكثر االقتصادات مجموعةھما 
 اًيفوق مردود الحبوب في ھذه البلدان أيض ذلكك.  )2راجع الجدول (بمعدالت تفوق بكثير المتوسط العالمي 

القدرات تتمثل بقيود الطبيعية، الوا، إلى جانب منطقة اإلسكفي أن القيود الكبرى يؤكد  االمتوسط العالمي، م
بسبب مستويات اإلنتاجية المنخفضة واألراضي  ،اإلنتاجية غير المستعملة لبعض البلدان المتأثرة بالنزاعات

  . الصالحة للزراعة غير المستغلة فيھا
  

فيھا يقل كثيراً  وبالحب مردودف ،المتأثرة بالنزاعات مثير� للقلق مناطقوضع البلدان وال والواقع أن  
 سلبيات عن للتعويضكبر أ فرص بالنزاعات المتأثرة غير البلدان، ذلك أن لدى المنطقة بلدان سائرعما في 
الري والبذور  أنظمة( المدخالت عوامللو فضلأ تكنولوجيالقدرتھا على الحصول على  الطبيعية، بيئتھا

     .فيھا البشري المال رأستوفر لو) ومبيدات اآلفات واألسمدة
  

.  على حد سواءالغذاء في المنطقة بشدة بالبيئة الطبيعية وباألعمال البشرية  توفريتأثر  باختصار،  
وعلى .  األراضي الصالحة للزراعة وندرة المياهنقص ، تكمن المشكلة الكبرى في ھبة الطبيعة منظور منف

الفجوة بين اإلنتاج  لسدوحدھا  التكنولوجياال تكفي ، بقوة األسمدة والري ستعمليبعض البلدان الرغم من أن 
تضييق  على ايمكن أن يساعدالتكنولوجيا وزيادة االستثمار في التحديث الزراعي  نقل غير أن.  واالستھالك
     .يشكل كبيرھذه الفجوة 
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  الغذاء على الحصول  -دال
  

 الغذاءواستھالك  خلالد أنلبلدان المقارن لالتحليل ويبين .  الطلب جانبعلى الغذاء  الحصول يمثل  
 النامية البلدان فيلفقراء ا يزانيةمفي  ءالغذا حصةتتراوح  وسط،المتفي ف.  اًإحصائياً ارتباطاً وثيق نمرتبطا

 في المائة 70 أن يعني ما، 0.7 نحو الغذاء على الطلب وتبلغ مرونة ،)23(في المائة 70و المائة في 50 بين
من البلدان  العديد الوجھةوال ي�ستثنى من ھذا  . )24(نفَق على الغذاءية سنة معينأي من أي دخل إضافي في 
أعلى  أنھا إال ،ةخطي غيروجھة  تتبع السعرمقابل  لبلطا رونةم حين أن فيو.  النامية في منطقة اإلسكوا

مقابل على سبيل المثال، في العراق تُقدر مرونة الطلب ف.  مستويات الدخل المنخفضفي حالة بالمطلق بكثير 
فقط  0.3ـ وب ،شريةع فئة دنىلثاني أ 0.9ـ بين السكان، وب من اًفقر األكثر العشرية للفئة 1.4ـ ب دخللا

 والزراعة األغذية ومنظمة، )COSIT( الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات( العلياللفئة العشرية 
يعني  ھذاو.  )WFP( ،2010( العالمي األغذية نامجوبر، )اليونيسيف(ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  ،)الفاو(

 السعرمقابل  لطلبا مرونةحصة االستھالك الغذائي، كلما ارتفعت  تارتفعأنه كلما ارتفع سعر األغذية و
  .)25(مقارنةً بالدخل، وكلما انخفضت القدرة الشرائية بارتفاع أسعار األغذية

  
  
  
  

  الطلب ومرونة لدخلل تبعاًاء على الغذالبلدان قات انفإمقارنة   -5 الشكل
  2008-2005 السعر، مقابل

  

  
  .Based on Seale, Regimi and Bernstein (2003); Dessus, Herrera and de Hoyos (2008); and the World Bank (2008): المصدر

                                                  
في المائة من  35النفقات الغذائية مرتفعة بشكل خاص في اليمن، ويمكن أن تصل اإلنفاقات على الحبوب وحدھا إلى نحو   )23(

في المائة  15بلغ اإلنفاقات على القات في المتوسط وت).  )IFPRI (2010((المعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (نفقات األسرة المعيشية 
  . في المائة أو نحو ستة أضعاف اإلنفاقات على الصحة لألسرة المعيشية المتوسطة 17إلى 

)24(  USDA (2003).  

 األسعارتمرير  أثرومن الواضح أن عوامل أخرى تتدخل ھنا وتؤثر على .  "كل شيء آخر، على قدم المساواة"ھذا اعتبار   )25(
  . الدولية إلى األسعار المحلية، مثل مستوى الحمائية والدعم لبلد ما
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 الكاستھ وانخفاض األسعار ارتفاع بين واضحة روابط 2008 عامبحدة  األغذية أسعار ارتفاع أظھر  
 دليل واضح وثمة.  طفالاأل لدى التغذية سوء وارتفاع الغذائي النظام نوعية وانخفاض الحرارية السعرات

أن الضرر األكبر الذي يسببه سوء التغذية يحصل في الرحم وفي أول سنتين من العمر، ما يسبب  على
  . تخفيض اإلنتاجية وإدامة الفقرفي القدرات البدنية، وھذا يؤدي بدوره إلى  اًفي الذكاء وتراجع اًانخفاض

  
انتشار نقص التغذية  دلمع ھيحصول مجتمع ما على الغذاء مدى على  الشائعةالمؤشرات  إن  
الذي أعده المعھد الدولي  )GHI(المؤشر العالمي للجوع  صوريو.  وسوء التغذية األطفال وفياتومعدل 
الجدول  يدرجو.  اوي لھذه النسب المئوية الثالثالجوع كمتوسط مرجح بالتس )IFPRI( ءالغذا سياساتلبحوث 

 لعام للجوع العالمي المؤشر تقرير من مأخوذةال ،اإلسكوا في األعضاء للبلدانالمختلفة  المؤشراتقيم  4
  . انعدام األمن الغذائياليمن والسودان يعانيان من  أنيتضح ، ومنه 2009

  
مكن مكافحة ت الف.  هتعقيدھم تسليط الضوء على الم من، اًأن الجوع ھو مشكلة إنمائية أساس بماو  
.  عن طريق فلسفة إنمائية اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة معالجته جبتخطة عمل واحدة، بل بالجوع 

 اكالحرو االقتصادية والفرص الصحيحة المؤسسية البيئة الدول تقدم أن منستئصال الجوع، ال بد الو
والمادية  المؤسسية التحتية البنية توفير على ةماليال القدرة بدورها األمر ھذ يتطلبواالجتماعي العمودي، 

 غير مؤشرات التالية االنتشارات لوح تستعمل التفاصيل، من بمزيد العالقة ھذه شرحومن أجل .  المكملة
 ةماليدرة الاالجتماعي العمودي والق اكالحرو االقتصادية والفرص العام اإلنمائي المستوى على للداللة مباشرة

 لمتغيراتلغير المباشرة  والمؤشرات.  تابع متغيركالعالمي للجوع  المؤشرومستقلة،  متغيراتكفي البلد 
 والخدمات الصناعات وحصة، )2005 لعام ثابتالبالدوالر األمريكي (الفرد من الدخل  نصيبالمستقلة ھي 

، )جينيمثل معامل (في الدخل  مساواةلالوا، )جمالياإل الناتج المحلي من المئوية النسبة( الصادرات من
  ). جمالياإل الناتج المحليمن المئوية  النسبة( الضريبية واإليرادات

  
  

  2009و 2005و 1990 بالجوع، قةالمتعل المؤشرات  -4 الجدول
  

 منطقةال/البلد

 نقص انتشار معدل
   التغذية،

2003-2005  
)Κ(  

 التغذية نقص
 ،طفالاأل لدى

2002-2007  
)Κ(  

 ياتوف
 األطفال،
2007  

)Κ(  

 المؤشر
 العالمي
 للجوع،
1990  

 المؤشر
 العالمي
 للجوع،
  )أ(2005

 المؤشر
 العالمي
  2009 للجوع،

  5<  4.70  5<  2.4  3.6  4.0 األردن
  ..  ..  ..  ..  ..  .. المتحدة العربية اإلمارات
  ..  ..  ..  1.0  4.5  ..البحرين

  11.1  4.17  9.6  9.1  6.1  4.0 السورية العربية الجمھورية
  19.6  25.60  ..  10.9  27.0  21.0السودان
  ..  ..  ..  4.4  7.1  ..العراق
  ..  ..  ..  1.2  8.8  ..ع�مان

  ..  ..  ..  ..  ..  ..فلسطين
  ..  ..  ..  1.5  ..  ..قطر

  5<  3.07  12.6  1.1  0.5  5.0 الكويت
  5<  3.50  5.1  2.9  3.5  2.0 لبنان



 -18 -  

  

  5<  4.27  8.6  3.6  6.0  3.0 مصر
  5<  6.90  ..  2.5  5.3  1.0 السعوديةبية المملكة العر

  27.0  31.53  30.7  7.3  41.6  32.0اليمن
  13.7  ..  18.6  5.3  20.7  21.3العالم

  .IFPRI (2007) and (2009): المصدر

  
 رتقري ويميز.  2005 إلى 2000 من للفترة ةتوفرالم البيانات إلى اًاستناد 2007 لعام للجوع العالمي المؤشر احتساب تم  )أ(  
 اًمنخفض اًانتشار تعكس�فإنھا  خمسة، من أقل للجوع العالمي المؤشر قيم تكون عندما.  للجوع فئاتمن  خمس بين للجوع العالمي المؤشر
 تعكس�، 20وأقل من  10القيم بين  راوحتت وعندما للجوع، معتدالً اًانتشار تعكس�القيم بين خمسة وأقل من عشرة،  تتراوح وعندما للجوع،
 مفزعاًوأكثر مستوى  30للجوع، وتعكس القيم البالغة  مفزعاًمستوى  30وأقل من  20للجوع، وتعكس القيم المتراوحة بين  اًخطير اًانتشار
   .للجوع اًجد

  
   .ةتوفرم غير البيانات أن إلى(..)  النقطتان تشير: مالحظة

  
 من الفردنصيب ( قتصاديةاال التنمية مستوى بين قوية روابط وجود األربعة االنتشار لوحات ظھرت  
 الدخل في مساواةالالو ،)26()الصناعات والخدمات من الصادرات حصة(االقتصاد وتوجھه  مالمحو) الدخل
مناطق المؤشرات للبلدان وال اًدائم توفرال تو.  للجوع العالمي والمؤشر) الضريبيةاإليرادات ( الدولة وقدرة

ما يعني أن العالقات  ،الوجھةتقع فوق خط فإنھا  ت،توفرحال المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا، وفي 
 وبالنزاعات البلدان بھذه متعلقة محددة عوامل بسبب المتوسطةالوجھات من " كفاءةً" أقلتميل ألن تكون 

  .)27(فيھا
  
  

  2008-1990 متوسط الجوع، محددات  -6 الشكل
  

  الدخل من الفرد نصيب مقابل للجوع العالمي المؤشر
  )طبيعي لوغاريثم ،2000ر عام بدوال(

  الصناعات حصة مقابل للجوع العالمي المؤشر
  )طبيعي لوغاريثم( الصادرات من والخدمات

                                                  
أدرجت أيضاً العالقة بين المؤشر العالمي للجوع وحصة الصناعات والخدمات من الصادرات الختبار الفرضية القائلة إن   )26(

قتصادية في معظم بلدان المنطقة تعتمد� على النفط ومن الواضح أن التنمية اال.  االقتصادات األكثر تنوعاً تعاني أقل من غيرھا من الجوع
  . وتوجھھا الدولة، وال تتبع مسار التحديث النموذجي باتجاه التنوع االقتصادي

  ). ×(بتعبير آخر، تعاني من الجوع أكثر من متوسط الوجھة نظراً لوجود مستوى معين من المتغير على المحور األفقي   )27(
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  في الدخل الالمساواةالعالمي للجوع مقابل  المؤشر
  للجوع مقابل اإليرادات الضريبية العالمي المؤشر

  ) تج المحلي اإلجماليالنا منالمئوية  النسبة(

  
  . 2009 لعام العالمية التنمية مؤشرات إلى اًاستناد: المصدر

  
 من والمحلية، والوطنية اإلقليمية المستويات على الغذائي األمن نعدامالإلى وضع خريطة  باإلضافة  
 ھمف ،الريفيون طفالاأل) أ: (وھي ،انعدام األمن الغذائي تعاني التي رعيةالف المجموعات تحديد اًأيض المھم

النساء، خاصة في ) ب(الذين يعيشون في المناطق الحضرية؛  طفالاأللنقص التغذية أكثر من  اًعرضة عموم
الذي  ،المعيشية األسرداخل بعض البلدان نتيجة التوزيع غير المتساوي  في نضدھظل استمرار التحيز 

 بما ،المنكشفة على المخاطروسائر المجموعات ) ج(؛ )28(الرجل نم أكثر التغذية نقص لخطر المرأة رضيع
    .وذوو اإلعاقة والمصابون بأمراض بدوفيھا قبائل ال

  
ارتفاع األسعار أو الناجمة عن  ساليب للتعاطي مع الضغوطاألمجموعة من المعيشية  األسر تعتمد  

.  اًالتخفيف من األكل أو تناول األغذية األقل ثمن األولى فعلال ردة نوتك، عادة  .انخفاض اإلمدادات الغذائية
.  موجوداتھاإلى اقتراض المال أو بيع بعض  اًاألكثر فقر ولكن، إذا بقيت األسعار مرتفعة، تميل األسر

                                                  
إال أن المرأة الريفية تجد صعوبة أكبر في الحصول .  ون المرأة الريفية المنتجة الرئيسية لألغذيةفي كثير من األحيان تك  )28(

على مجموعة من الموارد مثل التسليف واألراضي والمدخالت الزراعية والخدمات اإلرشادية وفرص العمل داخل المجتمع المحلي 
  . واألسرة المعيشية على حد سواء

0.0
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26.7

40.0
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ر تفاقم الفقر أو الوقوع من خطانعدام األمن الغذائي كذلك يزيد  ،انعدام األمن الغذائيب الفقر سببتي كما اًتمامو
    .فيه
  

 مصيدةواجه خطر الوقوع في ياألعضاء في اإلسكوا  البلدانمن األدلة أن العديد  تظھر� ،اًأخير  
قدرات يوھن الحصول على الغذاء و إمكانيةيحد من  ما المرتفعة، الخصوبة معدالت بسببالسكاني  االكتظاظ

 المتأثرة البلدان في خاص بشكل السائدة الحالة ھي ھذه أن ويبدو.  على حد سواءاالستثمار العام والخاص 
 5 من السكان عدد ارتفع ،مثالً اليمن، فيف.  العالم في علىاأل بين من السكاني النمو معدالتحيث  بالنزاعات
 اًعام 50 في في المائة 460 بنسبة زيادة يمثل ما اليوم، نسمة مليون 23 نحو إلى 1960 عام نسمة ماليين

على و الغذائي األمن على خطيرة تحديات السريع السكاني النمو يطرح�و.  6.2يبلغ  حالي خصوبة دلمعب
 إلىذلك  يدعوو.  الوظائف، ويزيد الضغط على الخدمات العامة وعلى الموارد الطبيعية المحدودةتوفير 

  .يينلامتشاال بشريةال تنميةالو نموالتعزيز السياسات المبنية على 
  

  2005-1971 اإلسكوا،في  عضاءاأل البلدانفي بعض  النمو السكاني  -5 الجدول
  

  منطقة ال/البلد
1971 -

1975  
1976 -

1980  
1981 -

1985  
1986 -

1990  
1991 -

1995  
1996 -

2000  
2001 -

2005  

 متوسط
1971 -

2005  
  2.1  1.8  1.9  1.9  2.3  2.4  2.2  2.1  مصر
  3.7  2.4  2.7  5.6  3.6  3.9  3.7  3.7  األردن
  1.4  1.2  1.6  3.2  0.6  0.8  0.3  2.3  لبنان

  3.1  2.7  2.4  2.8  3.2  3.7  3.5  3.4  السورية العربية الجمھورية
  4.1  4.0  4.3  3.9  ..  ..  ..  ..  فلسطين
  3.4  3.0  3.2  4.6  3.9  3.8  3.3  2.1  اليمن
  3.1  ..  3.0  3.1  2.6  2.9  3.3  3.4  العراق
  2.7  2.1  2.5  2.6  2.4  3.2  3.2  3.0  السودان
  1.6  1.2  1.4  1.5  1.7  1.7  1.8  2.0  لسكانبعدد اح رجالعالمي الم المتوسط

   .2009إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام  اًاستناد: المصدر

   .ةتوفرم غير البيانات أن إلى(..)  النقطتان تشير: مالحظة
  

.  بالتنمية والمتعلقةلمترابطة امجموعة من المتغيرات بيتحدد الحصول على الغذاء  باختصار،  
في الخليج، يمكن أن يصل إلى  جوعال يوجد بينما ف.  الحصول على الغذاء شديد التنوع في منطقة اإلسكواو

الجوع في المنطقة مع النزاع  يتداخل، ھكذا.  في البلدان المتأثرة بالنزاعات مفزعةمستويات خطيرة أو 
    .ر الحبوب المتزايدةوالفقر والنمو السكاني المرتفع وأسعا

  
  الغذاء من ستفادةاال  -ھاء

  
 حياةحقق لي هغذائ من الالزمة المغذيات استخراج على فردال قدرة إلى الغذاء االستفادة من شيرت  

كل من  على الغذاء االستفادة منوتعتمد .  تمكينيةصحية، ما يتطلب بدوره بيئة طبيعية واجتماعية واقتصادية 
في وفيات األطفال في العالم  المساھمة العوامل أكبر من يوھ المعيشية، لظروفاو للطعام التغذوية القيمة
ـ ي�عر�ففي العديد من البلدان، يشكل نقص التغذية وسوء التغذية ما و.  النامي العبء المزدوج لسوء " ب
 ظروف في إال دحدالم�األغذية العامل  توفرفليس شر فيھا سوء التغذية تنفي بلدان أخرى يأما ، "التغذية
 الطبيعيةمنافع الرضاعة ب المعرفةنقص عوامل سوء التغذية  أھمويمكن أن تكون .  بين حين وآخر المجاعة
 الرعايةوقت يتيح لھن تقديم إلى افتقار النساء و دقيقةال المغذيات دورو التكميلية التغذيةوممارسات  الخالصة
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من  اًفي ظل بيئة آمنة غذائي طفالاأل من العديد يعاني لذلك، ةنتيج.  الحمل أثناءألنفسھن و لرضعلالمناسبة 
تردي إضافةً إلى  ،والرعاية الصحية غير الكافية التغذية ممارساتبسبب  نقص الوزن أو توقف النمو

يجعل الناس أكثر أنه اإليدز، إذ /يرتبط سوء التغذية بفيروس نقص المناعة البشريةذلك ك.  الصرف الصحي
انتقاله من األم إلى  رمن خط يزيدة بالفيروس ويجعل األدوية المضادة للفيروس أقل كفاءة، ما عرضةً لإلصاب

  .في السودان اًخاص اًھذه المسألة تحديشكل ة اإلسكوا، تقطمن فيو.  الطفل
  

 ةالنشوي غيراألطعمة المتناول من الطاقة ومساھمة : التغذوية للطعام ھي للقيم الھامةالمؤشرات  إن  
فيما يتعلق بالطاقة و . )29(لفأ وفيتامين والحديد اليودالتزود بستھالك اإلجمالي للطاقة التغذوية وفي اال

للمرأة غير كافية  كالوريكيلو  2 000للرجل وأقل من  كالوريكيلو  2 500 دونعتبر القيم ما التغذوية، ت
 اً، ال تواجه منطقة اإلسكوا عجز6دول في الج المعروضةو ةتوفرإلى البيانات الم اً، استنادمن ھنا . )30(اًعموم

    .باستثناء السودان والجمھورية العربية السورية واليمن ،في الطاقة التغذوية
  

األغذية غير  نسب، فالتنوع الغذائيبقليل عندما يتعلق األمر بتصبح أقل إيجابيةً الصورة  غير أن  
 انلسكبعدد ااألرقام أن المتوسط المرجح  ھر�ظوتُ.  غير متوازن غذائي نظامإلى تشير النشوية المنخفضة 

ذلك ناجم حصراً  لكن.  العالمي المتوسط دون ما اإلسكوا منطقة في ،ھذا المؤشر الخاص بالتنوع الغذائيل
اللذين ( لفأ وفيتامين الحديدين، الدقيقين بالمغذي يتعلق ما وفي.  واليمن مصركل من  فيالقيم المنخفضة عن 

   600تتراوح بين وصى بھا ، فإن القيم الم)فقر الدم والعمىكين تدارك تمإلى ي على التواليميالن 
.  لعوامل مثل الجنس والعمر والحمل ووضع األمھات المرضعات تبعاًميكروغرام في اليوم،  1 200و
 العراقكل من من ذلك وال ي�ستثنى  ،في المناطق النامية لفأ الفيتامين نقص قد يشيعبشكل عام، و

 اإلسكوا في األخرى األعضاء البلدان أما ،الخليجي التعاون مجلس بلدان وبعض السورية العربية وريةوالجمھ
 .م�رضيةفيھا قيم البيانات عنھا، ف توفرت التي

  
المستمرة  )عن طريق الفم( الفموية ماھةباإلدون سن الخامسة  طفالاإلسھال لدى األ عالج إن  

 بيئةسان عكان يمؤشر آمنة شربان الذين يمكنھم الحصول على مياه السك نسبة وكذلكوالتغذية المستمرة، 
لدى كل بشكل مفاجئ، أن  ،انظھرلذين يال ينالمؤشرين ھذ 7 الجدول ويلخص.  الغذاءمن  لالستفادةمواتية 

إلى عمليات اإلغاثة المكثفة والمستمرة في ذلك اإلسھال، وربما يعود  عالجتغطية ل أعلىوالسودان  العراقمن 
متدن لسكان لدى االقتصادات األكثر تنوعاً في منطقة اإلسكوا بعدد الكن المتوسط المرجح  . )31(ذين البلدينھ

المنطقة  تبدوف آمنة، شربيمكنھم الحصول على مياه  نمن حيثُ نسبة السكان الذيأما .  المتوسط العالميعن 
فيما  شديد نسبي قصوروالسودان واليمن  المتأثرة بالنزاعات مثل العراق البلدانلدى لكن .  في موقع جيد

ال حيثُ  ،البلدان مثل جنوب السودان ھذهأنحاء بعض  فيحتى أسوأ  والنقص آمنة،على مياه  حصوليتعلق بال
  .الريفيين السكان منفقط  في المائة 25 نحولإال مياه آمنة تتوفر 

  2005-2002 لألعوام المعدالت التغذوية، المؤشرات  -6 الجدول
  

                                                  
إلى إضعاف أجسام األطفال وإلحاق الضرر ) كفيتامين ألف والزنك واليود والحديد(غذيات الدقيقة يؤدي النقص في الم  )29(

.  ةبنظام المناعة لديھم، ما يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض سارية قابلة للعالج عادة مثل الزحار والحصبة والمالريا وااللتھابات الرئوي
، فإن ھذه األسباب مسؤولة عن ثالثة أرباع وفيات الرضع في معظم البلدان العربية )UNDP, 2009(ووفقاً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  ". الغنية"التي تتوفر بيانات متوفرة عنھا، ومسؤولة عن نصف وفيات الرضع في البلدان 

 //:www.fao.org/fileadmin/http: يمكن االطالع على منھجية احتساب الحد األدنى للسعرات الحرارية في الموقع التالي  )30(
.                                                          templates/|ess/documents/food_security_statistics/metadata/undernourishment_methodology.pdf  

  . غير أن النتائج المبينة فيما يتعلق بدارفور في السودان أسوأ من المتوسط الوطني  )31(
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 منطقةال/بلدال
اليوم في التغذوية الطاقة
  )كالوريكيلو (

األغذية غير  حصة
النشوية في الطاقة 

  )Κ( التغذوية في اليوم
 من الشخص نصيب
  )ملغ( اليوم في الحديد

ميكروغرام( لفأ فيتامين
 من مكافئ نشاط

  )RAE الريتينول
  ميكروغرام 600>   11.5  33  3320 مصر
 ميكروغرام 600-300  ..  ..  )أ(2337 العراق
  ميكروغرام 600 >  10.9  53  2820 األردن
  ..  11.1  60  3160لبنان

  ..  ..  49  2180السودان
 ميكروغرام 600-300  17.9  53  3000 السورية العربية وريةھالجم
  ..  13.7  40  2010اليمن

 ميكروغرام 600-300  12.8  42  2836 اًعتنو األكثر االقتصادات
  ..  13.5  46  2189 زاعاتبالن المتأثرة البلدان
  ميكروغرام 600<   7.4  ..  .. البحرين
 ميكروغرام 600-300  13.4  58  3070 الكويت
 ميكروغرام 600-300  10.6  ..  .. ع�مان

 ميكروغرام 600-300  ..  ..  3060 السعوديةالمملكة العربية 
  ميكروغرام 600<   16.7  55  3040 المتحدة العربية اإلمارات
 ميكروغرام 600-300  14.1  51  3058الخليجي تعاونال مجلس منطقة
 ميكروغرام 600-300  12.9  43  2870 اإلسكوا
 ميكروغرام 600-300  14.3  47  2782 العالم

  .statistics/en/-security-www.fao.org/economic/ess/food: الموقع فياألمن الغذائي للفاو التي يمكن إيجاد�ھا  إحصاءات: المصدر

  .2010لعام  تحليل الفقر في العراق  )أ(  

  .ةتوفرم غير البيانات أن إلى) ..( النقطتان تشير: مالحظة

  
  2007-2003 لألعوام المعدالت المعيشية، الظروف  -7 الجدول

  

  المنطقة/البلد
دون سن الخامسة ة لألطفالالمئوي نسبةال( اإلسھال عالج

  )الذين يتلقون اإلماھة الفموية والتغذية المستمرة
 يمكنھم الذين لسكانالمئوية ل نسبةال

  محسنة مياه مصدر ىعل الحصول
  98.00  32.20  األردن

  100.00  ..  المتحدة العربية اإلمارات
  ..  ..  البحرين

  89.00  34.20  السورية العربية الجمھورية
  70.00  55.90  السودان
  77.00  63.80  العراق
  ..  ..  ع�مان

  89.00  ..  فلسطين
  100.00  ..  قطر

  ..  ..  الكويت
  100.00  ..  لبنان
  98.00  27.00  مصر

  95.70  ..  السعوديةالمملكة العربية 
  66.00  32.80  اليمن
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  )تابع( 7 الجدول
  

  المنطقة/البلد
خامسةدون سن ال المئوية لألطفال النسبة( اإلسھال عالج

  )الذين يتلقون اإلماھة الفموية والتغذية المستمرة
 يمكنھم الذين لسكانالمئوية ل نسبةال

  محسنة مياه مصدر ىعل الحصول
  87.81  35.71  اإلسكوا

  86.43  35.71  اًتنوع األكثر االقتصادات
  96.35  ..  مجلس التعاون الخليجي منطقة
  71.51  47.75  بالنزاعات رةالمتأث البلدان
  86.59  40.30  المالع

 .2009قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام : المصدر

   .ةتوفرم غير البيانات أن إلى) ..( النقطتان تشير: مالحظة
  

من  الستفادةل واتيةطبق على محددات الجوع ينطبق على محددات البيئة المنالمنطق نفسه الذي ي إن  
 لبيئةلبشكل خاص فيما يتعلق بالحصول على المياه اآلمنة كمؤشر  األمر ھذا يصحو.  فعالبشكل  الغذاء
 من الفرد نصيب بين القائمة العالقةبين ت التي االنتشار لوحات 7 الشكل ظھر�ي�.  الغذاءمن  لالستفادةواتية الم

وھو (خدمات من الصادرات الصناعات وال ةوحص) التنمية العامة لمستوى المباشر غير المؤشروھو ( الدخل
 الضريبية واإليرادات الدخل، فيالالمساواة و، )اقتصادي تنوعوجود و االقتصاد لمالمح المباشر غيرالمؤشر 

 متغيركوالحصول على المياه اآلمنة  جھة، من مستقلة تغيراتكم) ةماليال للقدرة المباشر غير المؤشر يوھ(
بوضوح العالقة القائمة بين الحصول على المياه ھذه  نتشاراال لوحاتفي وتتجلى .  من جھة� أخرى تابع

     .اآلمنة ونصيب الفرد من الدخل
  

  )المياه اآلمنة( الغذاءمن  لالستفادةاتية ؤالم البيئة محددات  -7 الشكل
  

  الدخل من الفرد نصيب لبمقا اآلمنة المياه على الحصول
 )طبيعي لوغاريثم ،2000 عام بدوالر(

 الصناعات حصة مقابل اآلمنة مياهال على الحصول
 الصادرات من والخدمات
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  حصة الصناعات والخدمات من الصادرات
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  )تابع( 7الشكل 
  

  الدخل فيالالمساواة على المياه اآلمنة مقابل  الحصول
  )طبيعيلوغاريثم (

 مقابل) طبيعيلوغاريثم ( اآلمنة المياه على الحصول
  )جمالياإل الناتج المحلي من Κ( الضريبية اإليرادات

  

  . 2009 لعام الدولي البنك عن الصادرة العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة إلى اًاستناد اإلسكوا حسابات: المصدر
  

  اإلسكوا منطقة في الفقر  -واو
  

 طبيعيةال مواردالو السوق إلى محدودال نفاذذات ال يةالمحل المجتمعات في اًمنتشر الفقر زال ما  
الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية  وتساھم . )32(محدودال جتماعيالوا سياسيال مالال ورأس محدودةال

على  الريفية المناطق في الفقراء وقدرة العيشسبل والنزاعات في منطقة اإلسكوا في زيادة تراجع أنظمة 
   .التحمل

  
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة سكان من في المائة 5 يعيشُ الدولي، البنك تقديرات بحسب  
 سوءة، بما في ذلك عديد حرمان أشكالون عانھم يو اليوم، في دوالر 1.25 وھو ،األدنى الفقر خط تحت
 العام لبحلو العالمية األزمة بسبب الفقر من إضافي شخص مليون 2.6 يعاني أنالمتوقع  ومن ؛التغذية
   .)33(وحدھا اإلسكوا منطقة فيمليون نسمة  2.2 ما يقرب منب عدد الفقراء ارتفعوقد يكون .  2011

  
 اًسلب يتأثرعادةً الذي (تأثير أسعار األغذية على الفقر على التواجد النسبي للشارين الصافين  يعتمد  
في اقتصاد ) بارتفاع األسعار اًي يتأثر إيجابالذ( لألغذية الصافين لبائعينلالتواجد النسبي و) األسعار بارتفاع

 فقراءاللسلع ا مستھلكيتكون الحسابات اآلنفة الذكر منخفضة ألن البلدان العربية تضم العديد من  قدو.  ما
 البائعين أن حين في الغذائية، المواد من للعديد نيصاف ينمستوردكونھم لاألسواق العالمية،  فيمندمجين ال

 تكونقد  لذلك، ونتيجةً.  متعددة وسياسية اقتصادية ألسباب األسواق تلك فينفسه  الحد إلى مندمجين غير

                                                  
)32(  OECD (2005).  

اللذان وجدا أنه   ,Ivanic and Martin (2008)تستند� التقديرات الواردة ھنا إلى المنھجية التي اعتمدھا إيفانيك ومارتن  )33(
يانات ويستعمل إيفانيك ومارتن الب.  في المائة مباشرة إلى ارتفاع أسعار األغذية 4.5بالمتوسط يمكن أن يعزى ازدياد الفقر العالمي بنسبة 

وتظھر نتائجھما أن زيادة أسعار سبعة ".  المحسوب التوازن العام"المستمدة من مسوح األسر المعيشية لتسعة بلدان، ويطبقان نماذج 
 .Wodon et alويبين ودون وآخرون .  في المائة 0.4في المائة تؤدي إلى زيادة عدد الفقراء بنسبة  10منتجات غذائية رئيسية بنسبة 

(2008a) مع األخذ ( المائة في 2.5 المتوسطفي  تبلغ اءالفقر عددفي  ةعام زيادةإلى  يؤدي المائة، في 50ارتفاع أسعار األغذية بنسبة  أن
  ).باالعتبار أيضاً التأثير اإليجابي على مداخيل منتجي األغذية

  اإليرادات الضريبية  03-90الالمساواة 
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غير  . )Ivanic and Martin( ومارتن إيفانيك فرضياتمما يتبين على أساس  سلبيةً أكثر الفقرعلى  تأثيراتال
 المعاكس تجاهاال في تعمل أن شأنھا من أخرىمالية وتحويالت  دعمأوجه معظم بلدان المنطقة أن في 
حدھما أأن يلغي يميالن إلى منحيين ال أنھو المستخدم ھنا بناء� على ذلك فإن االفتراض و . السابقة للفرضية
وتستند� الحسابات إلى .  البيانات ما قبل األزمة توفرلعدم  اًلم ي�در�ج العراق في ھذه الحسابات نظرو.  اآلخر

   .خطوط الفقر الوطنية
  

في الشرق  اًمرتفعة جد لفقراعلى  االنكشافدرجة قليمي للبنك الدولي إلى أن الموجز اإل يشير�  
 سبيل علىف  ).ولكن أعلى منه(الفقر  دد كبير من السكان بالقرب من خط، إذ يعيشُ عأفريقيااألوسط وشمال 

 للتأثر ضةعرھؤالء  للسكان حول خط الفقر، مما يجعل اًمرتفع نسبي توزيعاليمن والعراق ھناك في  المثال،
منطقة سكان  من في المائة 2 من أقل يعيش حين في عام، بشكلو . الصدمات من نوع أيببشكل خاص 

 في دوالرين من بأقل في المائة 20 نحو يعيش اليوم، في واحد دوالر من بأقل أفريقيا وشمال األوسط الشرق
 ). على التوالي لليمن في المائة 45و ةفي المائ 10و لمصر،على التوالي  في المائة 43و في المائة 3( اليوم

دوالر في  2.5من  السكان بأقل من في المائة 45 نحو يعيش لعراق،ا عن ةتوفرإلى آخر البيانات الم اًواستناد
   .في المائة 28.4 أفريقيااألوسط وشمال  الشرقلمنطقة  متوسطالالمقارنة، يبلغ  سبيل وعلى.  اليوم

  
يمكن أن يساھم في تزايد  اًرئيسي يادات في أسعار األغذية العالمية عامالًضوء ما تقدم، تمثل الز على  

   .الفقر ويمكن أن يعيق قدرة الناس على تأمين حاجاتھم األساسية من الغذاء والسلع في المنطقة
  

  الغذاء أزمة أعقاب في اإلسكوا منطقة في الجديد والفقر الفقر  -8 الجدول
  

 المنطقة/البلد
  2006 ان،السك
  )مليون(

  األزمة قبل ما العددي الفقر لمعد
  )مليون(

  الجدد الفقراء
  )مليون(

  0.03  0.8  5.5 األردن
  0.10  2.2  19.5 السورية العربية الجمھورية
  1.07  23.7  39.5 السودان
  0.05  1.2  3.7 فلسطين
  0.59  13  78 مصر
  0.34  7.7  21.6 اليمن

  2.19  48.6  167.8 المجموع

  .Based on IFAD and FAO (2007); and Ivanic and Martin (2008): المصادر

  
  ، 2008- 2007 عام) الم�ثلثةاألزمة (واألزمة المالية  الغذاءأزمة و الوقود أزمة بداية حين إلى  

   وبايجآدامز ويذھب .  كان الفقر في المنطقة العربية ينخفض� بثبات، خاصة حتى الثمانينات
)Adams and Page, 2003( من بين عوامل أخرى، إلى المستوى المرتفع للتوظيف تعود ھذه النتيجةن إلى أ ،

في التسعينيات، سجل و.  الناجمة عن الطفرة النفطية لتحويالتلفي القطاع العام وإلى المستويات المرتفعة 
يرٍ كب بشكلخاصة ومستويات الفقر  اًعموم االقتصاداتر كيف تتأث ظھري� ھذاو.  اًانخفاضالمجاالن ھذان 
إلى  اًتاريخي المستندةبدورھا عن قائمة السياسات الناجمة  ،واإليرادات النفطية النفطية األسواق بتقلبات

  .التوظيف في القطاع العام أداة لتأمين الحماية االجتماعيةاستخدام 
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 ارتفاعمعدل  أعلى أفريقياعدد السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال ، سجل أثناء القرن الماضي  
 وأدى.  ي المائةف 1.7 السنوي للسكان لنمومتوسط معدل ابلغ ، 2004من العام  اًوبدء.  طق العالمامنمن بين 

وزاد على الموارد المائية المحدودة واألراضي الجافة، ط غالضإلى زيادة  الحضريالنمو السكاني والتوسع 
أكبر من  اًداعدأعلى األمن الغذائي واحتجز  اًنشوب نزاعات في بعض أنحاء المنطقة، ما أثر سلباألمر سوءاً 

  . ونقص التغذية والجوع الفقرشباك  في الناس
  

محور مشكلة األمن الغذائي في ھذه  يشكلاألبحاث أن الفقر الريفي بين تُ التقليدية، النظر لوجھة اًخالف  
بسبب أنماط  ،ات أسعار األغذيةبصدم اًكثر تأثراأليعيشون في المناطق الريفية ھم  نألن الفقراء الذي ،المنطقة
 عادةًمقيدون إلى أن الفقراء في المناطق الريفية ذلك  يعودو . )34(لالتحم على القدرةافتقارھم إلى وھم استھالك

 اإلنتاج صدماتبو المتدنية اإلنتاج نوعيةبو ھاتكاليفالمدخالت و توفربمدى و صغيرة أراضتھم قطع حيازب
غير قادرين على اإلنتاج  األحيانكثير من في لذا فإنھم و األسواق، إلى فاذالنبمقدرتھم على وات المسافبو
الفقراء يعيشون في  من في المائة 70 من أكثر أن قدريو.  الغذائية قاتھمانفإ لتخطي المطلوب الفائض تسويقو

لمتوقع أن ليس من ا ،الحضريةإلى المناطق  لريفيةامن المناطق ألنماط الھجرة  اًالمناطق الريفية، ونظر
  .نةً بالفقر في المناطق الحضريةينخفض الفقر في المناطق الريفية مقار

  
  والحضرية الريفية المناطق على اءالفقر توزيع  -9 الجدول

  

 المنطقة/البلد
 في لفقراءالمئوية ل نسبةال

 الحضرية المناطق
النسبة المئوية للفقراء 

 الريفية المناطق في
النسبة المئوية للفقراء في 

 المجموعمن  المناطق الريفية

  84  40  21 اليمن

  78  27  10 مصر

 العراق
16  39  ..  

  29  19  12 األردن

  67  55  21 فلسطين

 السودان
27  85  81  

  62  15  8 السورية العربية الجمھورية
  

  .The World Bank (2008); for Iraq, COSIT and the World Bank (2010); and, for the Sudan, IFAD and FAO (2007): المصادر
  
   .ةتوفرم غير البيانات أن إلى) ..( النقطتان تشير: الحظةم

  
 ،البعلية الجافةفي المناطق  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة فييتركز السكان الريفيون والفقر   

عالف من الحبوب وزراعة األ األولى، بالدرجة الغنم ،تربية الماشيةفيھا الرعوية  الرزق مواردتشمل  التي
األمد التي  طويلةويتفاقم الوضع بسبب غياب السياسات اإلنمائية المتكاملة .  في فترات الھجرة الموسمية

 ،من صنع اإلنسانالتي إلى جانب النزاعات  ،تھدف إلى تخطي تأثير العوامل المناخية القاسية وندرة الموارد
 ،سببيةتأثير واألمن الغذائي والبيئة بعالقة  الفقرلعالقة بين ا رتبطوت  ).1اإلطار راجع (رھا اثآمن  والتخفيف

                                                  
كل خاص عندما ارتفع سعره ارتفاعاً تأثر من يستھلكون نسبة كبيرة من األغذية األساسية كالذرة في نظامھم الغذائي بش  )34(

  . 2008حاداً عام 
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السكان الفقراء يعتمدون بشكل أكبر على الموارد الطبيعية لكسب رزقھم، ما يزيد من الضغط على  ألنوذلك 
  .المواردھذه 

  

  وعواقبھا اإلسكوا منطقة في البيئية-الزراعية القيود  - 1اإلطار 
  

بسبب  اًتحديات رفع اإلنتاج الغذائي والمداخيل الريفية في العقود القادمة أكثر تعقيد تصبحس اإلسكوا، منطقة في  
ما ال يزيد  ھافي أن إال العالم، سكان من في المائة 6و في المائة 5 بين المنطقة تضم حين يفف.  البيئية القيودشدة تزايد 
يعكس ندرة الموارد ا يمكن الوصول إليھا في العالم، م التيالمياه العذبة المتجددة  من ي المائةف 1.4 إلى في المائة 1عن 

من ثلثي موارد  أكثربفي المنطقة العربية  المسحوبة المياه كمياتقدر تو.  مناخية سلبية اًالمائية في منطقة تواجه ظروف
 الدولي،البنك ( النامية لدانالب في) في المائة 30يبلغ  أقصى حدمع ( فقط في المائة 8يبلغ  توسطبمالمياه المتجددة، مقارنة 

ومن المتوقع أن يخفف التغير المناخي .  لريلالمياه  ھذه استعماالتمن  اًتقريب في المائة 85 نسبة وتُخصص.  )2007
وعلى األقل  اًمع تسعير المياه تدريجي( للزراعةسيجعل كفاءة استعمال المياه  ما ،في المائة 20تساقط األمطار بنسبة 

 إلى تدعو أسبابوھناك .  المنطقة في متوازنة تنمية لتحقيق اًمھم اًمسبق اًشرط )إلى سعر الظل الخاص بھا اًداستنا اًجزئي
 ،مثالً.  بالفعل تخطتھاأنھا قد  أو البيئية الحدود من تقترب بدأت المنطقة في الزراعية القطاعات بعضمن أن  القلق

تضاعف ما أدى إلى في العالم؛  األعلىواألردن وفلسطين من بين  لسرائيكل من إھكتار الواحد في للاستعمال األسمدة 
  2000و 1980تركز النيترات في طبقات المياه الجوفية الساحلية لفلسطين واسرائيل في الفترة الممتدة بين 

)Brooks, 2000(  .مان، أو فلسطينمثل  ساحلية، مناطق في كذلك�إلىري ال ألغراض للمياه المفرط االستخراج تسبب ع 
.  ألغراض زراعية األراضيى إلى التخلي عن استعمال أدما  ،المياه الجوفيةالمالحة إلى المياه من كبيرة  كميات تسرب

 ومصر العراق في كما المنطقة، في اًإنتاج واألكثر المروية األراضي من العديد فيحادة ملوحة التربة  مشكلةكما أن 
  .  )Postel, 2001( المزروعة األراضي من في المائة 30 ربما المشكلة تطال حيث

  
 من اآلبار ترويھا التي المساحة ارتفعت اليمن، فيف.  اًأيض شر بشكل واسعتمنللمياه الجوفية  المفرط ضخوال  
مجموع  من في المائة 40و بئر 100000 نحو يساوي ما اليوم، ھكتار 500000 نحو إلى 1970 عام ھكتار 37000

شجعت السياسة وقد .  كمية المياه المستخرجةل ضاخفانعمق اآلبار وفي زيادة  ذلكمع  ترافقواألراضي الزراعية، 
في  لالستثمارالقروض  فوائدلسخي ال الدعم من الزراعيون المقترضون استفاد كما، من خالل دعم الوقودذلك الحكومية 

 لكانت الدعم، ھذا لوالو.  )السوقلسائدة في امعدالت ال منمرات من خالل دفع معدالت فائدة أقل بخمس إلى ست (اآلبار 
المياه  سعرمتوسط أعلى بثالث إلى خمس مرات من  اًسعر تطلبتالمياه قد  الستخراجتغطية الكلفة الھامشية فقط 

مادة  يوھ( القاتزراعة توسع  على اًقيودالحكومة سوق الفواكه والخضار المحلية، ولم تفرض حمت ، وأيضاً . )35(القائم
 والتعاون التخطيط وزارة ؛Ward, 2000) (البالد في كلھا الري مياه من في المائة 30إلى  20 ، تستعمل بينقليالً مخدرة
إعادة لذلك، يتخطى استخراج المياه اليوم  ونتيجة.  )IFPRI( ،2010( ءالغذا سياساتالدولي لبحوث  والمعھد الدولي
، ما أدى إلى )Shah et al., 2000(حدث فيه ذلك لبلد الوحيد الذي ياليمن اكان  وربما ،في المائة 400بنسبة تھا تغذي
  .)Liechtenthaeler and Turton, 1999( درامي بشكل المياهمناسيب ض اانخف

  
 سعر بألفي مستھلك كل تزويدل ،ذلك على بناء.  المياه من واحد لتر نحو الغذاء من حراري سعر كل إنتاج بيتطل  
 متر مليون 520ى لإ بحاجة اإلسكوا منطقة ستكون ،المحلي اإلنتاج على كليا االعتماد خالل من األقل على اًيومي حراري
متر  مليار 330ما مجمله إلى  صلتل اًتقريب حاجتھا ستتضاعف، 2050 العام وبحلول األقل، على اًيومي المياه من مكعب

المتوفرة اإلجمالية  السطحية المائيةالموارد من  اًويمليار متر مكعب سن 277 نحوعلى األقل مقابل  اًمكعب من المياه سنوي
  .في الوقت الراھن

 
  

                                                  
ويمكن تحقيق ذلك من خالل إدراج آلية تسعيرية تراكمية لمستويات استھالك المياه السطحية أو الجوفية للفرد   )35(

  .للھكتار الواحد تتخطى الحد األدنى المخصص لري المحاصيل الغذائية/الواحد
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  )تابع( 1اإلطار 
  

المنطقة ظروفاً مناخية قاسية مع استنفاد الموارد الطبيعية والتصحر وندرة المياه واستمرار موجات الجفاف  تشھد  
 المياهندرة "اعتبار الصادرة عن المياه مؤخراً من  بياتاألدانتقلت وقد .  التي تشكل عوامل تساھم في الفقر وانعدام األمن

 مضاعفات إلى للمياه المفرط االستغالل يؤديقد ، مع ذلك.  "للتعاون اًمحرك المياهندرة "اعتبار  إلى" للحروب اًمحرك
 تأثيراتلى أدى اإلفراط في ضخ المياه إ ،لمنطقةأجزاء كثيرة في افي ) أ: (ھي رئيسية، أسباب لثالثة خطيرة أمنية

من المزارعين  كبارالمياه أحداً غير  استخراج تكاليفن ارتفاع ال يمكّ ،بعض األحيان فيف ،التوزيع حيث منخطيرة 
 من الخروج علىالمزارعين  صغاراً، بينما يرغم مفرطالمستغل استغالالً الجوفية  المياهمن حوض  ضخاالستمرار في ال

 والرحل جھة، من والمزارعين المحلية المجتمعات بين العالقات توتير في ئيةالما المواردندرة  ساھمت) ب( السوق؛
تثير والفرات واألردن،  ودجلةالنيل  نھرمنھا أ كبرى، مائية مواردبلدان المنطقة  تقاسمت) ج( أخرى؛ جھة من والرعاة
 يؤيدوما .  المياه استخراجان بشأن بين البلد اتفاقات إلى التوصل الصعب منعليھا النزاعات، إذ ثبت أن  مشاطئةقضايا ال

الذين يحق  ،"بالنزاعاتالمتأثرين " السكان بين التمييز لنزاعا مناطقكثير من الصعب في  منأصبح  أنهالنتائج ھو  ھذه
داخلياً، وبالتالي الحصول على المساعدات اإلنسانية، والسكان  المشردين ألشخاصا صفةعلى  اًرسميلھم الحصول 

  .  ما يجعل عمليات اإلغاثة أصعب بكثير ،"الحصادفشل المتأثرين ب"
  

اإلفراط في و التربة وملوحة المالحة الجوفية المياه وتسرب المياه نوعية على السلبية التأثيرات إلى ضافةوباإل  
دعوم إلى حد عوائق استدامة رئيسية تتعلق باالستخدام المالمياه الجوفية المتجددة، تواجه المنطقة أيضاً  موارد استخراج
 السابقة الوطنية االستراتيجيات تحولتففي كثير من األحيان، .  الجوفية غير المتجددة في اإلنتاج الزراعي كبير للمياه

إلى  مدعومةلألغذية  محليةوأسواق  مدعوممحلي  تتميز بانتاج مسدود  طريقالذاتي الغذائي إلى سياسات  الكتفاءتحقيق ال
 اتفاقياتنسب اليوم االستثمار في تأمين إمدادات األغذية األساسية من خالل من األما يكون  ، بينما كثيراً)36(حد كبير
أن تلغي تدريجياً استعمال المياه الجوفية غير المتجددة إلنتاج القمح  مؤخراً السعوديةالمملكة العربية  قررتوقد .  تجارية

مع ذلك، ال يزال .  الذاتي الغذائي االكتفاءلتحقيق السابقة  عن استراتيجيتھا الوطنيةية بذلك تخلم، 2016بحلول العام 
االستعماالت على  فقطوقصره الجوفية غير المتجددة  المياهخدام استفيما يتعلق بزيادة خفض العديد من التحديات  ھناك

التي الكبرى  المناطق الحضريةجوار مياه الشرب، خصوصا في  إمداداتأي على  اً،اقتصاديسلم األكثر إنتاجاً واأل
 المتسارع، السكاني وللنمو المحدودة ألراضيموارد اوأخيراً، نظراً ل.  الشرب مياهة لتوفير بديلال تملك طريقة اقتصادية 

 0.12 إلى التسعينات في ھكتار 0.3 من للزراعة الصالحة األراضي مساحة من الفرد نصيب ينخفض أن المتوقع من
المختلفة التي تحد من  قيودال في اإلسكوا عضاءاأل البلدانكثير من  أدركقد و.  )2008 الفاو،( 2050 العام بحلول ھكتار

ية جارت اتفاقياتعقد  فيبدأت الدول باالستثمار ف الوطني، المستوى على اإلنتاجمن و الوطني الغذائي منإمكان تحقيق األ
لسوء الحظ، ليست ھذه االتفاقيات االستثمارية و.  ھاالزراعية مع بلدان أخرى في المنطقة وخارج التنميةمتعلقة بو) إيجار(

 مستدامة نميةت خياراتاالتفاقيات ستؤدي إلى  ھذهكانت نرى ما إذا ولذا ال بد من االنتظار كي دائماً،  الدولية شفافةً جداً
  . لكافة البلدان الشريكة ولسكانھا المحليين

____________________  

 .Lofgren and Richards (2003); and the World Bank (2007) :المصادر

  
ينبغي بموجبه أن تنخفض العربية متأخرةً في تحقيق الھدف اإلنمائي األول لأللفية الذي  المنطقة  

عليه عام  اكانت ما نصف إلى الجوع يعانونمن  ونسبة الفقر في يعيشونمن  نسبة 2015بحلول العام 
خاصة في ما بينھا من حيثُ مكافحة الجوع والفقر اللذين يؤثران  اًتوتُظھر� البلدان العربية تفاو . )37(1990

                                                  
التي تتبناھا " االستراتيجية"تسود المحاصيل ) أ: (لمنتجين على الفقراء بثالث طرق ھيتؤثر السياسات المكلفة لدعم ا  )36(

الحكومات على حساب اإلنتاج المستند إلى الميزات المقارنة، وھذه من شأنھا زيادة مداخيل الم�زارع الريفية، ما يؤثر على مداخيل 
  ھور البيئي الذي يمكن أن يؤدي إلى خسارة اإلنتاجية على المدى الطويل؛ زيادة استعمال المياه وبالتالي التد) ب(المزارعين الصغار؛ 

بسبب الدعم الزراعي، إزاحة الفسحة المالية التي يمكن استخدامھا في الخدمات االجتماعية الرئيسية، كالتعليم والصحة والحماية ) ج(
  .  االجتماعية

)37(  UNDP (2009).  
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 ھاشھد التي والمستمرة الطويلة يةاألھل الحرب قد فعلتو.  األطفالو النساءوعلى  الريفية المناطق على
 8 نمأكثر ( المستويات أعلى إلىانعدام األمن الغذائي  يعانون الذين السكان عدد ارتفاع فيفعلھا  السودان
 ية، إذ األغذ واردات علىبشكل كبيرٍ  عتمد�ي الذي) نسمة يينمال 7 من أكثر( اليمن ليهيو، )نسمة ماليين

 فيو.  أسعار األسواق الدولية تقلبب التأثرشديد  للقمح، ما يجعله حاجته من في المائة 90 نحو ستورد�ي
، اًإضافي اً، ما فرض ضغط2009-2008 عام في المائة 90 من بأكثرفلسطين، ارتفع سعر دقيق القمح 

لتعاطي مع االنھيار االقتصادي الحالي الناجم عن إغالق المعابر جھد في اعلى العائالت الفقيرة التي ت خاصة
  . الحدودية والقيود المفروضة على الحركة والعزلة االقتصادية

  
رتفاع أسعار األغذية عام األدلة أنه عندما تواجه األسر الفقيرة صدمات سلبية كبيرة، مثل اوقد بينت   

 قلح�ي�و.  المستقبليةخاطر بذلك بإمكانيات الكسب تبيع أصولھا اإلنتاجية كالبذور والماشية، فتفإنھا قد ، 2008
 الغني الغذاءالتحول عن  تأثيراتتميل إلى ذلك،  ضافةوباإل . )38(بالفقراء بركأ اًضرر عامالارتفاع التضخم 

جھزة أل إضعافعلى شكل على المدى الطويل إلى الظھور  اًثمن أقل أساسية أغذية إلى الدقيقة بالمغذيات
معدالت التسرب  ترتفعكذلك .  االعتاللمعدالت  زيادةما يترتب على ذلك من و ،المناعة لدى الفقراء
جعلھم من  المدارس بدالً فياألطفال بسبب ارتفاع تكلفة فرصة إبقاء  للبنات، ةبالنسبالمدرسي، خاصة 

اآلني  ھاتأثيرتخطى يھذه الصدمات فعل مثل ھذا يعني أن و.  زلاعائالتھم في المنأو يساعدون  يعملون
    .8الشكل  في وارد� ھوتھدد القدرة المحدودة للفقراء على التحمل على المدى الطويل، كما المباشر وأنھا 

  
  التغذية وسوء الفقر بين العالقة  -8 الشكل

  

                                                  
)38(  Easterly and Fischer (2001).  
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 .Bhagwati et al. (2004); and the World Bank (2006) :المصادر

  الغذائي واألمن النزاع بين العالقة  -اًثاني
  

  اإلسكوا منطقة في النزاع اريخت  -ألف
  

 تحمُل التي اإلنترنت شبكة على البيانات لمجموعة اًوفقف.  النزاعات من طويل تاريخاإلسكوا  منطقةل  
، شھد العالم "النظمي السلم مركز" أعدھا التي" 2009- 1946 ،الرئيسية السياسي عنفأحداث السلسلة " عنوان
 1946 بينان بلد 110 فيھا شارك) مستمرةال تزال  حالة 26 ذلك بما في(النزاعات المسلحة  منحادثة  315
 البلدانشاركت .  مليون شخص 30ويقدر عدد الوفيات الناجمة عن ھذه الحروب بأكثر من  . )39(2009و

 . )40(صشخ مليون 3.5 نحوب البشرية تھاكلف وتُقدر ،اتنزاعال ھذهمن  اًنزاع 59 في إلسكوافي ااألعضاء 
 في النزاعات نتيجة حتفھم القوا نمم في المائة 90 كان، )UNDP( اإلنمائي المتحدة األمم برنامج بحسبو

  .)41(من األطفال نصفھمكان و المدنيين من العربية المنطقة
  

                                                  
  .www.systemicpeace.org/warlist.htmراجع   )39(

فيما يخص فترة زمنية مماثلة، أوردت مجموعة بيانات النزاعات المسلحة الصادرة عن برنامج أبساال لبيانات النزاع   )40(
نزاعاً في منطقة اإلسكوا من أصل المجموع العالمي  228، )2009(لنسخة الرابعة ، ا)PRIO(معھد أوسلو ألبحاث السالم  )UCDP(المسلح 
في  19النظمي، تبلغ النسبة  السلممركز  وبحسبوعلى سبيل المقارنة، .  في المائة تقريباً من النزاعات 12، أي ما نسبته 1957البالغ 

  . المائة تقريباً

)41(  UNDP (2002).  
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من اإلسكوا  منطقة تبرزال  هحين أن فيو.  مدتھاو نشوبھا ھما ين،لمعيار اًوفق النزاعات قياس يمكن  
متوسط مدة حيثُ  منتبرز  اًحتمإال أنھا  آسيا، أو الصحراء جنوبب مقارنةالنزاعات  شوبنحيثُ 

 نفاقنحو إالنزوع  المنطقة،في  نزاعاتالالتي تتسم بھا الميزة  ھذهل الضمنيةنتيجة قد تكون الو . )42(النزاعات
 بغض المواطنين مساعدة إلى تھدف شاملة عاناتإإلى جانب تقديم  ة،العسكري تانفقلا نحوبقوة  وجهم عام

أعمق على مضاعفات ھذه  بشكل مستقبلية بحوث تركز أن ويمكن.  خاصةال وظروفھم حاجاتھم عن النظر
  . والسياسة اإلنمائية فقرفيما يتعلق بالالميزة 

  
بين  دولية حروب بين ،تتراوح النزاعاتمختلفة من  بأشكال قةالمنط تأثرت البيانات،وكما توضح   

، تداخلت األسباب الكامنة وراء الحروب والنزاعات اًتاريخي . )43(سياسي وعنف داخلية ونزاعات دول
أھمية  لھامن الروابط المتداخلة التي ما زالت  كشبكةبشكل أفضل في المنطقة، وربما يمكن فھمھا  الداخلية
 ھو النزاعات إلىالمنطقة  عونز ريفسلت ذي ي�ذكر في أغلب األحيانالالجذرية  األسبابأحد و.  اليوم حتى

كان لھذا النزاع وقد .  أخرى نزاعاتاإلسرائيلي من بين - نشأ منه النزاع العربي يذال االستعماري تاريخھا
من  عديدال في الداخلي اجاالحتج موجاتيحشد عميق على السياسة في المنطقة كلھا، وما زال  تأثيروال يزال 
بؤرة أما .  امنطقة اإلسكوحالً لھا في االستعمار تجد جدلية ألنحاء أخرى من العالم، لم  اًوخالف.  البلدان
 أشكالفضالً عن  الخليج دولإليه  جر الذيبين إيران والعراق  النزاع فھيالمنطقة  فياألخرى  العنف

  . البالغة للمنطقة سياسيةال غرافيةالج لألھمية اًنظر الدولي، التدخلمتطرفة من 
ـإلى ذلك، يشكل النمو السكاني المرتفع وما ي�عر�ف  باإلضافة   على  اًمتزايد اًتھديد" الطفرة الشبابية" ب

فقر و ة؛أفقيو ةعموديفيھا المساواة و ؛)44(فيھا منخفضة الوظائف فرص توليدالسالم واألمن في منطقة 
الطبيعية فيھا مستغلة إلى حدھا األقصى؛  مواردالأو /والدولة  اردموو ؛حده األدنى من وقريبظاھري 

 اآلثار أن إال الحاالت، معظم في داخلي النزاع أن حين فيو.  بالنزاعاتبشدة  تأثرمعرضة بشكل واضح للو
األيديولوجي واإلثني  التعاطفمظاھر و ،وموجات الھجرة ،الالجئون يسببھا التيجانبية على الخارج ال غير

ھي  تناضللدول ضعيفة الھش أصالً األداء  علىكلھا  ضغطتنزاع مسلح، يمكن أن  إلىحولھا والديني وت
  . الزبائنية مع المساومةفيھا تشابك تخالل عملية  منبقائھا  سبيلذاتھا في 

  

                                                  
)42(  Sørli, Gleditsch and Strand (2005).  

ولكن، ھناك تعاريف شائعة للنزاع المسلح .  ما من تعاريف متفق عليھا بوضوح للنزاع في القانون الدولي وفي األدبيات  )43(
، النزاع المسلح )PRIO(معھد أوسلو ألبحاث السالم /يعرف فريق أبحاث أبساال): أي النزاع الداخلي والنزاع الدولي(ولشكليه الرئيسيين 

أو منطقة حيثُ يؤدي فيه استعمال القوة المسلحة بين طرفين، أحدھما على األقل حكومة /تعارض متنازع عليه ومتعلق بحكومة و"ه على أن
والنزاعات ".  يحدث بين حكومة دولة ومجموعات المعارضة الداخلية دون تدخل دول أخرى" والنزاع الداخلي.  إصابات..." دولة ما، إلى

  .  أو مباشرة بين حكومة دولة وحكومة دولة أخرى" حكومة دولة ومجموعات المعارضة الداخلية مع تدخل دول أخرىتحدث بين "الدولية؛ 

أن الطفرات الشبابية تولد خطر عنف أكبر من خالل زيادة عدد الشباب الذين  )Urdal, 2004, 2006 and 2007(يبين أوردال   )44(
وتورد ھذه الدراسة أيضاً بعض .  طفرات الشبابية باالكتظاظ المؤسسي، وخاصة البطالةال يملكون فرص بديلة، إذ يرجح أن تترافق ال

األدلة التجريبية التي تشير إلى أن تأثير الطفرات الشبابية على العنف السياسي قد ينخفض مع انخفاض النمو الديمغرافي مقاساً بنسبة 
كن أيضاً أن تقدم فرصة ھائلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في البلد المعني على ولكن، تجدر اإلشارة إلى أن الطفرة الشبابية يم.  اإلعالة

، ومن شأن ھذه الزيادة أن 2050حتى العام ) عاماً 64و 15بين (ومن المتوقع أن تستمر زيادة من ھم في سن العمل .  المدى الطويل
وھم السكان دون سن الرابعة عشرة وفوق سن الخامسة  –م�عالة اقتصادياً أي نسبة الشرائح السكانية ال(تخفض معدالت اإلعالة في المنطقة 

وإذا ما ترافقت الطفرة الشبابية مع فرص عمالة منتجة، ".  ديمغرافياً إيجابياً"إلى الشريحة المنتجة من السكان، ما يخلق تأثيراً ) والستين
قدرات اإلنتاجية للبلد ويؤدي لزيادة نصيب الفرد من المدخرات، وذلك يمكنھا أن تؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي، ما يحفز ال

للحصول على تحليل شامل لمضاعفات الطفرة الشبابية وتحدياتھا وإمكانياتھا في .  يوفر إمكانية القيام بالمزيد من األنشطة االستثمارية
  .(ESCWA (2007))المنطقة العربية، 
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ر لمؤش اًوفقف.  كر أعالهذ لما ىأخر ةنتيجإال العربية  البلدانرين في ثتعالم تنميةالوليس األداء و  
يمكنھا التي  المختلفة الضروبيسلط الضوء على  الذي العالمي، السالم صندوقالذي يصدره  العاجزةالدول 
 قابلة أنھا اإلسكوا منطقة في بالنزاعات المتأثرة البلدانيبدو بوضوح أن و، )45(االستقرار في البلدان ضيتقو

  .)46(في منزلة الدول العاجزةتكون ن ألخاص  بشكل
  

.  وداخلھا الدول بين النزاعات وحصيلة العربية البلدان ھشاشة بين القائم الترابط 10 لالجدو بيني�  
 متحديةً التحمل، على قدرتھا الحاالت معظم في الدولة أثبتت ،تحد�يات صعبة تواجه عربية بلدان عدة أن ومع
وھي العراق والسودان  ،بالنزاعاتالبلدان المتأثرة وتندرج  . )47(الشامل االنھيار متفاديةًو الفكرة السائدة بذلك

   .)48(األعلى في المنطقةالمرتبة السودان يحتل و ،"االستنفار"ضمن فئة  ،واليمن
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  29  8.3  9.1  9.1  6.9  6.2  7.8  6.3  7.4  7.2  9.2  9.0  7.0  93.5 لبنان

  19  7.3  9.0  8.4  7.7  8.5  8.3  8.2  8.9  7.4  7.7  7.9  8.8  98.1 اليمن

  6  10.0  9.6  9.7  9.3  8.4  9.0  7.6  8.6  9.1  9.7  8.9  8.7  108.6 العراق

  3  9.8  9.5  9.7  9.8  9.5  9.8  7.0  9.6  9.0  9.9  9.8  9.0  112.4 السودان

  43.7  7.7  8.2  7.4  8.5  6.7  8.6  6.4  7.9  6.4  8.2  7.6  7.5  91.1 اإلسكوا

  79.9  5.0  6.4  6.1  6.7  6.2  6.6  5.2  7.9  5.9  6.9  5.6  7.3  75.8 المالع

  ./www.fundforpeace.org/web: في الموقع التالي توفرالم السالم صندوق: المصدر

                                                  
ا الدليل يستعمل على نطاق واسع في األدبيات، وكثيراً ما تعتمد مؤشراته على تفسيرات ال بد من االشارة ھنا إلى أن ھذ  )45(

  .تقريبية شخصية لبعض العناصر، مما يجعل استعماله في أبحاث المقارنة صعباًً

.  جزة، وتجمع النقاط لتشكل مؤشر الدول العا)قوة مرتفعة(وعشرة ) قوة منخفضة(تعطى لكل فئة نقاط تتراوح بين صفر   )46(
والقابل للتحمل ) 60إلى أقل من  30(والمعتدل ) 90إلى أقل من  60(واإلنذار ) 120إلى  90(االستنفار : كما ينقسم� المؤشر إلى  فئات ھي

  .w.fundforpeace.org/web/ww: يمكن الحصول على مزيد من المعلومات في الموقع التالي).  30صفر إلى أقل من (

  . Migdal (1988)راجع، " ضعيفة"مقابل دولة " قوية"لإلطالع على نقاش حول ما يشكل دولة   )47(

ال يشمل مؤشر الدول العاجزة الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان منفصل في قائمة الترتيب، ولذا من غير الممكن إجراء   )48(
  . مقارنات مفيدة
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  ".اراإلنذ" إلى البرتقالي واللون، "الستنفارا" إلى األحمر اللون يشير: مالحظة

  
 ويواجه.  ومتداخلة ومستمرة معقدة اإلسكوا منطقة في واألمن لسالماتھدد األخطار التي آخر، كالم ب  
 النزاعاتبخطر امتداد  تھديدال واجهجميعھا يو الداخلي، النزاع حيثُ من نفسھا التحديات البلدان من العديد
من انخفاض األمن الغذائي، ليس من المستبعد أن ، في منطقة تعاني من ندرة فائقة في المياه واًوأخير.  إليھا

ارتفاع  بسببوسبق أن شھدت المنطقة أعمال شغب .  الموارد في المستقبل بسببتنشب نزاعات بين البلدان 
المملكة العربية ، كان أشدھا في مصر، وبدرجة أقل في البحرين واألردن ولبنان و2008أسعار األغذية عام 
    .السعودية واليمن

  
  انعدام األمن الغذائيو النزاع بين العالقة تصوير  -ءبا

  
 نوديدع درسبينما القائمة بين األمن الغذائي والنزاع،  العالقة فيمن الخبراء  اًعدد قليل جد بحث  

انعدام مفھوم  فيالتصنيفات المتضمنة ولكن، يمكن استعمال .  الرابط القائم بين ندرة الموارد والنزاع المسلح
الفقر والجوع إلى جانب التوزيع غير المتساوي للدخل ألن  نظراً ،الموارد ندرةعن  نيابةذائي األمن الغ

بالظلم  اًالغضب وتخلق شعورجميعھا  واألراضي وغيرھا من األصول المادية والسلع يمكن أن تولد
بين  ربط، يمكن إذا كان الحال كذلكو . )49(االجتماعي الذي يمكن أن يشكل ركيزةً أخالقية وسياسية للنزاع

  .  بھدف تحليل العالقة مع النزاع البحثحقل ، ويمكن توسيع ھذين مجالي البحث
  

 International(وانترناشونال اليرت  )Homer-Dixon,1999( دكسون - ھومر أجراھاالتي  ثوالبح ذھبت  

Alert, 2007( وأوھلسون )Ohlsson, 2003( وآخرون، وبوھوغ )Buhaug et al., 2008( ،الموارد  ندرة أنى إل
في نزاع ما من خالل العوامل التالية التي تحفز العنف  المشاركةنحو  األفراديمكن أن تزيد من نزوع 

االنتھازية التي تكثف  النخبأفعال ) ب( المتجددة في اقتصادات الكفاف؛ لمواردا ندرةتزايد ) أ: (المنظم
العامة التي  ة السلعرداء) ج(ة أو االجتماعية؛ االستقطاب االجتماعي، خاصة عن طريق الھويات اإلثني

 على الناس يرغم الذي واالقتصادية االجتماعية الظروفسوء  تفاقم) د( ؛من الشرعية السياسية للدولة نتقصت
وتشير كافة ھذه الروابط السببية .  خطر التطرف في المناطق التي تستقبلھم ومنلتوتر ا من يزيد ما الھجرة،

أھلية سببھا الظلم بفعل عدم المساواة في توزيع الموارد والحصول عليھا، وليس نتيجة  إلى نموذج لحرب
  .لندرة في ھذه الموارد

  
 وتعطل الالجئين ھجرة خالل من الحدود خارجإلى  التأثيرات ھذهتنتشر  قدإلى ذلك،  باإلضافة  

ويمكن  . )50(القانونية وغير النظامية غير االقتصادات وزيادة االستثمارفي  ثقةالالتدفقات التجارية وانخفاض 
كلما طالت و.  دائم نحو اإلنفاق العسكري بشكلالعام في البلدان المجاورة  اإلنفاقبأن يدفع ھذا األمر بدوره 

، ما يزيد احتمال هبقاؤھا في أعقاب طالو تأثيراته خطورة زادتو التدمير على قدرته زادت كلمامدة النزاع 
في السبعينات والثمانينات كدراسة حالة لعرض  األفريقيقضية القرن  خدمستيرة تفي أحيان كثو.  هتكرار

  .  العالقة اآلنفة الذكر
  

                                                  
ندرة الموارد ال يضع بالضرورة التغير المناخي في مركز النقاش، بالرغم من أھميته التي ال خالف عليھا، إن استعمالنا ل  )49(

  . نظراً ألن ندرة الموارد يمكن أن تتأثر بقوة بالھيكلية االجتماعية وبالسياسة االقتصادية للبلد المعني، كما سنرى الحقاً

صادات غير النظامية وغير القانونية ألغراض ضريبية، كما ال يتم إدراج�ه في ال يتم عادة تسجيل الدخل الناجم عن االقت  )50(
وفي كثير من األحيان تكون االقتصادات غير القانونية عنصراً رئيسياً في .  الناتج المحلي اإلجمالي لبلد ما، مما يجعله خارج سيطرة الدولة

  . والمخدرات واألسلحة واالتجار بالبشرتمويل النزاعات، خاصة من خالل بيع الموارد القابلة للنھب 
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حول الروابط والعالقات  النقاشما زال و فقط، اًمؤخر تزدھر المجال ھذا في الكمية البحوث بدأت  
 إن: التالية األمور على وافقت ھناك أن يبدو ولكن،.  اًمستمرالسببية بين الصدمات الطبيعية والنزاعات 

 البلد خصائص على كبير كلبش يعتمد� أعاله المذكورة للتأثيرات نتيجة والنزاعاألمن الغذائي  انعدام ظھور
تشكل  ال رشيد كمحب تتميز التيو والمساواة التجانسو السياسي االستقرار يسودھا التي لمجتمعاتفا.  المعني
 النظام نفتاحامن  كلويساھم .  والنزاعانعدام األمن الغذائي بين  ترابط فيھا   حدثي أن لمعقولا من حاالت
 تساعد كما العنف ھو الحل األمثل يصبح أن دونالحيلولة  في السياسية والمساءلة الصحافة وحرية السياسي

 يسل لكنو طبيعية كوارث من الراسخة اتالديمقراطي تقاسي أنيمكن  لماذا تفسير على جميعھاالعوامل  ھذه
العوامل  إن بالقول، )Homer-Dixon(دكسون - ھومرإعادة صياغة ما ذھب إليه  ويمكننا . )51(تامجاع من

كبير ما إذا كانت البلدان وأنظمتھا الزراعية تستجيب  حد وإلى المطاف نھاية فيالتي تحدد  ھيالمؤسسية 
  .الموارد اتندر فاقمتبفعالية لحاالت 

  
إن مسألة إسناد مسلح؟ النزاع ال انكشاف الدولة على خطرومن الغذائي انعدام األھو الرابط بين  ما  
ألن العالقة بين النزاع المسلح  غير واضحة أيضاً والنزاعانعدام األمن الغذائي  بين مباشرة سببية عالقة

ت على المتغيرا بحد ذاته يؤثر نزاع وجودأن  أي ؛عالقة داخليةفي أحيان كثيرة ومتغيراته التفسيرية ھي 
الفقر والنمو  أنعلى توافق عام ھناك  ،لكن.  المتغيرات الجغرافية عنعدا النزاع تفسير الرئيسية الم�ستعملة ل

أعظم تتصاعد  اقتصادية كاليفتالمنخفض يؤديان إلى زيادة مخاطر النزاع واإلقصاء، ما يؤدي بدوره إلى 
 إذ قد ،الصورة الكبرى من اًدواح اًجزء إالَ انعدام األمن الغذائيوليس  . )52(إقصاء – فقر -  زاعنھوة  إلى

انعدام األمن الغذائي يعاني السكان من قد أعاله،  ناكرذ كماف.  بالضرورة ، ولكن ليسبالفقر اًمرتبط يكون
  .اءفقركونھم باألمن الغذائي على الرغم من ن يتمتعو قددون أن يكونوا فقراء، و

الواضح بين الفقر وانعدام المساواة والنزاع  الرابطدبيات الكمية في األ دراساتالكبير من  عدد ناقش  
على مستوى فردي، يمكن أن  . )54(على ثالثة مستويات مختلفة تحليله يمكن مؤكد الرابط اھذو . )53(األھلي

بتلك التي  مقارنةً يالزراعالنخراط في العمل من ا المتوقعة يراداتاإلتخفض الديناميات المتعلقة بالفقر من 
 تُفسرفي كثير من األحيان، ، ةجماعالعلى مستوى و.  ومتمردةمجموعات إجرامية عن  أن تتأتىيمكن 

تؤدي االختالفات في الفرص بين  ، إذ قد)فقيةاألالمساواة الأو (النزاعات من زاوية نسبية الحرمان 
 كان إذاو . )55(الراھن الوضع لتغيير السالح حمل على المھمشة المجموعاتحفز مجموعات مختلفة إلى 

                                                  
)51(  Sen (1981).  

الالمساواة "وتظھر� تحاليل الحقة أن الالمساواة بين األفراد ال تولد بحد ذاتھا النزاع، بل إن .  ينبع اإلقصاء من الالمساواة  )52(
لمراجعة .  الذي ييسر التعبئة وبالتالي التمرد ھي التي تؤدي إلى الشعور بالظلم) أي الالمساواة بين المجموعات أو المناطق" (األفقية

  .Humphreys and Varshney, (2004)األدبيات بھذا الشأن، راجع 

 Collier and Hoffler 1998, 2000(انبثق كثير من األدبيات المتعلقة بالنمو والنزاع من النقاش الذي أثاره كوليير وھوفلر   )53(
and 2004(  الذي يذھب في أساسه إلى أن احتمال نشوب نزاعات داخلية ھو دالة تتغير إيجابياً مع احتمال فوز  ،"الطمع مقابل التظلم"حول

فصيل واحد، والقدرة على التنسيق بين الفصائل، وحجم السكان، والقدرة على فرض ضرائب في بلد ما، وتتغير سلبياً مع وجود مؤسسات 
  ومؤخراً، ركزت األدبيات أيضاً على العالقة .  نمو، والمدة المتوقعة للنزاعديمقراطية، ومعدل مستوى نصيب الفرد من الدخل، وال

ـ ") الالمساواة األفقية"أي (اإليجابية بين النزاع والالمساواة بين المجموعات  ، كما يصفھا غولدستون "الطفرة الشبابية"وما ي�عر�ف ب
)Goldstone, 2002(لديمقراطية بحسب ھغري وسامبانيس ، والموقع في المناطق المعرضة للحروب وغير ا)Hegre and Sambanis, 2005( 

  . والعالقة السلبية مع القدرة المؤسسية واالنفتاح التجاري

  .Collier and Hoffler (2002)راجع، مثالً   )54(

قيا، وجد بوھوغ في دراسة اقتصادية قياسية عن المجموعات اإلثنية المھمشة في المنطقة األوروبية اآلسيوية وشمال أفري  )55(
أن خطر التمرد مرتبط بشكل قوي وإيجابي بحجم المجموعة وببعد المسافة عن  )Buhaug, Gleditsch and Theisen, 2008( وغليديتش وثايسن

في منطقة  نظراً للمضاعفات المتعلقة بالمكان، يمكن أن يؤثر انعدام األمن الغذائي على حاالت الالمساواة األفقية.  المقر الرسمي للحكومة
  . اإلسكوا، خاصة في المناطق الريفية



 -35 -  

  

كلھا  تليس االقتصادي النمو أشكال  أن إلى اإلشارة تجدر بنزاع، يتسببا أن االقتصادي والنمو لفقريمكن ل
   .  من حيثُ التخفيف من حدة النزاع" صالحة"بالضرورة 

  
 أكثر نزاعات إلى ؤديي يحتمل أنالالمساواة بعض أنواع بالنظر إلى  هأن )Kanbur( كنبور ويذھب  

 لنوعة ازياد إلىفي البداية فإذا كانت محاوالت الحد من الفقر عن طريق النمو االقتصادي تؤدي " غيره، من
 . )56("النزاع علىاإليجابية للحد من الفقر  التأثيراتعنھا النزاع الناجم  يبددقد  ،الالمساواةمن " الخاطئ"

بعض أشكال بل إن من فرص النزاع،  الضرورةكلھا ب أن تحد أشكال النمو االقتصادي يحتمل بتعبير آخر، ال
بين  الالمساواةأكثر أن يؤدي النمو الذي يزيد يحتمل بشكل خاص، و.  تزيد من ھذه الفرصقد النمو 

 القائم التوتر تفاقم إلى وسياسية، اجتماعية انقسامات معطابق يت والذي، )ةاألفقيالالمساواة (مجموعات بارزة 
مستوى الوطني، يميل نقص الموارد االقتصادية وضعف النمو االقتصادي ، على الاًوأخير . )57(ما مجتمع في

أو /و التمرد مكافحة أساليب ضعفأو /و للتأييد الشعبي الحكومةافتقار إلى زيادة خطر النزاع المسلح نتيجة 
-عالطم"وضوعة م لكن . )58(المتردية التحتية البنيةأو العزلة الجغرافية نتيجة /القدرة المؤسسية و غياب

 اًأيضيتميز ) خاصة في العراق وفلسطين(كافة النزاعات في المنطقة، ألن بعضھا  علىال تنطبق " تظلمال
  .  أجنبي أو نزاعات دولية احتاللب
  

من  بدالً المتوسط الدخل مستوى فقطفحص أنھا ت يوھ منھجية ثغرةمن معظم ھذه الدراسات عاني وي  
حيث على فھم ھذه العالقة في المناطق الريفية  اًكثير يساعد� ال النھجھذا ف.  النظر في توزيع الدخل في بلد ما

فقط،  اًومؤخر.  الدخلمؤشر  نم أفضل للحرمانبديلين  مؤشرينوالوضع الغذائي  يالصحيكون الوضع 
على سبيل المثال، وجد .  مھم للنزاع سبب الجوعو الفقر عن الناجم الحرمان أن إلى الدراساتأشارت 

 في المائة 5 بنسبة اًانخفاض أن )Pinstrup-Andersen and Shimokawa, 2008( وشيموكاوا ندرسنوأبينستراب 
 وأن ،في المائة 3-1.5 بنسبة المسلح النزاعنشوب  احتمال انخفاض في يساھم العددي الفقر مؤشر في

نشوب احتمال  دون سن الخامسة يساھم في انخفاض األطفالفي معدل وفيات  في المائة 10 بنسبة اًانخفاض
دون سن  األطفالفي معدل سوء التغذية لدى  في المائة 5 بنسبة اًانخفاض وأن ،في المائة 3-1 النزاع بنسبة

ھذا  انخفاض إلى يؤدي) العمر إلى بالنسبة الوزن قيمة متوسط عن المعياري بالفارق اًقاسم(الخامسة 
  .  في المائة 3.5- 1 بنسبة االحتمال

  
للحد من خطر  اًج إلى أن النمو االقتصادي على المستوى الوطني قد ال يكون كافيھذه النتائ تشير�و  

  .  النزاع إن لم يترافق مع الحد من الفقر وتحسين الوضع الصحي لدى مختلف المجموعات

                                                  
)56(  Kanbur (2007).  

  عند النظر في الصلة القائمة بين الالمساواة والعنف السياسي في المجتمع، يرى سيغلمان وسمبسون   )57(
)Sigelman and Simpson, 1977( جتماعي وعدم التجانس الغنى والحراك اال: أنه ينبغي  أخذ أربعة عوامل رئيسية في االعتبار، وھي

.  يكمن مفتاح فھم العنف السياسي، في تفحص التفاعالت بين مختلف خطوط االنقسام.  "الثقافي ووتيرة التغيير االجتماعي-االجتماعي
ففي مثل .  ثقافية راسخة-فحتى الالمساواة االقتصادية العميقة قد تولد تأثيرات سياسية طفيفة فقط في حال تقاطعھا مع انقسامات اجتماعية

ويرى .  )1977( 128- 105ص .  Sigelman and Simpsonھذه الظروف، من المحتمل أن يكون أساس تحرك المجموعة كمجموعة غائباً 
أھمية وجود سياسات "أن النتائج التي توصلوا إليھا تشير إلى  )Pinstrup-Anderson and Shimokawa, 2008( بنتسراب وأندرسون وشيموكاوا

رغم أنھم يلحظون أن ھذه السياسات تتغير بحسب الظروف المحددة في بلد ما، ".  قراء في الحد من احتمال نشوب النزاع المسلحلصالح الف
وبالتالي، ال بد من .  إال أن أغلب السكان المتأثرين بسوء التغذية والجوع في الريف ويعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة

  .طاعات الزراعية في المناطق الريفية بھدف مكافحة الفقرإعطاء األولوية للق

في المائة سنوياً أقل عرضةً للوقوع  5تشير النتائج التجريبية إلى أن بلداً ينمو اقتصادياً بنسبة  )Pillay, 2003(بحسب بيالي   )58(
م الحد من المديونية ومن االعتماد على استخراج ويساھ.  في المائة 5من بلد يتدھور اقتصاد�ه� بنسبة  في المائة 40في النزاعات بنسبة 

  . الموارد الطبيعية في تخفيض خطر النزاع بشكل أكثر
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عدم التكافؤ في الحصول على الموارد  جذر يةكماالحبالمسائل المتعلقة كون تما  كثيراًالقول،  خالصة  
انعدام األمن الغذائي التي تؤدي بدورھا إلى  النزاعاتثير ما يوالخدمات األساسية، ) مثل األراضي( الطبيعية

عن أمثلةً  والصومال الديمقراطيةالسودان وجمھورية الكونغو  عن لةحادراسات  وتعطي.  األصول داستنفاو
انعدام األمن لنزاع وا نشوء الرابط بينويساھم في  النزاعاتسبق ي قدكيف أن االختالل المؤسسي 

   .)59(الغذائي
  

  الغذائي األمن ديناميات: النزاع  -9 الشكل
  

  
    .وحلقات التغذية الراجعة المتبادلةالتأثيرات تبين ، لم الشكلحفاظ على وضوح لل: مالحظة

 بحسبف.  وفي المنطقة يحصل فيهالذي نشوب النزاع إلى عواقب اقتصادية وخيمة في البلد  يؤدي  
الناتج من  اًسنوي في المائة 2.2بالمتوسط الداخلي  النزاعيخفض  ،)Collier and Hoeffler, 1998( وھوفلر هيكولي

البنية التحتية والقوة  تعطلمن مثل ويأتي ھذا االنخفاض نتيجة عدة عوامل .  )61( ،)60(للبلد المحلي اإلجمالي
 . )62(المادي والبشري المال رأس قيمة ھتالكاالعاملة والخدمات العامة وتدھورھا، إضافةً إلى ارتفاع معدل 

 القدرات وتتدھور ،للنزاع األولى الضحايا بين منالملكية وسيادة القانون  حقوقعادة يكون كل من و
إلى  الشاملةاإلنمائية  السياساتعلى  تركيزتنحرف من الو كبير، بشكل العام اإلنفاق وقدرات المؤسسية

  . الحاجات العسكرية واألمنية
  

                                                  
)59(  Alinovi, Hemrich, Russo, 2007.  

تقديرات البنك الدولي في ما يتعلق بالحرب األھلية في اليمن في الثمانينات أعلى بكثير وتناھز� خسارةً سنوية متوسطة تبلغ   )60(
  . مائة تقريباً من الناتج المحلي اإلجماليفي ال 10

ينبغي تركيب ھذه التقديرات على تقديرات الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي الناجمة عن سوء التغذية والتي تتراوح بين   )61(
  .(World Bank, 2006)في المائة في معظم البلدان التي خضعت للدراسة في العقدين األخيرين  3- 2نحو 

مثل رأس (ا ال تعكس� ھذه األرقام التكلفة الكلية للنزاعات كما يجب ألن من الصعب قياس العديد من العوامل المھمة ربم  )62(
  ). المال االجتماعي
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ونشر .  والنفاذ واالستعمال توفرال أبعاد خاللمن انعدام األمن الغذائي أن يؤثر النزاع على  يمكن  
إلى حاالت  )Gleick, 2008( غليك ويشير�.  ذاتھما بحد حربيتين وسيلتين إلخضاعھم لناسالجوع وتجويع ا

 يقطعير من األحيان في كثو.  م.ق 2500تحويل مسار المياه كوسيلة حربية يعود تاريخُھا إلى عام 
الزراعية أو يقتلون الماشية أو يلوثون األراضي والموارد  األراضييجرفون المتحاربون خطوط اإلمداد أو 

 . )63(المعيشية األسرموجودات الغذائية إلى وجھتھا النھائية أو يدمرون  المعونةالمائية أو يمنعون وصول 
على و.  التنقل ةإلى األراضي الزراعية وأمام حرييمكن أن تكون األلغام حجر عثرة أمام الوصول و

 داھم، 2008 عامال بداية فيف.  في العراق وفلسطين والسودان القيودتوجد ھذه المستوى اإلقليمي، 
في كثير من و.  يھاعل المفروض اإلسرائيلي الحصار لكسر محاولة� في المصرية الحدود غزة في الفلسطينيون

   . )64(األسعار في حاد ارتفاع إلى بالنزاعات المتأثرة المناطق في الغذائية اتاإلمداد نقص يؤدياألحيان 
  .)65(2004عام  بسرعة بعد اندالع موجات العنف الرئيسيةأسعار المواد الغذائية  ارتفعتفي دارفور مثالً 

 اتلوحبين ت . )66(بالمزيد من النزاعات التي تؤدي بدورھا إلى المزيد من الجوعمجاعة الجوع وال ويتسبب
 بعضبين وعاجزة الدول الأن تندرج الدولة في فئة ارتفاع احتمال بين  الرابط 10 الشكلاالنتشار في 
 منخفضةال حبوبالمحاصيل  ،ثالًالتي تشمل م ،األمن الغذائي انعدام لقياس المستخدمة النموذجية المؤشرات

 الصحة على منخفضال نفاقاإلو الحرارية للسعرات منخفضال ستھالكاالوالعالية  غذائيةال وارداتالونسب 
  .من الدخل منخفضال فردالإلى المياه اآلمنة ونصيب  محدودال نفاذالو العامة

  
  
  
  

  الغذائي واألمن النزاع بين العالقة  -10 الشكل
  

ال
فر
تو

 

  العاجزة الدول مؤشر
  الحبوب محاصيل مقابل

  العاجزة الدول مؤشر
  الغذائية الواردات نسبة مقابل

  

                                                  
)63(  De Waal (1998) .  

دوالراً  37، في حين بلغ نحو 2009دوالراً في محافظة صعدة المتأثرة بالنزاعات عام  125قدر سعر كيس القمح نحو   )64(
  ). 2009(البنك الدولي .  ي سائر أنحاء البالدف

)65(  Government of Sudan et al. (2008).  

)66(  Messer, Cohen and Simmons (2001) .  
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اذ
لنف
ا

  

  العاجزة الدول مؤشر
  الدخل من الفرد نصيب مقابل

  العاجزةالدول  مؤشر
  الحرارية لسعراتا استھالك متوسط مقابل

 

ال
عم
ست
اال

  

  العاجزةالدول  مؤشر
  اآلمنة المياه إلى النفاذ مقابل

  العاجزة لدولا مؤشر
  العامة الصحة نفقات مقابل

 
 

  . 2009 لعام الدولي البنك عن الصادرة العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة إلىلمستندة ا اإلسكوا حسابات: المصدر

  
ويؤدي اإلنجاب  . )67(األسري التخطيط وانعدام مبكرال نجاباإلبالمتأثرة بالنزاعات  اتالبيئتتميز   

خالل  من ألطفالا تغذيةسوء في لتعليم إلى ا لبناتافتقار ا يساھمكما .  عند الوالدة منخفض وزنالمبكر إلى 
والنفاذ  األطفال لقيحتيعرض تدني معدالت  ،وبالمثل.  بشكل سيء ألطفالإطعام او الوالدات بين المباعدةعدم 

.  التغذيةسوء  ةفاقممفضالً عن  ف الصحي الناس إلى األمراض الم�عديةوخدمات الصر اآلمنةإلى المياه 
   أمھاتبوجود بين األجيال انعدام األمن الغذائي الوقوع في فخ وتساھم ديناميات النزاع بشكل قوي في 
ر إلى االفتقاإلى البشري و المال رأسإلى انخفاض  ؤديت ألطفالال يتمتعن بأمن غذائي، أي  تغذية أسوأ ل

  . في سن البلوغ لفرصا
  

  بالنزاعات المتأثرة مناطقوال البلدان في اًمستمر التغذية سوء يزال ال لماذا  - 2 اإلطار
  

 من أمراض م�عدية  نعانيي، أو اًسعرات حرارية وبروتينات قليلة جد اتوالمرضع واملالح النساء تتناول •
 على يحصلنأو ال  المواليد، وزن انخفاض التي تؤدي إلى اًمثل األمراض المنقولة جنسي ،عالجھا يتم ال

                                                  
عاماً اللواتي  24و 20، تبلغ نسبة النساء البالغات من العمر بين )اليونيسيف(بحسب تقديرات منظمة األمم المتحدة للطفولة   )67(

  . في المائة في السودان 27في المائة في اليمن و 37الثامنة عشرة  تزوجن عند أو قبل



 -39 -  

  

  ؛قسط� كاف� من الراحة

  ؛الحمل أثناء بأنفسھنالصغار أو  نللرعاية بأطفالھكثيراً مما يجب قل أوقت  سوى ھاتاألم لدى ليس •

  ؛األطفالالذي يعزز جھاز المناعة لدى  األول الحليب ،لبألا عالرض ھاتمطعم األت ال •

بأن  اًالرضاعة، علم حليبغير  أطعمةدون سن الستة أشھر  نأطفالھ ھاتاألم تعطيكثير من األحيان  في •
د من األمراض العديمن شكل أفضل مصدر للمغذيات وأفضل حماية يالرضاعة الطبيعي الخالص حليب 

  ؛الم�عدية والم�زمنة

  ؛اًالصلبة التكميلية في وقت متأخر جد باألغذية األطفال تزويد المعتنون يبدأ •
  ؛أو أطعمة غير غنية بالطاقة اًجد قليالً اًسن السنتين طعام دونألطفال ا المعتنون يعطي •

 واألطفال النساء حاجاتى لبتال  ،المعيشية سراأل فيغير المناسب  ءالغذاوزيع لت اًنظر الطعام، توفر رغم •
أو  حةالصحي يحتوي نظامھم الغذائي على ما يكفي من المغذيات الدقيقة ال كثير من األحيان فيو ،الصغار

  ؛البروتينات

  ؛وبعدھما الحمى أو اإلسھال أثناء األطفال تغذية المعتنونيجيد�  ال •

  .الطعام بالبكتيريا أو الطفيليات تلوث إلىباألطفال بالنظافة  المعتنين أھتمامقلة  تؤدي •
______________  

  .Based on the World Bank (2006): المصدر

  
  اإلسكوا منطقة في الغذائي واألمن زاعالن على الدولة سياسات تأثير  -جيم

  
ومن المھم .  على حد سواء الدول بينو الدول داخل للنزاع معرضة اإلسكوا منطقة أعاله، ناكرذ كما  

.  األمن الغذائي انعدامسياسات الدولة عند النظر في بالعالقة مع  لنزاعمن أشكال اھذين الشكلين التمييز بين 
 يكون أن ينبغيمن خالل انعدام التوافق السياسي الداخلي الذي عدام األمن الغذائي انتعزز النزاعات الداخلية 

  التي مواقف التوصل إليه بسبب ي ال، اًن التوافق السياسي ممكن� نظريومع أ ،العامة سلعال توفيرقبل  اًتوفرم
من انعدام األمن الغذائي من جھة أخرى، تعزز النزاعات الخارجية .  )السودان واليمن( ال يمكن التوفيق بينھا

ھناك حاالت يتداخُل فيھا ذلك ك.  )فلسطين( قائم سياسي توافقخالل التدخل الخارجي الذي يحول دون تنفيذ 
 توفير مستوىمع تخفيض باإلضافة إلى ذلك، يرتبطُ النزاع و.  )العراق(النزاع الداخلي مع النزاع الخارجي 

أدناه كيف  11 لجدولويبين ا.  امة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجيةكاالستثمار في الصحة الع ،العامة سلعال
الميزانية، كتلك  محدودةالاالجتماعي في المنطقة، خاصة في البلدان  اإلنفاق يحيزيمكن لإلنفاق العسكري أن 

اإلنفاق  من ىمستو أعلىالعشرة التي لديھا بلدان من ال سبعةكان ، 2007 عامفي و.  المتأثرة بالنزاعات
التي احتلت (ع�مان : في العالم من المنطقة، وھي بالترتيب الناتج المحلي اإلجماليالعسكري بالنسبة إلى 

المرتبة (واألردن ) المرتبة الرابعة(واسرائيل ) المرتبة الثانية(السعودية المملكة العربية و) المرتبة األولى
في و . )68()التاسعةالمرتبة ( السورية العربية والجمھورية) السادسةالمرتبة ( واليمن لبنانكل من و) الخامسة

 وبين في المائة 45- 35بين  كنسبة من النفقات العامة تراوح اإلنفاق العسكري 2005-1990الفترة من 
، في حاالت النزاع الداخلي، يكون اإلنفاق العام اًاليمن ولبنان على التوالي وأخير في في المائة 30-40

في حالة النزاع الخارجي، فمن النادر حصول أي أما  ،ح مجموعات أو مناطق جغرافية محددةلصال اًانتقائي
  .  إطالقاً إنفاق عام

  

                                                  
)68(  Perlo-Freeman (2009) .  
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  2008-2005 االجتماعية، النفقات مقابل العسكرية النفقات متوسط  -11 الجدول
  )الناتج المحلي اإلجمالي إلىالنسبة المئوية (

  

 المنطقة/البلد
  العسكرية النفقات متوسط

2005-2008 
  الصحية النفقات متوسط

2005-2007 
  التعليم نفقات متوسط

2005-2008 
  ..  3.70  3.23البحرين
  4.05  6.20  2.60مصر
  ..  8.93  5.38األردن
  4.25  2.17  3.73الكويت
  2.50  8.80  4.63لبنان
  3.75  2.47  11.07ع�مان

  ..  3.33  8.43 السعوديةالمملكة العربية 
  5.10  3.90  4.25 السورية العربية الجمھورية
  ..  3.70  4.25السودان
  1.30  2.63  1.90 العربية المتحدة اإلمارات

  5.20  4.20  4.65اليمن
  3.73  4.55  4.92 اإلسكوا متوسط
  )ب(4.58  9.80  )أ(2.43 العالمي المتوسط

   .2009عالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية ال اًاستناد: المصدر

في  1.2الالتينية  وأمريكا ،في المائة 2.7نسبته  ماأنفقت أوروبا وآسيا الوسطى  متوسط،وبالالمستوى اإلقليمي،  على  )أ(  
كنفقات  اتج المحلي اإلجماليالن إلى في المائة 2والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  ،في المائة 1.2 الصحراء جنوب أفريقياو ،المائة

الناتج المحلي  إلى في المائة 4.2 نسبته ما أفريقيا، أنفقت منطقة الشرق األوسط وشمال 2008 عام وفي.  عسكرية في الفترة نفسھا
  . 2008- 1999 بين مافي الفترة  في المائة 34 بنسبة زيادة مع عسكرية، كنفقات اإلجمالي

  . 2006- 2005 إلى البيانات تشير  )ب(  

   .ةتوفرإلى أن البيانات غير م(..)  النقطتان تشير: مالحظة

  
 وھذه النسبة، مع انخفاض . العالم في الموظفة العاملة القوة من نسبة أدنى اإلسكوا منطقة لدى  
 ة،قتصادياالو ةجتماعياال وانعدام المساواة في المجاالت ،والطائفي ثنياإل ستقطاباالو ،)69(نموال معدالت

 مرور مع ولكن،.  يمكن أن تكون مصدراً لحركات تمرد يغذيھا الشعور بالظلم فرص،ر إلى القافتاالو
التي  قتصاديةللمنافع اال اًوتستمر نظر ،)70(شرسة يغذيھا الطمع نزاعات إلى الحركات ھذه تتحول قد الوقت،
وفرض  والسلب قةوابتزاز األموال والتھريب والسر )71(األصولتجريد الحرب مثل  اقتصاداتمن  بتكتس
  .  العملقوة نظامية واستغالل  غيرائب ضر

                                                  
  ".  العقد الضائع"وھي الفترة المعروفة باسم  –استمرت ھذه المعدالت المنخفضة على حالھا في المنطقة في الثمانينات   )69(

رت، من بين مسائل أخرى، فيما إذا كانت النزاعات التي سببھا في دراسة متابعة أجرتھا أكاديمية السالم الدولية نظ  )70(
وثبت أن محاوالت التمييز بين .  الشعور بالظلم، نتيجة لالستيالء على الموارد، تتحول إلى نزاعات يغذيھا الطمع، لم تكن النتائج حاسمة

إضافةً إلى .  ن التقييمات استندت إلى التقييم الذاتي للمقاتلينالدوافع االقتصادية للمقاتلين ودوافعھم السياسية صعبة من الناحية المنھجية أل
  ذلك، في الحاالت التي أصبحت فيھا الدولة أصالً خاضعة لعالقات زبائنية، قد يشكل االستيالء على الدولة ھدفاً سياسياً واقتصادياً في 

.  القتصادي للمقاتلين يعزز، بدل أن يستثني، أحداھما اآلخرفي مثل ھذه الحاالت، يبدو أن البرنامج السياسي والبرنامج ا.  "آنٍ معاً
Ballentine and Nitzschke (2003).  

األراضي والمياه ومنتجات (تشمل األصول مجموعة الموارد التي يحصل عليھا الناس بما في ذلك الموارد الطبيعية   )71(
، والموارد )الشبكات األسرية واالجتماعية(، والموارد االجتماعية )لمنقولةالماشية واألدوات والممتلكات غير ا(، والموارد المادية )الغابات
كما ترتكز النزاعات على نوع آخر من األصول ).  التعليم والمھارات والصحة(، واألصول البشرية )الدخل واالستثمار والتسليف(المالية 
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 جانب إلى الثاني الجيل إصالحات تشكل السياسات، لمراجعة المخصص الفصل في مذكور ھو كما  
  قراطية واعدة من شأنھا أن تساعد على الحد ممارسة ديم ،أكبر اجتماعي حراك في العام االستثمار

  وبشكل محدد، في حين أن العالقة  . )72(اتنزاعنشوب حد من احتمال من الطمع والتظلم، وبالتالي ال
 الفرصمن  مزيدلتوفير اإليجابية  التأثيراتفإن ، خالفھي محط ات والنزاع ةالعموديالالمساواة بين 

ذلك تحفز ك . )73(للجدل بكثيرإثارة أقل  االجتماعي تماسكوال واالستقرار السالمبناء على  المتكافئة
 برونوذھب وي . )74(االقتصادي النمو وبالتالي الخاص، االستثمار ت العامة في الحراك العمودياالستثمارا

عندما تُعتم�د السياسات التي تھدف إلى مساعدة الفقراء على مراكمة األصول "إلى أنه  ،)Bruno et al( نووآخر
، مشوهغير نسبي  في إطار –وخاصة السياسات الرامية إلى تحسين التعليم والصحة والتغذية  –اإلنتاجية 

، يتعين على الحكومات أن تركز على السياسات التي من ھنا . )75("تشكل أدوات مھمة لتحقيق نمو أعلىفإنھا 
 رأسالدعم الضريبي تعزز من  اًوتستعمل أنواع) زراعيصالح الاإل(األصول وزيع وتعيد ت التسليفتحسن 
    .البشري المال

  
  
  
  

  والفرص التھديدات: األمن الغذائي انعدامو اعالنز بين العالقة  -الد
  

ـانعدام األمن الغذائي ي�قدر عدد األشخاص الذين يعانون  ،العالمي األغذية لبرنامج اًوفق   مليون  28 ب
راجع (األربعة المتأثرة بالنزاعات وھي العراق وفلسطين والسودان واليمن  مناطقنسمة في البلدان وال

  ). 12الجدول 
  

  بالنزاعات المتأثرة مناطقوال البلدان فيانعدام األمن الغذائي   -12 الجدول
  اإلسكوا منطقة في

  
 غزة الغربية الضفة العراق السودان اليمن المنطقة/البلد

  1.5  2.5  29  41  23 )مليون( السكان
  0.3  0.4  6.4  11  10 )مليون(الغذائي  األمن انعدام يعانون
  Κ( 43  27  22  16  20( السكان

  .www.wfp.org: الموقع التالي علىبرنامج األغذية العالمي،  ،مالمح البلدان: المصدر

                                                                                                                                                                  
يمكن  - ي تمثلھا الشرطة المحلية أو الميليشيات أو القادة السياسيون الت –يمكن تعريفھا بأنھا أصول سياسية، ألن عدم الوصول إلى السلطة 

وفي الواقع، يمكن أن يكون األشخاص الذين لديھم أصول أخرى غير .  أن يؤدي إلى أنواع أخرى من تعرض األصول للصدمات
  .Jaspars and Maxwell (2009)راجع .  ةالسياسية، أكثر عرضة للمخاطر في بيئة النزاعات مما في بيئات أخرى كبيئة الكوارث الطبيعي

  .تركز ھذه اإلصالحات على التجارة وتحرير سوق العمل وإزالة القيود التنظيمية والمنافسة وسياسات الخصخصة  )72(

)73(  Collier and Hoeffler (2004), pp. 563-595; and Cramer (2003), pp. 397-412.  

ة نسبياً من االستثمار العام في تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي، وبمستويات تتميز منطقة اإلسكوا بمستويات مرتفع  )74(
  .منخفضة من استثمار القطاع الخاص مقارنة بمتوسط البلدان النامية

)75(  Bruno, Ravallion and Squire (1996), p. 22.  
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تزيد قد ، إن لم يتحسن األمن الغذائي، وبالمثل.  األمن الغذائي انعداميتفاقم قد النزاع،  ي�حللم وإذا   

حتمل أن يساھم اإلنتاج الزراعي في المنطقة بشكل ولكن، لسوء الحظ، من غير الم.  صعوبة تسوية النزاع
يعود و.  الحالي وفي تسوية النزاعات، على المدى القريب على األقلانعدام األمن الغذائي كبير في تحسين 

النمو السكاني والتغير المناخي والقيود ذلك  إلى التحديات المتزايدة التي تواجھھا المنطقة، بما فيذلك 
األراضي الصالحة للزراعة  توفر وقلةضة على اإلنتاجية الزراعية كالنقص في المياه الطبيعية المفرو

تتجه البلدان  قد ،حصل قفزات مھمة في اإلنتاجية الزراعيةت ما لم بتعبير آخر،.  والظروف المناخية السلبية
لى العيش في ظروف أي أن تبقى مرغمة ع ،ةالمالتوسي االكتظاظ مصيدةالمتأثرة بالنزاعات في المنطقة نحو 

  .)76(النمو السكاني اإلنتاج الزراعيتجاوز إذا ما الكفاف 
  

حتملة ھامة بشكل الم البعلية األراضيالمتعلقة بحقائق الفإن ما يتعلق بسياق النزاع في المنطقة،  فيو  
 الصالحة األراضي من اًتقريبفي المائة  90من الناحية النظرية  تشكل أن يمكنفھي  ،لسودانخاص بالنسبة ل

 مستوياتب(مليون طن متري من الحبوب  58 نحوأي ما يعادل  ،في منطقة اإلسكواحتملة الم للزراعة
معظم مناطق جنوب السودان ففي .  من الطلب في المنطقةفي المائة  70 نحويمكن أن يلبي ) الحالية المردود

 اًمؤخرالدولي  البنكدراسة أجراھا  صتخلقد و.  زراعية ھائلةلديھا إمكانيات مساحات شاسعة غير مستغلة 
 نحو وموجھة عالية تنافسية ذات زراعية مناطق أصبحت وآسيا الالتينية أمريكا في مماثلة مناطق أن إلى

ولكن، ال تسمح مستويات اإلنتاجية التي ھي دون   .)77(المحلي الطلب بسھولة تلبي أن ويمكنھا التصدير
األراضي من  فائضتوفر  لو حتى كلي، أومباشر  شكلب تامكاناإلالمتوسط في السودان باستغالل ھذه 

تشكل  قد السودان، في للزراعة الصالحة األراضي العرض منفي  الفائضعلى ضوء و.  الصالحة للزراعة
 من التخفيف جھود دعمإضافة إلى  واإلقليمي، المحلي الغذائي األمن لزيادة واعدة استراتيجيةً الزراعية التنمية

 بالنسبة عاملال ھذامما يزيد في أھمية و.  كلھا المنطقة في واألمن السالم وتعزيز لدالب في وتسويتھا النزاعات
صالحة للزراعة  أراضٍ ةأي لديه آخر بلدھناك أي  ه ال يبدو أنأن خاصة ،كلھا والمنطقة السوداني لالقتصاد

نبغي ت، اًإقليمي اًراضي شأنوفير األتوبالتالي، ينبغي أن تكون قدرة السودان على .  مھمة وغير مستعملة
  .  ضمن آليات سياسات إقليمية معالجته

  
  المتأثرة البلدان في والنزاع الغذائي األمن بين العالقة  -ھاء

  اإلسكوا منطقة في بالنزاعات
  

 المتأثرة مناطقوال البلدان على تؤثر التي الغذائي األمن مسائل على أكبر بشكل القسم ھذا يركز  
 تم بيانات إلى إضافةً ،أخرى ودراسات ثانوية لبيانات مراجعة نتيجة التحليل ويأتي.  المنطقة في عاتبالنزا

فبراير /شباط في المنطقة بلدان على ووزعته اإلسكوا وضعته استبيان خالل من البلدان من عليھا الحصول
لسوء الحظ، و.  الثاني لمرفقااالستبيان عدة وكاالت حكومية وھو وارد في  تمألوقد .  2010 مارس/آذارو

، جاءت األجوبة فقط من العراق وفلسطين، ما يحد بالتالي من اتالمتأثرة بالنزاع مناطقمن بين البلدان وال
  .واليمنالسودان أوضاع تحليل 

  

                                                  
فق ندرة األراضي مع ارتفاع معدالت النمو أنه عندما تترا (Urdal, 2005)تبين البحوث التجريبية التي أجراھا أوردال   )76(

  . السكاني، يرتفع نوعاً ما خطر النزاع المسلح

)77(  The World Bank (2009).  
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  العراق  -1
  
  البشرية التنمية  )أ(
  

يعاني بلد  إلى والسبعينات الستينات في البشرية التنمية في ملحوظ بتقدم يتميز بلد من العراق تحول  
العامة في سائر بلدان المنطقة، تراجعت المؤشرات االقتصادية الوجھات عكس  وعلى.  من االضطراب

دليل التنمية  الئحةفي لم يكن العراق مدرجاً وحتى وإن  ،واالجتماعية بشكل تدريجي في العقدين الماضيين
مستوى  يذ، ص�نف العراق كبلد 2008لعام  الوطني ريةالبش التنمية تقريروبحسب ، )78(2009البشرية لعام 
في حين أن معظم االقتصادات األخرى الغنية بالنفط التحقت بقافلة البلدان ذات التنمية  ،منخفض تنمية بشرية

أكثر من ومن مجموع السكان،  في المائة 40 ةيبلغ عدد السكان دون سن الخامسة عشرو.  البشرية العالية
   اًعام 11و 6من الذين تترواح أعمارھم بين المائة في  14دى الفقراء، كما أن لفي المائة  45

كانت و( 1980عام  المائةفي  99وانخفض معدل االلتحاق بالمدرسة االبتدائية من .  ال يذھبون إلى المدرسة
النسبة  ليلوھي من أدنى النسب في المنطقة وتفوق بق( 2006عام في المائة  77إلى ) أعلى نسبة في المنطقة

التعليم االبتدائي إلى الثانوي، وتبلغ نسبة  منمن التالميذ  فقط في المائة 40 وينتقُل.  )فلسطين واليمنفي 
ويبلغ معدل البطالة اإلجمالي ، في المائة 30 نحو) اًعام 24و 15البالغين من العمر بين (البطالة لدى الشباب 

   .في المائة 18 نحو
  

 نحو عددھم يبلغ الذين العراق سكان معظم اإلسكوا، في األخرى األعضاء لدانالب من للعديد اًخالف  
مسح صحي  إلى اًاستنادو.  الحضرية المناطق في منھم في المائة 70 يعيش إذ ،نوحضري نسمة مليون 29

ألف والدة حية،  100لكل  84بلغ معدل وفيات األمھات ي، 2007أجرته منظمة الصحة العالمية عام 
إلى أن  اًويشير� التقرير أيض.  في األردن والجمھورية العربية السورية على التوالي 65و 41ـ ةً بمقارنبال

سوء التغذية المزمن،  يعانون) البالغين من العمر خمس سنوات وما دون(من األطفال العراقيين  في المائة 22
  .منھم يعانون سوء تغذية حاد في المائة 5في حين أن 

ومعدل الخصوبة من بين .  2007- 2006عقدين حتى  نحواعي واقتصادي شامل ليجر مسح اجتم لم  
أعلى بين النساء الريفيات واألقل وھو  ،4.3إذ يبلغ بعد اليمن وفلسطين،  على في منطقة اإلسكوا، مباشرةاأل

 من بأقل ويعيش ريفق) ماليين نسمة 7 نحوأو  في المائة 23أي ( اًربعة عراقيين تقريبمن أ وواحد.  اًتعليم
معظم العراقيين يعيش باإلضافة إلى ذلك، و . )79(في المائة 4.5 الفقر فجوة مؤشر ويبلغ ،اليوم في دوالر 2.2
في أسعار  معتدالً اًھذا يعني أن ارتفاعو . )80(رغم أن العراق غير مصنف كبلد فقير ،قرب من خط الفقربال

في  التحليل شملھا التيكالبلدان األخرى  اًوتمام.  قراألغذية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدالت الف
  .ر في المناطق الريفيةثھذا التقرير، ينتشر� الفقر أك

  
  االقتصاد  )ب(

                                                  
  ./http://hdr.undp.org/en/statistics: نظرا  )78(

 45مليون أو نحو  13.9دوالر للشخص الواحد يومياً ھو  2.5ي البالغ إن المؤشر العددي الم�حتس�ب على خط الفقر الدول  )79(
  . في المائة 28.4بالمقارنة بمتوسط منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ  ،في المائة

 )IAU(الورقة المشتركة بين الوكاالت عن الوضع اإلنساني في العراق، وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكاالت   )80(
  . 2009لعام  )OCHA(ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
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 من في المائة 60مسؤول عن في حين أن القطاع النفطي و.  اًضيقة جد لعراقفي ا نتاجيةاإلقاعدة ال  

البلدان مع  مقارنةًبالو . )81(ئة من القوة العاملةاالمفي  ، إال أنه يوظف أقل من واحدالناتج المحلي اإلجمالي
كميات توفر له البلدان العربية األخرى، يمع مقارنةً فھو بال.  للزراعة مالئمة ظروف العراق لدىاألخرى، 

 الناتج المحلي اإلجماليولكن ال تمثل القيمة الزراعية المضافة إلى .  وأراض خصبة اًوفيرة من المياه نسبي
 العمالةرغم أن و لفقراء،ل الوظائف مننسبة كبيرة  تؤمنرغم أنھا  في المائة 8إلى  في المائة 5ى سو

لكن البيانات .  من القوة العاملة اإلجمالية في المائة 20إلى  في المائة 15 نحوتبلغ في الزراعة  ةاإلجمالي
انى القطاع من انخفاض في اإلنتاجية عقد و.  وأبرز المحاصيل ھي القمح والشعير والخضار.  الدقيقة نادرة

وتأثر إنتاج القمح .  2003و 1988بين  اًسنوي في المائة 1عن  تزيدأدى إلى انخفاض متوسط اإلنتاج بنسبة 
تحقيق  أمامأحد أكبر التحديات  االقتصاد من األسفل ثتحديال شك أن و.  بھذا االنخفاض اًكبير تأثراًواألرز 

االستثمارات العامة في البنية التحتية والتعليم والتنوع االقتصادي و.  من الفقرالتنمية المستدامة والحد 
     .ضرورية في ھذا المجال

  
  الغذائي واألمن النزاع  )ج(
  

 في مستويات المعيشة  في حاد انخفاض بدأ السبعينات، حتى اًتقدم البشرية التنمية أحرزت بعدما  
 1991وحرب الخليج األولى عام  1988- 1980عراق في األعوام تركت الحرب بين إيران والو.  الثمانينات

ففي غضون جيل .  على العراق اًكبير اًأثر 2003والعقوبات الشاملة على إثرھا واجتياحات العراق عام 
وتظھر .  قل تنميةًان األبلدواحد من المؤشرات التنمية من بلد متوسط الدخل إلى حسب  العراقانتقل واحد، 

في  80ة ولكن مبعثرة، أن نصيب الفرد الحقيقي من الدخل انخفض بنسبة توفرلتقريبية لبيانات مالتقديرات ا
رغم أن  ،من جديد اً، سجل اقتصاد العراق نمو2004ومنذ .  2004على األقل بين السبعينات وعام  المائة
  . جتمععلى بلوغ كافة الشرائح الضعيفة في الم رما زال غير قاديبدو،  ما على ،النموھذا 

  
حين يبدو أن العنف الطائفي تراجع منذ العام  فيف.  زالت الھواجس األمنية مسألة بالغة األھمية ماو  

األشھر السبعة األولى من عام  فيف.  ويؤثر على حياة العراقيين اً، إال أن الوضع األمني ما زال متقلب2007
.  اًيومي مدنيين 8 الوفيات معدلمتوسط  غوبل المتواصل، العنف جراء حتفھم ينمدني 1 809، القى 2009

 عدد وبلغ نسمة، مليون 1.6 نحو اًداخلي المشردين األشخاص عدد بلغ، 2009و 2003 بين ما الفترة فيو
.  نسمة مليون 1.7 نحو ،واألردن السورية العربية الجمھورية خاصة المجاورة، البلدانإلى  العراقيين الالجئين
 . )82(الالجئين من في المائة 5و اًداخلي المشردين األشخاص من في المائة 20 نحو عاد، 2006 عام ومنذ
الجئ عراقي في األردن معتمدين على المساعدات الدولية لتلبية  150 000، كان أكثر من 2008عام وفي 

ة ونتيجة لصدمات أسعار األغذية، وجدت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين صعوب.  حاجاتھم األساسية
متزايدة في تلبية حاجتھا إلى التمويل لمساعدة الالجئين العراقيين، ما أدى إلى الحد من محتوى السعرات 

  .)83(الغذائية الرزمالحرارية في 
                                                  

  . 2008تقرير التنمية البشرية الوطني في العراق لعام   )81(

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن ھذه اإلحصاءات ليست دقيقة بالكامل ألنه لم يجر مسح منھجي لألشخاص المشردين داخلياً   )82(
    .ولم يسجل كافة الالجئين

، بلغت كلفة الرزمة الغذائية اإلضافية التي قدمتھا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أسرة معيشية 2007في عام   )83(
  .2008دوالر عام  113دوالراً، ارتفعت إلى  70من الالجئين 
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.  أن يعملوا اًرسمية، ال ي�سم�ح لھم قانون ةإلى ذلك، بما أن أولئك الالجئين ال يحملون إقام باإلضافة  

من  اًكبير اًجانب النسيج االجتماعي المعقد للمجتمع األردني الذي يشمل عدد إلى ،وتؤدي كافة ھذه المسائل
الالجئين الفلسطينيين، إلى فرض ضغوط على خدمات الرفاه االجتماعي والموارد المحلية الخاضعة 

  . ةضغوطالم
  

 ومواطن الضعف الغذائي األمن لتحليل شامالً اًمسح العالمي األغذية برنامج أجرى، 2007 عام  
)CFSVA( في البالد انعدام األمن الغذائي التي تعاني المعيشية  وبحسب المسح، بلغ عدد األسر.  في العراق

غير الماھرين والمجتمعات  العمال ھم المخاطر على انكشافاًالسكان األكثر  أن وتبين.  930 000كلھا 
المرتفع وبانعدام  وبالنمو الديمغرافي العمل فرصبالفقر وبقلة  اًتبين أن األمن الغذائي يتأثر سلب كما ،الريفية

شامل نظام توزيع  أشنُأ، 1990ومنذ عام .  السليمة الستعمال الغذاء وبالجفاف غير اتالتنوع الغذائي وبالبيئ
)PDS(،  لألغذية ،كفوء غيرلكنه)عليه  ،)84 �عطي  المائةفي  10 نحويعتمد�في المائة  85 نحومن السكان، وي
شبكة األمان الرئيسية في البالد ويمثل ھو نظام ھذا الو . )85(للسكان الحراريةك السعرات ن مجموع استھالم

  .)86(دون وقوع أزمة إنسانية أثناء الحصار والنزاعاتوقد حال  ،أحد أكبر أنظمة الحصص الغذائية في العالم
ا يعكس� المستويات وھذ.  ثلث القوة العاملة الموظفة في القطاع العام نحوإلى ذلك، يعمل  باإلضافة  
 ، إذ يبلغالعراق في الناتج المحلي اإلجمالي من الفرد نصيب بمستويات مقارنةً ةاالجتماعيللالمساواة المتدنية 
إذ بلغ االنفاق عليه  اً،كبير نظام التوزيع العام على الميزانية كانوقع  لكن .  )87(0.309 قيمة جيني معامل

وأكثر في العقد الماضي، بل  ،أو خمس إلى ربع النفقات الحكومية جماليالناتج المحلي اإلمن  في المائة 8.6
) الناتج المحلي اإلجماليمن  في المائة 6(إلنفاق في قطاعات ھامة أخرى كالتعليم لمع تكاليف فرص مرتفعة 

شمال الشرق األوسط وإنفاق ، يبلغ متوسط ، بالمقارنة)الناتج المحلي اإلجماليمن  في المائة 3.4(والصحة 
من النفقات  في المائة 5إلى  3أو  الناتج المحلي اإلجماليمن  في المائة 2.2 نحوشبكات األمان على  أفريقيا

  . الحكومية
  

                                                  
دوالر وأن  6.30فقير تبلغ  ، كانت كلفة إيصال أغذية بقيمة دوالر واحد إلى شخص2005أظھرت الحسابات أنه في عام   )84(

كقاعدة، تنفق برامج شبكات ).  2005البنك الدولي، .  (ربع الميزانية اإلجمالية كان ي�نفَق على النقل أو التخزين أو لم يدخل في الحسابات
غير التنافسية إلى الحد من  وقد أدت عمليات االستحصال.  في المائة من تكاليف البرنامح على اإلدارة 10في المائة إلى  5األمان الكفوءة 
وما زال النظام العام لإلدارة المالية، وخاصة إدارة قواعد البيانات وضبط االمخزونات وأنظمة المحاسبة والتعقب، بدائية .  الكفاءة اإلجمالية

كانت األغذية تُسلم وفقاً للبنود  وغالباً ما يتم التحكم بھا يدوياً، مما يصعب معرفة ما إذا كانت األسعار تفر�ض بالشكل الصحيح وما إذا
  .  ونتيجة لذلك، فإن النظام معرض تاريخياً إلى الھدر واألخطاء وعمليات المضاربة والسرقة والفساد.  والشروط

في " وكيل أغذية وطحين" 45 000وفقاً لبرنامج األغذية العالمي، يتم توزيع السلة الغذائية وجمع الرسوم من خالل نحو   )85(
  القمح : وتحتوي الحصة الشھرية الفردية لنظام التوزيع العام على ما يلي.  وتقوم البقاالت المحلية بدور وكالء األغذية.  لعراقأنحاء ا

) غ 250(والبقول ) غ 500(ومواد التنظيف ) كلغ 1.25(والزيت النباتي ) غ 200(والشاي ) كلغ 2(والسكر ) كلغ 3(واألرز ) كلغ 9(
كيلو كالوري للشخص  2 200وينبغي أن تؤمن ھذه الحصة ).  كلغ 1.8(وحليب للرضع ) غ 250(والصابون ) غ 250(وحليب للبالغين 

لكن، القصور في عمليات التوزيع ترك أثراً، إذ تُشير بيانات صادرة عن أجھزة الرصد الميداني لبرنامج األغذية العالمي .  الواحد يومياً
ويبدو أن ھذه النسبة انخفضت إلى .  2006في المائة من السعرات الحرارية المطلوبة عام  60متوسط إلى أن نظام التوزيع العام أمن في ال

  .2007في المائة عام  51

اللجنة العليا الستراتيجية للحد من الفقر .  في المائة فقط من السكان نفقات أقل من خط الفقر الغذائي 0.5حالياً، لدى   )86(
)PRSHC(  والبنك الدولي)2010 .(  

  .جغرافياً، انعدام المساواة مرتفع والفقر متركز في بعض المحافظات  )87(
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 لألغذية الھائل االستيراد أدىقد و.  اًتقريب التحويالت من نفسھا الكميات الفقراء وغير الفقراء يتلقى  
 . )89(االستثمار المحلي الخاص واإلنتاج المحليذلك يشجع  فلم ،)88(األغذية أسعار تخفيض إلى األساسية

ھذين المحصولين  مردودمتوسط، أقل من نصف في الالقمح واألرز في العراق،  مردودأصبح ونتيجة لذلك، 
ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على الفقراء الذين  مالعافي حين أن إزالة نظام التوزيع و.  البلدان المجاورةفي 

مناقشة  جرتاالستقرار السياسي، على مخاطر ما يترتب على ذلك من مع  ،شبكات أمان بديلةليس لديھم 
استراتيجية التنمية الوطنية التي تماشياً مع  ،اًمؤخرالحكومة  أعلنتوالعديد من المقترحات إلصالح النظام، 

 خمسة، إلى عشرة من الغذائية الحصة سلة في، قرارات تھدف إلى تقليل عدد المنتجات 2004صيغت عام 
إلى  ،تشكل ھذه الخطواتو . )90(للنمو محفزة سياسات وتنفيذ ،اًاستھداف أكثر وجعله النظام نطاق وتقليص

- 2009واالستراتيجية الصحية لألعوام  اًمؤخر 2014- 2010جانب اعتماد خطة التنمية الوطنية لألعوام 
انعدام األمن الغذائي ھد كلي متناسق لمعالجة ، أجزاء من ج2010واستراتيجية تخفيف حدة الفقر لعام  2013

    .في البالد
  

انعدام األمن الغذائي العوامل التي تساھم في  أآخر مسح أجرته اإلسكوا أن من بين أسو أظھروقد   
إلى جانب النمو السكاني المرتفع واالعتماد الكثيف على الواردات الغذائية الممولة  ،انخفاض التحويالت

 قاموقد .  تطبيق سياسات اقتصاد كلي وطنية خاطئة والتدخالت الخارجية يضعفھاط، التي بإيرادات النف
في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العراق بتصنيف  وتكنولوجيا المعلومات لإلحصاء المركزي الجھاز

االستقرار  فعإلى جانب عوامل تضوھو  ،ما اًأنه خطير نوععلى التھديد الذي يفرض�ه النزاع في العراق 
  .)91(ساھم في األزمة االقتصادية الحالية وارتفاع أسعار األغذية

  
  العراق فينعدام األمن الغذائي ال الجغرافي التوزيع  -11 الشكل

  

                                                  
إذ يرتفع االستھالك اإلجمالي (من خالل تأثير الدخل ) أ: (يؤثر انخفاض أسعار األغذية على المستھلكين بطريقتين  )88(

  ). غير الغذائيةإذ يرتفع استھالك األغذية مقابل المواد (من خالل تأثير االستبدال ) ب(؛ )لألغذية

في حين لم تشجع األسعار المنخفضة الناجمة عن نظام التوزيع العام الزراعة العراقية في الوسط والجنوب، إال أن   )89(
ومن الصعب قياس التأثير الصافي لھذين .  المدخالت الزراعية المدعومة وأسعار المخرجات المدعومة من الحكومة قدمت حوافز قوية

اقضين، خالفاً للشمال حيثُ يؤدي انعدام الدعم الحكومي واألسعار إلى أن ميالن دفة الميزان نحو التأثير السلبي الذي يتركه االتجاھين المتن
مؤخراً، ب�ذلت جھود لزيادة استعمال السلع المنتجة محلياً واللجوء إلى المقاولين .  نظام التوزيع العام على المزارعين من تلك المنطقة

ام التوزيع العام، وجاءت النتائج مختلطة نظراً لعدم كفاية قدرة القطاع الخاص ونوعية المنتجات المنخفضة، بما في في الخاصين في نظ
ويمكن أن تؤدي .  ذلك العقبات الناشئة عن غياب الخبرة بالسوق في العقدين الماضيين وقدرة التخزين المتردية والنظام المالي الضعيف

  .  ار األغذية على المدى القصير، ويتعين تقييم التأثيرات االجتماعية لذلك بعنايةھذه العقبات إلى رفع أسع

من المتوقع أيضاً إجراء إصالحات في شبكة الحماية االجتماعية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية التي تصل إلى أقل   )90(
ينبغي أن تشجع ھذه السياسات على تحسين حصول .  منھافي المائة من الفقراء، والتي يشكل غير الفقراء ثلثي المستفيدين  10من 

المزارعين على المدخالت وتحسين الخدمات اإلرشادية وزيادة الحصول على التسليف وأنظمة المعلومات المتعلقة بالسوق وإيجارات 
  .  األراضي التابعة للدولة على المدى الطويل

تخطيط والتنمية اإلدارية في فلسطين، حيثُ يترك النزاع واالحتالل تأثيراً خالفاً للحالة في فلسطين، وكما أشارت وزارة ال  )91(
  . بالغاً على األمن الغذائي
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  ).2007(برنامج األغذية العالمي  :المصدر

  
  فلسطين  -2

  
.  اًواقتصادي اًاسيسي منفصلين كيانين غزة وقطاع ةالغربي الضفة أصبحت األخيرة، اتالسنو في  

مليون نسمة  2.38وھي غنية بالموارد الطبيعية، ويبلغ عدد سكانھا  2كلم 5 655 نحو الغربية الضفة تغطيو
على  2كلم 365على مساحة ضيقة تبلغ  يمتدفقطاع غزة أما .  محافظة 11موزعين بشكل غير منتظم على 

أكثر  منيجعله  امحافظات، م 5وزعين على مليون نسمة من السكان م 1.42طول البحر المتوسط، ويضم 
  .)92(2كلم/نسمة 4 000 نحوإذ تبلغ ھذه الكثافة  ،العالم في سكانية كثافة المناطق

  
  البشرية التنمية  )أ(
  

 اًيعتمد المولودون حديث قدو.  على إمكانية الحصول على األدوية وإمدادات الوقود اتغالقاإل ؤثرت  
يؤدي انقطاع التيار و.  الغذاء بالشكل المالئم كي يستفيدوا مناألدوية  واألمھات والشيوخ والمرضى على

باإلضافة إلى ذلك، يحول انعدام و.  الكھربائي المتكرر وندرة المياه إلى انتشار معايير نظافة دون المستوى
الخطرة  نفاياتضرورية لمنع الذه المعالجة الھ ،الوقود دون التشغيل الصحيح لمحطات معالجة مياه الصرف

صنف وقد .  الصحي وقد أثر ذلك على االستھالك الغذائي لألطفال وعلى وضعھم.  من تلويث الموارد البيئية
أنھا على معدالت سوء التغذية الحاد لألطفال دون سن الخامسة  2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة لعام 

عام في المائة  10.2 صل إلى نسبةليماضية، منخفضة، لكن سوء التغذية المزمن ارتفع في السنوات القليلة ال
 أسوأ مما فيكافة المؤشرات الغذائية في قطاع غزة و.  )2000عام  في المائة 7.5مقارنةً بنسبة ( 2006

إلى  2000عام  في المائة 8.3من  ،ارتفعت معدالت توقف النمو، خاصة في قطاع غزةفقد .  الضفة الغربية
  .2006 عام في المائة 13.2

                                                  
  .الصادر عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2007تستند� األرقام إلى تعداد العام   )92(
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  واألراضي الزراعة  )ب(
  

 األمنية المنطقة جانب إلى الغربية، الضفة في العازلة والمناطق المغلقة والمناطق الفصل حواجز أدت  
 الضفة في للزراعة الصالحة األراضي من في المائة 13.4 نحو إلى الوصول إعاقة إلى ،غزة قطاع في

 اًتقريب إسرائيل تسيطر�و.  فلسطين في زراعةال قطاع إضعاف في تساھم عوامل ھذهو.  غزة وقطاع الغربية
من أنظمة المياه الجوفية في الضفة  في المائة 80في فلسطين، وتستعمل  المائية والشبكات الموارد كافة على

الجدران واألسيجة والمناطق األمنية إلى امة قإ توأد . )93(القطاع الزراعيات على قدر اًالغربية، ما يؤثر سلب
وتفاقم الوضع بسبب القيود ورفض طلبات بناء الشبكات .  ھكتار من األراضي 90 000عزل أكثر من 

وصول اإلنتاج  الطرقيمنع� إغالق  ذلكك . )94(الربع من أقل إلى الزراعية األراضي مساحة فتقلصتالمائية، 
  . يةالزراعي إلى السوق في الوقت المناسب، ويتسبب بتلف اإلنتاج ويزيد من تكاليف التسويق الفعل

  
إذ أن  ،أشمل تقييم من يتجزأ ال اًجزء الزراعية القدراتظل ت الغذائي، األمن وضع تقييم محاولة لدى  
االقتصاد وتنمية سبل العيش ضمن الب�عد المتعلق بالتنمية  نعاشإل رئيسي درمص وحيازتھا األراضي إدارة

اتفاقية أوسلو  نجمت عنالتي وقائع ال إلى اًفي حالة فلسطين، من المھم مناقشة الوضع استنادو.  البشرية
إلى و ،)95("ج"و" ب"و" أ"التي قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثالث مناطق ھي  1995لعام  المرحلية

.  القيود الصارمة التي تفرض�ھا اسرائيل على تنقل األشخاص والسلع، ما يخنق كافة نواحي النمو والتنمية
التي تغطي " ب"التي تضم كثافة سكانية فلسطينية عالية، والمنطقة " أ"لمنطقة تسيطر السلطة الفلسطينية على ا

 استخدام على للقيوداالقتصادية  التأثيرات"بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان و.  المناطق الريفية
.  ي ما بينھاإلى جيوب خاضعة لقيود على الحركة ف" ب"و" أ"، تنقسم المنطقتان "الغربية الضفة في األراضي

  لضفة الغربية التي ا ن، بحسب التقرير، فھي تحيطُ بھذه الجيوب وتشكل المنطقة المتبقية م"ج"أما المنطقة 
األراضي المصنفة كأراضٍ  من في المائة 59وھي تشمل .  ية الكاملةالسرائيلاما زالت خاضعة للسيطرة 

   .لمحميات االسرائيليةمع عدد قليل من السكان، باستثناء المستوطنات وا متخلفة
  

الخلفية المذكورة أعاله اإلدارة المحدودة لألراضي وللموارد والسيطرة المحدودة المتبقية للسلطة  بين�ت  
إلى األراضي القدرة على الوصول زيد القيود المادية وعدم تو.  سبل العيش الفلسطينيةمحدودية الفلسطينية و

 38اسرائيل على  استولتلى التقرير نفسه الصادر عن البنك الدولي، إ اًاستناد.  من تفاقم الوضع والموارد
من مساحة األراضي لبناء المستوطنات ونقاط التفتيش األمنية وإغالق الطرقات وبناء الحواجز المائة  في

.  عيش الفلسطينيين والتسبب بتراجعھاسبل  كلھا أساليب مختلفة لفرض قيود على ھذهو.  الفاصلة وغيرھا
المزيد من األراضي نقل يعلى أن فقط،  اًمرحلي اًثالث ترتيبقسيم المناطق إلى تأن يكون  يفترضوكان 

زمني الطار كما كان يفترض أن اإل.  بشكل تدريجي" ب"و" أ"إلى المنطقتين " ج"ومساحات أوسع من المنطقة 
  . ، لكنه استمر حتى ھذا اليوم في غياب اتفاق سالم شاملاًشھر 18لذلك سيمتد 

  

                                                  
، تحاليل 2008واالستشعار عن بعد،  )GIS(، دائرة نظم المعلومات الجغرافية )أريج(معھد األبحاث التطبيقية في القدس   )93(

  . Jayyousi and Sroujli (2009).  للضفة الغربية وقطاع عزة) 2006الصادرة عام (الغطاء األرضي /استخدام األراضي

  .المرجع نفسه  )94(

  ).1995سبتمبر /لولأي 28" (الفلسطينية المؤقتة حول الضفة الغربية وقطاع غزة- االتفاقية االنتقالية االسرائيلية"راجع   )95(
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عن البنك الدولي،  الصادر 2009 لعام واالقتصادي االجتماعي الوضعو األمن الغذائي مسح بحسب  
أراضيھا في النصف الثاني من  اعةالتي تملك أراضٍ زراعية أن زر المعيشية من األسر في المائة 10 اعتبر
 راضٍ وتزرعھا، اعتبرالتي تملك أ المعيشية ومن بين األسر.  ةمستحيلإلى شبه  ةصعبكانت  2008العام 

السبب الرئيسي الذي يمنعھا من زراعة أراضيھا  يأن القيود على الحركة في الضفة الغربية ھفي المائة  59
  . والعمل فيھايھا بالشكل المناسب بسبب صعوبات الوصول إل

  
 الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب عن صادر تقرير أشار، 2007 العام من يوليو/تموز في  

 بين في المائة 150 من أكثربلغ  والمستوطنين المستوطنات عدد في مھم ارتفاع إلى )OCHA( نسانيةاإل
في  400 من أكثرب المستوطنون عليھا يسيطر التي األراضي مساحة ارتفعت كما ،2005و 1987 العامين
   .)96(المائة

  
 اًاستنادو.  فلسطين في غذائيال األمن ولتحسين الزراعي القطاع لدعم محدودةغير  مواردوال تتوفر   

 تركز أن الزراعي القطاع دعم إلى الرامية الحكومية البرامج على يتعين اإلسكوا، أجرته الذي المسح إلى
  .)97(اإلرشادية الخدماتعزيز وت الريفية التحتية البنية: ھما رئيسيين مجالين على

  
  االقتصاد  )ج(
  

 التحويالت وتشكل.  مالال رأسموجودات ل السريع الكتھاال تمنعھي التي  الكثيفة المساعدات وحدھا  
 غزة على حماس استيالء أدىوقد .  الدخل مصادر أبرز بالمساعدات المدعومة العامةرواتب وال والمساعدات

 ركبأ سيطرة وبسط الطرقات من المزيد إغالقب الخطوة ھذهى لع اسرائيلرد و ،2007 يونيو/حزيران في
 على األخيرة العسكرية العملية أثرتقد و.  إنكفاء اقتصاد إلى غزة تحويل إلى اوخروجھ السلع دخول على
 وتسبب . )98(الصحي الصرف وخدمات المياه شبكات عطلت كما األساسية، الخدمات تقديم على اًسلب غزة
 تضرر كما.  البيئة إلى المياه ھذه من المكعبة األمتار الفآ مئات بتسرب الصرف لمياه التحتية البنية تدمير
 المياه وآبار والماشية المزروعة األراضي دمرت التي اإلسرائيلية العسكرية العملية من بقوة الزراعي القطاع
    .)99(الري وشبكات

  
  
  الغذائي واألمن النزاع  )د(
  

 إلى اًفاستناد.  األمن الغذائي انعدام من غزة وقطاع الغربية الضفة في نسمة مليون 1.6 نحو يعاني  
 األغذية برنامج عن الصادر 2009 لعام غزة في واالقتصادي االجتماعي وللوضع الغذائي لألمن ييمتق آخر

 ي�ضاف غزة، قطاع فيالمعيشية  األسر من في المائة 60.5 علىانعدام األمن الغذائي  يؤثر الفاو،/العالمي
                                                  

)96(  OCHA (2007).  

  . ميزانية البرنامجان حالياً محدودة جداً تُقدر ببضع مئات آالف الدوالرات األمريكية  )97(

، 2009يناير /كانون الثاني 18إلى  2008ديسمبر /كانون األول 27استمرت العمليات العسكرية اإلسرائيلية على غزة من   )98(
  منزل أو إلحاق  15 000فرد وتدمير أكثر من  100 000فلسطيني، وأدت إلى تھجير  1 314وأودت بحياة أكثر من 

  .  الضرر بھا

)99(  The World Bank (2009d).  
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 عن صادر آخر تقرير نتائج ظھر�وت.  األمن الغذائي انعدام على المنكشفة األسر من في المائة 16.2 إليھا
 السكان من في المائة 11 وأن ،األمن الغذائي انعدام من يعانون السكان منفي المائة  25 أن الدولي البنك

  .منكشفين عليه
  

وإن يكن  ،وخيمة الغربية والضفة غزة في الغذائي األمن على االحتاللعواقب  أن في شك الو  
 فقر معدالت فلسطين سجلت الدولي، البنك عن اًمؤخر صدر الذي دانالبل موجزفي ف.  أأسو غزة في الوضع
 عام في المائة 47.9 من الرسمي الفقر معدل ارتفعإذ  ،غزة في يتزايد الفقر يزال ال إذ.  دةعاصمت وبطالة
 22 من ،الفقر معدالت في اًبسيط اًانخفاض الغربية الضفة توشھد.  2007 عام في المائة 51.8 إلى 2006
 الفقرعمق  في اًمطرد اًارتفاع غزة شھدت كما.  2007 عام في المائة 19.1 نحو إلى 2006 عام لمائةفي ا
 الغذائية،عونة والم التحويالت يتاستثنوإذا .  2007 عامفي المائة  35 إلى 2006 عام في المائة 33.2 من

في المائة  79.4 إلى يرتفع يةالغرب والضفة غزة في همعدل فإن ،فقط المعيشية األسر دخل على الفقروقيس 
  . في المائة 69.9و في المائة 34.1 إلى الفقر عمق وسيرتفع� التوالي، على في المائة 45.7و
  

 اًقيود فرض ام مة،اصرات أكثر إغالق إلى غزة على حماس واستيالء 2000 العام انتفاضة أدت  
 80 من أكثر أنبالنظر إلى  ،ألساسيةا السلع في ھائلنقص  إلى ذلك وأدى.  والسلع األشخاص حركة على

 األخرى األساسية المواد زالت وما.  غذائية مواد غزة إلى بدخولھا ي�سم�ح التي الشاحنات حمولة من في المائة
   .)100(غزة إلى الدخول من ممنوعة والماشية التحتية والبنية الري وأنظمة للبناء الالزمة

  
 النزاعبين أن ت اإلسكوا، أجرته التي الغذائي لألمن األخير حالمس إلى اًواستناد ذلك، إلى باإلضافة  
 واعتبرت.  حاالت القحطو المناخي التغير جانب إلى ،الغذائي ألمنل رئيسييشكالن التھديد ال واالحتالل
 تشكل المتزايدة الدولية األغذية وأسعار االقتصادية األزمة أن فلسطين في اإلدارية والتنمية التخطيط وزارة

 الوطنية الكلي االقتصاد سياسات هھددتت الغذائي األمن أن المسح أظھر كما.  الغذائي لألمن اًجد اًقوي اًديدتھ
  . المستمرة الخارجية والتدخالت التحويالت وانخفاض المرتفع السكاني والنموخاطئة ال
  

ذلك  ويبقى.  ئمالمال بالشكل الفلسطيني االقتصاد إنعاش دون الغذائي لألمن خطة تنفيذ يمكن الو  
 حصبت لم وإن الغربية، الضفة في المفروضة القيود وإزالة غزة على اتاإلغالق إزالة دون مستحيل شبه األمر
 نتائج "الفلسطينية االقتصادية اآلفاق" تقرير يتوقع الو.  كامالًواحداً مت اًاقتصادي اًكيان الغربية والضفة غزة

 الحركة على المفروضة الحالية المادية للعوائق اًنظر ،منتجة طينيةفلس قطاعات بتنمية يتعلق فيما ملموسة
 بالشكل الموارد واستعمال االقتصاد لدعم محاولة أي تعطل التي واإلدارية المؤسسية الحواجزسلسلة ول

 المتعلقة التقليدية العناصر إلى المالي اإلنھيار منع يعود ال ،الراھنة العوائقنظومة م ظل وفي.  المالئم
 سبيل علىف.  المانحين مساعدات على متزايدال عتماداال إلى بل وظيفي، باقتصاد أو سليمة ضريبية بسياسات
  .الناتج المحلي اإلجمالي من في المائة 30 نحو 2008 عام الخارجية المساعدات شكلت المثال،

 فلسطين فينعدام األمن الغذائي ال الجغرافي التوزيع  -12 الشكل

                                                  
  . المرجع نفسه  )100(
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  .2009 العالمي، األغذية برنامج فاو،ال: المصدر

  
  السودان  -3

  
يتميز بمناخ استوائي في  وھو.  أفريقيا، ما يجعله أكبر بلد في 2كلم 2 376 000السودان  مساحة  

.  اًفي آنٍ معشائعان  الجفاف والفيضانات أنكما .  منتظمة غير فيهمطار واأل ،الجنوب وجاف في الشمال
إلى  أبريل/نيسانمن شھر  يستمربشكل عام  فإنهتلف من منطقة إلى أخرى، رغم أن موسم األمطار يخو

تغرق البالد في مجاعة ناجمة  قد، لكوإذا حصل ذ.  طيلة عام اًيتأخر أو يغيب كلي قد، ونوفمبر/تشرين الثاني
   اًمساحة األراضي المزروعة منھا حالي لكنمناسب للزراعة، و السوداننصف أراضي و.  عن الجفاف

.  للمياه النظيفة في البالد تقريباًويشكل نھر النيل المصدر الوحيد .  في المائة 7 نحوفقط أو  2كلم 170 000
خرطوم ال: التنوع البيئي والثقافي واالقتصادي في السودان، التمييز بين ثالث مناطق ھي بسبب يمكنو

 أما.  ربي، وجنوب السودانفي الشمال الشرقي، ودارفور الكبرى في الشمال الغسودان  بورالكبرى و
.  في البالد اًوھي المنطقة األكثر ثراء واألكثر نمو ،سودان بورخرطوم والھو فالمركز االقتصادي والسياسي 

وما زال جنوب .  فيھا على الرغم من الظروف الزراعية المناسبة تاريخياًفقيرةً فدارفور الكبرى  وأما
  . بسبب تأثره بالنزاع اًموواألقل ن اًالسودان المنطقة األكثر فقر
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  التنمية البشرية  )أ(
  

إذ  ،التنمية البشرية ضعيفة ، ما زالت نتائج السودان من حيث2009لدليل التنمية البشرية لعام  اًوفق  
 أنهأي  ،دوالر 1 000، لكن نصيب الفرد من الدخل فيه يفوق اًبلد 182من أصل  150يحتل المرتبة  أنه

كما أن النمو االقتصادي في السودان  ،جنوب الصحراء أفريقيامن المتوسط في  اًتقريب في المائة 25 ـأعلى ب
مليون نسمة ومتوسط العمر المتوقع عند  36.9ويبلغ عدد السكان .  ةاألفريقيأعلى المعدالت في القارة  من

بين بفيروس المصا وتضم البالد ثالثة أرباع األشخاص . )101(للرجال 56سنة للنساء و 58.9الوالدة ھو 
وتُظھر� آخر األرقام المتوفرة عن التعليم في  . )102(الريا في المنطقة العربية كلھانقص المناعة البشرية وبالم

من الفتيان التعليم االبتدائي مقابل في المائة  53.6، أكمل 2007عام  ففي.  بين الجنسين اًمھم اًالسودان اختالف
المستويات الحقيقية للتعليم في مختلف  ال تعكس كن ھذه اإلحصاءاتول . )103(فقط من البناتفي المائة  46.2

من المدرسة االبتدائية  تسربواعلى سبيل المثال، في جنوب السودان، نسبة األوالد الذين ف.  أنحاء السودان
إلى أن معدل  )SHHS( في السودان كما يشير مسح صحة األسرة.  )104(أي مكان آخر في العالمفي  ماأعلى م

  .)105(في جنوب السودان في المائة 1.9يتعدى  الال التعليم االبتدائي إكم
  

في الخرطوم  الھشة معيشيةال سراألإذ بلغت فجوة الجوع لدى  ،يشكل الجوع مشكلة خطيرة  
 امفيو.  وفي جنوب السودان خمسة أشھر ،أربعة أشھر وفي دارفور الكبرى.  سودان شھرين بور/الكبرى

ھما صحة األطفال والوضع الغذائي، يسجل السودان معدل انتشار و ،ستعمال الغذاءأفضل مؤشرين الب تعلقي
ما يفوق الحد األدنى الوطني  اًللھزال أو لسوء التغذية الحاد الشامل، الذي غالب عتادمرتفع بشكل غير م

 يةر ومحدودمجموعة من العوائق والعوامل المتفاعلة كالفق إلىيعود ذلك  قدو.  في المائة 15للطوارئ وھو 
 وھذه ،)كاإلسھال والمالريا وغيرھا(المياه وخدمات الصرف الصحي ومعدل انتشار مرتفع لألمراض توفر 
 في المائة 31أن  2006لعام مسح صحة األسرة في السودان بين  قدو.  على الوضع الغذائي اًتؤثر سلبكلھا 

ما أن أكثر من نصف سكان دارفور ك ،يعانون من نقص في الوزن معتدل ةمساخالسن  دونمن األطفال 
.  متأثرون بنزاع ما بشكل مباشر أو غير مباشر ،الذين ي�قدر عددھم اإلجمالي بستة ماليين نسمة ،الكبرى

وإلى جانب التقديرات المذكورة أعاله، يشير� التقييم الوصفي للبيانات الثانوية في المسح الشامل لتحليل األمن 
إلى أن المعدالت السنوية لسوء التغذية الحاد الشامل تتراوح  2007لعام  )CFSVA( الضعف ومواطنالغذائي 

في دارفور  اًتقريب في المائة 30و في المائة 10في شمال السودان وبين  المائةفي  18و في المائة 10بين 
  . في جنوب السودان في المائة 30إلى  في المائة 15الكبرى وبين 

  
 المعيشية مسح جديد لميزانية األسر اًجري مؤخراألسر، كما أمسح لصحة  2006عام أجري  وقد  

لقي الضوء على يبه من شأنه أن  اًمرحب اًيشكل ھذان المسحان جھدو.  األفريقيالتنمية  مصرفبمساعدة 
  . لقرارات واالستراتيجيات المتعلقة بالسياساتا لھمي�وديناميات الفقر في البالد 

  

                                                  
)101(  UNDP (2009).  

  . المرجع نفسه  )102(

)103(  UNICEF (2009a).  

)104(  Save the Children (2007).  

  ). 2006(ومفوضية جنوب السودان للتعداد السكاني واإلحصاء والتقييم الجھاز المركزي لإلحصاء في السودان   )105(
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  االقتصاد  )ب(
  

الحفاظ على  استطاع، وأفريقيافي  اًكان السودان من بين االقتصادات األسرع نموصرم، في العقد المن  
، وخير� دليل على اًبنية تحتية متردية جدلديه  تولكن، ما زال.  استقرار االقتصاد الكلي واالنفتاح التجاري

 ة، كما أن نوعية النفطكانت إيرادات النفط متقلبو.  السودان أدنى كثافة طرقات في القارة لدىذلك ھو أن 
، إلى جانب ذلكأدى  قدو.  إن أسعار النفط أدنى من غيرھا في األسواق الدوليةف لذاوبغالبيته متدنية،  منتجال

المؤسسية للسلطات الضريبية، إلى مشاكل  اتالقدر ضعفالمستويات المتدنية لإليرادات الضريبية العادية و
إنشاء النظام العام لإلدارة المالية في جنوب السودان  جريوي.  فيذھاخطيرة في توقع الميزانية وصياغتھا وتن

أعباء  اًيفرض جدول الرواتب المعقد في اإلدارة العامة والنفقات العسكرية المرتفعة نسبي كذلك.  من الصفر
ة الرعاية الصحي ومرافقتخصيص�ھا لالستثمارات في الطرقات والمدارس وأنظمة الري  كان ،على الميزانية

حصة متزايدة من الميزانية  أن غير . )106(، خاصة في أفقر المناطق الريفيةماسة حاجةالبلد  يحتاجھاالتي 
على الرغم و.  عدد قليل من المشاريع الكبرى في الري والنقل والطاقةل خصصتالفدرالية لالستثمار العام 

أو برنامج استراتيجية حد مل وفعال شاعام استثمار لسودان برنامج ا دىمن ھذه التطورات األخيرة، ليس ل
  . مجموعة متماسكة من السياسات لصالح الفقراء ىلإيفتقر�  فإنه ذا، ول)PRSP(من الفقر 

  
تحقيق المؤشرات الرئيسية لألھداف بيتعلق  فيما ةكبير تاتمناطق السودان تفاوبين مختلف  وھناك  

مقارنةً بسائر  اًنسبي اًتأثرة بالنزاعات مستويات متدنية جدوالم اًسجلت المناطق األكثر فقر إذ، اإلنمائية لأللفية
إذ أن  ،البنية التحتية رفوفي عدم ت اًانعكست المستويات المرتفعة للتفاوتات الجغرافية أيض ذلكك.  بلدان القارة

 8يد من ثلث الطاقة الكھربائية اإلجمالية التي يتم إنتاجھا في البالد، وتستف نحو، الخرطوم تستھلك�، مثالً
البنك الدولي، (لنھر ا امتدادكلم من  1 500جسور إضافية منتشرة على طول  8جسور على نھر النيل مقابل 

اإلصالحات  نأ غير.  االتحاد والياتالموارد إلى  وزيعتفاوتات كبيرة من حيثُ تھناك  أنكما .  )2010
 من أخفضألساسية والموارد على مستوى أدت إلى نقل نظام تسليم الخدمات ا باتجاه الالمركزية الضريبية

لفرد الواحد في النصيب  اًدوالر 16، ما شجع اإلنفاق لصالح الفقراء الذي ارتفع من البالد مركز مستوى
 اً، علمالناتج المحلي اإلجماليمن  في المائة 5.5، أي ما يساوي 2006عام  اًدوالر 68إلى  2000-2004

 .)107(في المائة 7لبلدان المجاورة الذي يبلغ لسط متوالبأن ھذه النسبة تبقى أقل من 
  
  
  
  
  
  
  

                                                  
في المائة من الناتج  4.2، نحو 2006- 2005أنفق في العامين  تظھر بيانات مؤشرات التنمية العالمية أن السودان  )106(

ـ  .  2005في المائة على التعليم عام  1.3و في المائة في القطاع الصحي 3.7المحلي اإلجمالي السوداني على النفقات العسكرية مقارنةً ب
  .2006وشكلت النفقات العسكرية نحو خمس النفقات الحكومية اإلجمالية عام ).  2007(البنك الدولي 

في المائة على التوالي لإلنفاق على الحد من  11في المائة و 19، خصصت أثيوبيا وأوغندا المجاورتان 2006عام   )107(
  .المرجع نفسه.  الفقر
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  2006 ،ةالدول تحويالت من الفرد نصيب  -13 الشكل
  

  
  .The World Bank (2007): المصدر

  
  واألراضي الزراعة  )ج(
  

في جنوب السودان  في المائة 73على الدخل المتأتي من الزراعة بنسبة المعيشية  غالبية األسر تعتمد�  
 أصحابويسيطر .  سودانبور /في منطقة الخرطوم في المائة 40في دافور الكبرى و في المائة 60و

 في الرزق كسب أنشطة من في المائة 40.1 نسبة وتتركز الزراعة، قطاع على الصغيرة الزراعية الحيازات
 ثلث نحو لدوتو السكان، من في المائة 70 نحول عمل فرص الزراعة تؤمن عام، بشكلو.  الزراعي القطاع

وتؤمن مدخرات ثمينة من العمالت األجنبية من خالل سلة منوعة من  ،)108(الناتج المحلي اإلجمالي
والغنم  رغمووالس العربي صمغالقطن وال ،مثالً، الصادرات الموجھة بشكل رئيسي إلى بلدان الخليج، بما فيھا

   .بوب والفواكه والخضار والقھوة والشايالح في ةغير مستغل إمكاناتالسكر، إضافة إلى  اًوالسمسم، ومؤخر
  

 ةاألفريقي والقارة اإلسكوا منطقة في والمروية الزراعية األراضي من مساحة بأكبر السودان يتميز  
 يهلدأن  كما ،المستغلة غير األراضي حيثُ من بكثير أكبر بإمكانات يتميزكما  ھكتار، ماليين 4 تبلغ كلھا،
 الغابات أجناس من ھكتار مليون 50إذ يوجد فيه نحو  الجنوب، في خاصة ب،الخش صناعة تنمية على القدرة
ذلك فاقم وي ،)110(المرتفعة التسويق وتكاليف ضةفولكن، تعاني الزراعة من اإلنتاجية المنخ . )109(الغريبة

                                                  
  . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني 40في التسعينيات، شكلت الزراعة نحو   )108(

قد تساھم صناعة الخشب بشكل كبير في الحد من الفقر ألنھا تتطلب عمالة كبيرة وألن المزارعين يقيمون بنسبة عالية   )109(
بسبب نظام االحتكار  2009ي بإمكانات ھائلة بقيت مكبوتة حتى العام وبشكل خاص، يتمتع إنتاج الصمغ العرب.  في المناطق الريفية الفقيرة
  .  الذي فُرض� على صادراتھا

فإن كثافة الري أي مساحة .  سجلت المحاصيل البعلية المروية وشبه الممكننة تراجعاً في خالل العقدين الماضيين  )110(
وتعتبر اإلدارة الضعيفة لمشاريع الري من بين أسباب ركود .  في المائة 50 المحاصيل بالنسبة إلى المساحة القابلة للري، ھي غالباً أقل من

ويشكل التأخير في التسليف الذي يؤخر بدوره الزرع ويؤدي إلى .  مستويات المحاصيل على الرغم من دعم الحكومة الكبير للميزانية
المتعلقة بضوابط رخص التصدير التي طُبقت بشكل خاص  كذلك، تتأخر القرارات.  انخفاض المحاصيل، سبباً آخر لإلنتاجية المنخفضة
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ة مھمة إمكانيھناك و.  الضرائب واالحتكار وخسارة التنافسية في التصدير بسبب ارتفاع قيمة العملة السودانية
اإلنتاجية من خالل قطاع الماشية الذي يتميز بقيمة م�ضافة عالية، وبالتالي من خالل صناعة في لتحقيق نمو 

في حال تحسنت ظروف الرعي  ،كلھا أفريقيافي بين األعلى الماشية ويمكن أن تصبح موجودات .  الجلود
عن  اًرعي، في جزء مھم منه، ناجمأن يكون تحسين ظروف اليتعين و.  وإدارة القطعان وتقنيات الذبح

الذين  ،والحد من العبء الضريبي المفروض على الرعاة ،وسياسة األراضي ،المراعيتحسين إدارة 
 المملكة العربية ر من منتجي المحاصيل، وزيادة استقرار النظام التجاري معبيخضعون لضرائب أك

  . المستورد الرئيسي للغنم السوداني ،السعودية
  

التكلفة العالية إليصال المحاصيل ومنتجات الماشية إلى بفعل اإلنتاجية إنخفاض مشكلة م وتتفاق  
ھم في تحدية من عزل شدالمزارعين في عدة أنحاء من جنوب السودان أ ةوعزل.  األسواق اإلقليمية والدولية

ن سلسلة التسويق تكوقد ولكن حتى عندما ال تشكل المسافات وتكاليف النقل مشكلة بحد ذاتھا، .  الشمال
 ف معامالتھميضأن تبسبب تعدد الوسطاء الذي يستغلون عدم كفاء السوق لرفع األسعار دون  اًطويلة نسبي

  . وتساھم الضرائب ومجموعة من األعباء في رفع األسعار دون تأمين خدمات محددة في المقابل.  قيمة
  

ھي في ما بينھا، ول تداخالالقانونية و لمؤسسات واألنظمةا ددتعبملكية األراضي في السودان تسم ت  
بين  ،كما يشكل فصل السلطات الحالي والمعقد.  للتوتر والنزاع في البالد ممسألةً مثيرة للخالفات ومصدر مھ

 األراضي تنظيمفيما يتعلق ب ،الدولة دون وما الدولة وھيئات السودان جنوب وحكومةحكومة الوحدة الوطنية 
   التي، األراضي المتالك الحكومية والقوانين.  وحديثة شاملة سياسة تحقيقأمام  اًكبير اًعائق وإدارتھا

 غير األراضي قانونب القوانين ھذه تعززتقد و.  اًاستعماري اًإرث العرفية، األرض بحقوق عامةً تعترف ال
 من األحيان ضبع في المحلية النخب مكنا اللذين 1984 لعام المدنية المعامالت وقانون 1970 لعام المسجلة
.  للنزاع اًجذري اًسببذلك يشكل وقد .  التقليدية الزراعة وأنظمة المحليين السكان حساب على األراضي حيازة

 حرمان إلىمشاريع زراعية ممكننة كبيرة في  ھاستعمالالعلى سبيل المثال، أدى نزع ملكية األراضي ف
 الثمانينات أواخر في ةالنوب جبال في واسع نطاق على وتشريدھم حقوقھم من والرعاة المزارعين

.  )Alinovi, Hemrich, and Russo, 2007 وروسو وھمريتش ألينوفي،  Pantuliano, 2007, 2009بانتوليانو(
 جنوب في السودان لتحرير الشعبي الجيش تمرد في كردفان جنوب سكان من كبير عدد شارك ،بدورھمو

 للسكان الكبيرة التشريد موجاتمن  الوحدةوالية  مثل طيةالنف اإلمتيازات مناطقعانت  كما ،السودان
في السودان أراضٍ  اًعلى أن كافة األراضي تقريب 1972ينص قانون األراضي لعام و . )111(المحليين
ھذه األراضي من خالل سياسة بوأنه يحق للمجتمعات المحلية الحصول على حقوق اإلنتفاع  ،)112(حكومية

من و.  توزيع حقوق استخدام األراضيسلطة قادة المجتمعات المحلية تمنح ة التي األراضي الجماعية التقليدي
ھكذا و، ال يمكن استعمال قيمة األراضي كضمانة للقروض ألن ھذه األراضي ما زالت تابعة للحكومة، ھنا
 توزيع وكفاءة مرونة على بالغة اًقيود يفرض ما فيھا، اإلضافي لالستثمار كضمانة قيمة لألرض تليس

قبائل الرحل المربية للجمال أراضٍ بناء على النظام الال يملك العديد من  ،في دارفورو )113(اإلنتاج عوامل

                                                                                                                                                                  
وتعكس� الفجوات في المحاصيل بين البحوث ومحاصيل .  على السورغم، في الموسم الزراعي، مما ينعكس سلباً على المحاصيل

تى أعلى في بعض وإن فجوات المحاصيل ھي ح.  المزارعين إمكانية مضاعفة ھذه المحاصيل في ما يتعلق بالقمح والسورغم والقطن
في المائة فقط من محاصيل البحوث بالنسبة  9في المائة إلى  8المناطق البعلية مثل شمال كردفان حيثُ بلغت محاصيل المزارعين 

  . للسورغم والسمسم

)111(  Pantuliano (2007).  

   . )Pantuliano, 2009(كلھا في المائة من األراضي  80حتى اليوم، تقدر نسبة األراضي التي تعود إلى الحكومة بنحو   )112(

من شأن تحويل األراضي التي تملكھا الدولة إلى إيجار على المدى الطويل أن يساعد على تنمية أسواق لألراضي   )113(
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 الرعاة من الكثير أصبح والمدمرة، المتكررة الجفاف موجات بسببو.  الذي وضعته اإلدارة البريطانية
على  األراضي تملك ال التي القبائل ترتكبھا التي العنيفة االعتداءات تصعيد فيذلك  وساھم فقراء،

 محلية مجتمعات إلى األراضي من كبير جزء ملكية تعود الجنوب، فيو.  أراضٍ تملك التي المجموعات
عن  موثقة معلوماتليست ھناك و الصلة، ذات والمعامالت األراضي إدارة ينظم الذي العرفي القانون يسودھا

أدت مناوشات بين الرعاة والمزارعين إلى انخفاض كما .  الخاصة االستثمارات ثبيطتھذه وتلك، ما أدى إلى 
 2009قر عام أعن األراضي  اًقانونقد صاغت مفوضية األراضي في الجنوب وكانت .  مستويات الزراعة

  .أن يزيد مرونة وكفاءة النظامھذا القانون  ومن شأن
  

 إصالحات وإدخال والرسوم الضرائب وترشيد البحوث في استثمارات كلھا القيود ھذه معالجة تتطلب  
 باألراضي المتعلقة السياسات إصالح إلى إضافةً المياه، مستخدمي جمعيات لصالح الري مشاريع إدارة لىع

.  الزراعية والحد من مصدر ممكن للنزاع واقاألس كفاءة زيادة بھدف االحتكار وعمليات التصدير ورخص
يحتوي على العديد من ھذه  2012- 2008ألعوام ل الزراعية للنھضة التنفيذي برنامجالأن وفي حين 

  .قياس تنفيذه وفعاليته اًالخطوات، ما زال من المبكر جد
  
  الغذائي واألمن النزاع  )د(

ظ ف، حا2005فمنذ عام .  منذ االستقالل اًب بشكل مستمر تقريبوالحريخوض غمار السودان ما زال  
، بدأ السودانيون األفارقة والعرب يتقاتلون على 2003ولكن، عام .  الشمال والجنوب على معاھدة سالم ھشة

ويشير بعض المحللين إلى نزاع .  الغربيةدارفور يد ندرتھا في منطقة اتزتأراضي الزراعة والرعي التي 
حتفھم بسبب  اًاالستقالل، القى مليونا شخص تقريب منذو.  أنه أول نزاع متعلق بالتغير المناخيعلى دارفور 

عام وفي .  ستة ماليين اًوبحسب بعض التقديرات، يبلغ عدد األشخاص المشردين داخلي ، النزاع مباشرةً
  .350 000شخص نتيجة النزاع، وشُرد  2 500 في جنوب السودان تل، ق2009

  
 فيانعدام األمن الغذائي  في يساھمان انرئيسي نعامال والنزاع األمن انعداموقد تبين أن   
وما زال .  أي جنوب السودان ودافور الكبرى ،ھما منطقتا النزاع اًاألكثر تأثرن المنطقتين إو ،)114(السودان

.  في العالم اًواألقل نمو اًومن بين المناطق األكثر فقر ،في السودان اًواألقل نمو اًجنوب السودان األكثر فقر
الثالث والياتھا نتين من كانت منطقة دارفور الكبرى فقيرةً حتى في فترة ما قبل النزاع، رغم أن اثوتقليدياً 

أصبحت قد و.  لإليرادات التجارية من الماشية يولأمصدر كلھا  األغذية ورغم أن المنطقةمن  اًتنتج فائض
ويقية وانھارت البنية التحتية التس ،مستحيلة وال يمكن القيام بالحصاد في العديد من الحقول ؤةالزراعة الكف

  .لتوزيع المنتجات الغذائية
  

 نصف نحو جعل إلى اًمع والجفاف النزاع أدىو.  البلد صابأم المشاكل أكثر الجفاف الذي فاق قدو  
 وكاالت عن الصادرة 2010 العام تقديرات إلى اًاستنادو . )115(األمن الغذائي انعدام يعانون الجنوب سكان
ذين ال شخاصاأل عدد ارتفع السودان، جنوب في والغابات الزراعة وزارة وعن لألغذية المتحدة األمم

 إلى 2009 عام شخص مليون نحو من ،أضعاف أربعة من بأكثر السودان جنوب في ةغذائي معونة نوحتاجي
 من كبيرة كميات السودان جنوب يستوردو.  والجفاف النزاع بسببوذلك  ،العام ھذا شخص مليون 4.3

                                                                                                                                                                  
مؤخراً، نص قانون الجزيرة على .  وتوفير ضمانات للقروض، ما يؤدي إلى حقن مقادير كبيرة من رأس المال في االقتصاد الريفي

  .لة للتداول تسمح باستعمال األراضي كضمانات في المنطقة بموجب مشروع ري الجزيرةإيجارات قاب

)114(  WFP (2007).  

)115(  WFP (2010).  
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بفعل  الغذائية الواردات أسعار دةزياضاعف تت ،ساحليةليست  المنطقة أن وبما المجاورة، البلدان من األغذية
 ،الكبرى الغذائية عونةللمفي حين أن السودان من البلدان المتلقية و . )116(والنقل الوقود تكاليف في الزيادة

 .)117(تلعدة سنوا تصديرلي�قال إنه أنتج كميات كبيرة من الحبوب ل
المناطق التي يسيطر� عليھا  بين رينحصنقل السلع ف.  اًتأثير النزاع على األسواق المحلية قاسي كانو  

.  فُرض ضريبة مزدوجة عند التنقل بين ھذه المناطق المتعارضةتنقاط التفتيش، و عددتأطراف النزاع، وت
عام .  في األسعار اًعالي اًإلى تجزئة السوق وزيادة تكاليف النقل، وأحدث زيادة عامة وتقلب ذلك أدىوقد 

 في 14.3ستھلك أن السودان شھد مستويات تضخم مرتفعة وصلت ، أظھر مؤشر أسعار الم، مثال2008ً
الغذائية، ما حافظ على استقرار  عونةالمواستُبدلت تجارة الحبوب في األسواق المحلية بتجارة .  المائة

  . األسعار
  

 البنك بمساعدة الغذاء ألزمة لالستجابة شموالً أكثر استراتيجيات السودان جنوب حكومة أعدتوقد   
القصيرة األمد على إنشاء مجلس لألمن الغذائي  بةاالستجا استراتيجية تركزو.  المتحدة األمم ووكاالت يالدول

والتغذوي مشترك بين الوزارات لتوجيه عملية تطوير السياسات، واستھداف برامج شبكات األمان تلبية 
 والتخفيف الفقراء، المزارعين ةلمساعد الزراعي التدخل لعمليات السريع التأثير وتعزيزالحاجات األساسية، 

 في دائم بشكل المستوردة األغذية اتإمداد لضمان" المحلية األسعار على العالمية األسعار ارتفاعتأثير " من
إلى تحفيز اإلنتاج الغذائي المحلي وتنشيط فتسعى االستجابة المتوسطة والطويلة األمد أما  . )118(المستقبل

تحسين البنية التحتية الريفية وإنشاء المحميات االستراتيجية لألمن ذلك  في األسواق في جنوب السودان، بما
    .)119(وتعزيزھا الزراعي اإلنتاج بأنظمة واالرتقاءالغذائي 

  
  في السوداننعدام األمن الغذائي التوزيع الجغرافي ال  -14 الشكل

  

                                                  
)116(  The World Bank (2008a).  

  . المرجع نفسه  )117(

  . المرجع نفسه  )118(

  . المرجع نفسه  )119(
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  اليمن  -4
  
  البشرية التنمية  )أ(
  

في دليل التنمية البشرية  140يحتل المرتبة وھو .  قر البلدان في العالمأف واحداليمن أفقر بلد عربي   
)HDI(،  الجنس نوعب ةالتنمية المرتبط دليلفي  122والمرتبة )GDI(  . 40.1 من لفقراءا نسبة انخفضتوقد 

 من الفقر انخفض الريفية، المناطق وفي.  2005/2006 عام في المائة 34.8 إلى 1998 عامفي المائة 
في  60ولم يحصل أكثر من  . )120(2005/2006 عام في المائة 40.1 إلى 1998 عامفي المائة  42.4
من النساء البالغات في المائة  85لتحق يفي المناطق الريفية، لم و.  من السكان البالغين على أي تعليمالمائة 

كان اليمنيين أقل من الخامسة عشرة ويبلغ نصف الس . )121(بالمدرسة االبتدائية أو لم ي�كملن� التعليم االبتدائي
  .من العمر

  
إلى تقديرات برنامج  اًاستنادھو، ف.  معدل النمو السكانيھو األسباب الرئيسية للفقر في اليمن  أحد  

في  3.02نمو المعدل إذ يبلغ و.  ت النمو السكاني في العالمالاألمم المتحدة اإلنمائي، يسجل أحد أعلى معد
وتفرض .  مليون شخص 45 نحوليصل إلى  اًعام 23 بعدأن يتضاعف عدد السكان من المتوقع ، المائة

على المستوى الجزئي، وعلى أسواق العمل على  المعيشية على األسر ثقيالً ئاًمعدالت الخصوبة المرتفعة عب
  . المستوى الكلي

  
                                                  

)120(  The World Bank (2009a).  

)121(  MOPIC and IFPRI (2010).  
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 أنھا إلى 2008 عام العالمي األغذية برنامج مسحالتي شملھا المعيشية  من األسرفي المائة  18 أشار  
 قدرة عدمما نجم عنه من و ،المتدھور االقتصادي الوضع بسبب المدرسة من أوالدھا إخراج على ُأرغم�ت
من إرسالھم إلى  بدالً درسةمالب والدلحاق األإل المتزايدة التكلفة أو المدرسية األقساط دفع على الفقيرة األسر
حافظ الحكومة على الحد األدنى من خدماتھا في ظل ھذه نقاش حول كيف يمكن أن ت يدور ذاول.  العمل

  .  الصورة القاتمة
  

 وھي.  1996 عام تأسست فقد فقط، اًمؤخر اليمن في الرسمية االجتماعي األمان شبكات ظھرت  
 في اإلنتاج شجيعلت اًأكبر برنامج حكومي على اإلطالق، وصندوق ھو ةجتماعياال للخدمات اًصندوق تشمل
 للتشغيل اًالعامة، وبرنامج شغاللأل اًومشروع االجتماعية، للتنمية اًوصندوق ،األسماك وصيد عةالزرا مجالي

استجابةً لألزمة و . )122(الجنوبية للمحافظات خاصة ومبادرة الغذائي، لألمن اًوبرنامج ،الفقر ومكافحة
اجتماعي قائم على البنية بناء� على صندوق بالعمل، االقتصادية، أنشأ اليمن برنامج رفاه اجتماعي مشروط 

في الماضي، ظھرت  . )123(بإصالح برنامجه الخاص بالتحويالت النقدية وتوسيعه اًالتحتية، ويقوم حالي
 فاستھداال صندوق الرفاه االجتماعي ونظامالذي نفذه ھواجس فيما يتعلق بفعالية برنامج التحويالت النقدية 

أظھر التقييم السريع لبرنامج قد ، وة ھذا البرنامجلتحسين كفاء اًتُبذَل حالي اًأن جھود ويبدو.  الذي يستخدمه
من  اًالتي شملھا المسح تلقت نوع المعيشية من األسر المائة في 32 نحوأن  2008األغذية العالمي لعام 
عاالً ليس فإلى أن برنامج شبكات األمان االجتماعي يشير� لكن، التقرير نفسه .  أو العينية/المساعدات النقدية و

 .من حيث استھدافه للمحتاجين
  

 األھداف تحقيق يعيقُ اًرئيسي اًھاجس يشكالن المزمنان التغذية وسوءاألمن الغذائي  انعدام زال ماو  
 من أقل األطفال لدى التغذية سوء معدالت في بوضوحذلك  ويظھر�.  الوطني المستوى على لأللفية اإلنمائية
 في األعلى بين من تُع�د التي األمھات وفيات معدالت وفيفي المائة،  46 تبلغ والتي العمر من الخامسة
  .)124(حية والدة ألف 100 لكل وفاة حالة 366 تبلغ إذ ،العالم

  
  االقتصاد  )ب(
  

، وتسارع 2006إلى عام  2000في الفترة الممتدة من عام في المائة  3.8النمو االقتصادي معدل  بلغ  
أدت األزمة المالية وقد .  النمو المرتبط بالنفط لم يكن لصالح الفقراءھذا كن ل.  2008أثناء أزمة الوقود عام 

تأثيرات أزمة الغذاء على  ضاعفإلى الحد من النمو بشكل كبير، ما  2009وانخفاض أسعار النفط عام 
 الفترة عنفي المائة  8بنسبة  اًارتفاع مسجالً ،في المائة 42.8وفي العام نفسه، ارتفع الفقر إلى .  الفقر

  .  بؤساً النزاعات والكوارث الطبيعية األخيرة، الصورة أكثرتجعل و.  2005-2006
  

إلتجار ل القابلة غير الخدمات وتسيطر العام، القطاع في العاملة القوة من اًتقريبفي المائة  30 عملي  
 البنية لتحسين أولويات ةعد )PRSP( الفقر من الحد استراتيجية برنامج حددوقد .  االقتصاد على النفط وقطاع
خدمات الصرف الصحي، وإعادة تأھيل معامل  عإنتاج المياه لالستعمال المنزلي، وتوسي :)125(ھي التحتية،

                                                  
)122(  UNDP (2009).  

)123(  The World Bank, FAO and IFAD (2009).  

)124(  WFP (2009c).  

التالقي "وآخرون حول  )Barro(يتبع االستثمار الكثيف في البنية التحتية أفكار العمل البحثي المؤسس الذي قام به بارو   )125(
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الطاقة، وزيادة االستثمار في توليد الكھرباء وتوزيعھا، وبناء شبكة طرقات لربط مراكز اإلنتاج الصناعي 
 السياسات لبحوث الدولي المعھد أعدھا التيام المحسوب نماذج التوازن الع تُظھر نتائج و.  والزراعي
 النمو على اًإيجاب تؤثر الزراعي والقطاع والصحة التعليمعلى  العام اإلنفاق زيادة أن )IFPRI( الغذائية

 من خالل يتحقق أنلذلك يمكن و . )126(اإلنتاج عوامل مجموع إنتاجية زيادة خالل من للبالد االقتصادي
 أخرى ووظيفية اقتصادية فئات من اًجزئي األموالتوجيه أو من خالل /رسمية أكثر فعالية ومساعدة إنمائية 

   .)127(القطاعات ھذه إلى
  

في  19 بلغت التضخم من مرتفعة مستوياتخبر  اليمن أن، أظھر مؤشر أسعار المستھلك 2008 عام  
 إلى بالنسبة ةقاسم( الغذائية الواردات لىع المرتفع لالعتماد اًنظر ،الغذاء أزمة إلى اًجزئيذلك  ويعود، المائة

 من بأكثر الغذائية للمواد المستھلك أسعار مؤشر ارتفع نفسه، العام في ،الواقع فيو.  )اإلجمالية الواردات
 الغذائية الوارداتالصادرات اإلجمالية إلى  نسبة انخفضتو.  2000 العام بمستويات مقارنةً أضعاف ثالثة
 الغذائي األمن تدھور إلى بوضوح أدى ما، 2007 عام إلى 2000 عام من الممتدة ةالفتر في 4 إلى 10 من
 العقد في 3 نحو إلى أكبر اًانخفاض النسبة ھذه تسجل أن المتوقع ومن.  البالد في الكلي المستوى على

2010-2020)128(.   
  

في اليمن، أي نسبة  يالناتج المحلي اإلجمالفقط من  في المائة 1 المساعدة اإلنمائية الرسمية تشكل  
حيثُ  ،مقارنةً بالبلدان التي لديھا المستوى اإلنمائي نفسه، ومقارنةً بسائر البلدان في المنطقة اًمتواضعة جد

 افية ألن النفقات الحكومية تعتمدوتحصل تعقيدات إض.  بعوامل سياسيةمدفوعة المرتفعة  المساعدةمستويات 
بلغ اعتماد اإليردات الحكومية على االحتياطات وقد .  عادة اًمتقلبة جدالعلى مبيعات النفط الخام معظمھا في 

من مدخرات التصدير،  في المائة 86، وأكثر من 2004من اإليرادات عام  في المائة 72النفطية المحدودة 
ن انعدام األمن ألن ممصادر آخر من  اًمھم اًيخلق مصدر ام، الناتج المحلي اإلجماليمن  في المائة 13.6و

  .  2017ات النفط في البالد بحلول عام يالمتوقع أن تنفد احتياط
  

 القادمةاالقتصادية لليد العاملة  لفرصلو المالية وللفسحةللموارد النفطية  اًاستنفاد منذ فترة اليمن يواجه  
م أكثر من وبما أن الزراعة مسؤولة عن الجزء األكبر من استھالك المياه في البالد، وتض.  وللموارد المائية

  .نصف القوة العاملة، من الصعب تصور كيف سيواجه اليمن التحديات المستقبلية دون مساعدات مكثفة
  
  واألراضي الزراعة  )ج(

                                                                                                                                                                  
لنمو في عرض رأس المال، كلما زاد رأس المال الذي ، والذي يفيد أنه كلما انخفض معدل الزيادة السكانية بالنسبة إلى معدل ا"المشروط

  . يمكن استثماره في العامل الواحد لزيادة اإلنتاج المتوسط لكل فرد من أفراد القوة العاملة

)126(  IFPRI (2007)  . تأكد ذلك في األوراق الشاملة لعدة بلدان والتي أعدھا ويلھيلم وفيستاس)Wilhelm and Fiestas 2005( 
فقد وجد ھؤالء أن لالستثمار .  )Lofgren and Robinson 2004(، ولوفغرين وروبنسون )(Fan et al. 2006وآخرون  وفان )Fan 2004(وفان 

كما يحقق .  تأثير إيجابي على النمو والحد من الفقر) رأس المال المادي(والبنية التحتية ) رأس المال البشري(في الزراعة والتعليم 
  . ، من بين كافة القطاعات، أعلى المنافع من حيثُ النمو والحد من الفقراالستثمار في الزراعة

في المائة من نفقات الموازنة العامة لإلنفاق الراھن، وخصص  80، خصص أكثر من 2002إلى  1996في الفترة من   )127(
اإلجمالي على القطاع العسكري في الفترة في المائة من الناتج المحلي  4.65وأنفق اليمن .  في المائة من المجموع لألجور 40أكثر من 

ـ  2008- 2005 ولدى اليمن أعلى .  2008في المائة على التعليم عام  5.20و 2007- 2005في المائة على الصحة في  4.20مقارنة ب
  .  ن والسوداننفقات عسكرية بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين كافة البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة، يليه لبنا

)128(  MOPIC and IFPRI (2010).  
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 غير اليمن واقتصاد.  اإلمكاناتفقير ليمن اإمكانات زراعية ھائلة،  الذي يمتلكللسودان  اًخالف  
 والخضار والفواكه القات إنتاج مع ،الزراعة تساھم.  رالھد من الكثير اليمنية الزراعة وتواجه متنوع،
 الذاتي االستھالك من مرتفعة مستوياتتتسم بو ،اإلجمالي المحلي الناتج من فقط المائةفي  10 بنسبة والماشية
 متوسط نصف من أقل الحبوب محاصيل مردود المثال، سبيل على.  القات إنتاج باستثناء منخفضة، وإنتاجية
 بفضل األجنبية للعمالت اًمھم اًمصدر األسماك مصائد وتُعتب�ر.  العربية البلدان سائر في اصيلمحال مردود
الزالت  كالقھوة التقليدية الصادرات أن حين في الغذائي، األمن في تساھم أن ويمكن تصديرھا، إمكانات
 الموارد على مدونويعت الريفية المناطق في السكان ثلثي نحو يعيشو.  والخضار الموز لصالح تنخفض
 األراضي بعض تملك الزراعية المعيشية األسر منفي المائة  68 نوفي حين أ.  المتدھورة الطبيعية
 4 لألغذية الصافين البائعين نسبة تبلغ الغذائي، األمنمناحي  من اًيرئيسوھذه الملكية تمثل منحى�  الزراعية،
  .)129(الريفية المعيشية األسر من فقطفي المائة 

  
من  في المائة 95 نحوستعمل يو.  مصدر رزق لثالثة أرباع السكان يؤمن القطاع الزراعيير أن غ  

ھي زراعة  المياه من كبيرة كميات تحتاج ةزراع فيموارد المياه العذبة اليمنية ألغراض زراعية، خاصة 
ة اإلجمالية والتي تَستعمل من القيمة الم�ضافة الزراعيفي المائة  30 نحوالقات المخدرة الترفيھية التي تشكل 

ما يصل  المعيشية على األمن الغذائي، إذ تنفق األسر اًلقات تأثير سلبي جدول.  من مياه الري في المائة 40
يحد  ذلكك.  مضغهفي ويستغرق المستھلكون ست إلى ثماني ساعات  ئه،لشرامن دخلھا في المائة  30إلى 

ما أن األراضي وب.  المعيشية لدى األسر المال رأس تجميععف ويض الفردية،استھالك القات من اإلنتاجية 
 ةغذياألمن األغذية، يساھم القات بشكل غير مباشر في ندرة  الًستعم�ل لزراعة القات بدالصالحة للزراعة ت

 .ھاوارتفاع أسعار
  
  الغذائي واألمن الفقر  )د(
  

أصبحوا  اليمنيين السكان من في المائة 6 من أكثر نأ اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج تقديرات تفيد  
، يعيش األمن الغذائي انعداممحددات أحد وبما أن الفقر .  يةاألغذ أسعار ارتفاع نتيجة الفقر خط دون اًمؤخر
 وتفيد.  من مجموع السكان في المائة 22أي األمن الغذائي،  مماليين يمني في أسر تعاني من انعدا 4 نحو

مليون فرد ال يستطيعون تلبية حاجاتھم  2.9 نحوأن ، أي في المائة 13بلغ ذائي الفقر الغأن التقديرات، 
 بيانات إلى اًاستناد ،)IFPRI( الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعھدتقديرات  وبحسب.  الغذائية األساسية

 32.1أي  ،نسمة مليون 7.5 يعاني، 2006- 2005 لعام )HBS( المعيشية األسر لميزانية االستقصائية الدراسة
 الريفية المناطق في منھمفي المائة  85 نحو ويعيش ،األمن الغذائي انعدام من اليمنيين السكان منفي المائة 

 ويعاني الوزن، في نقص من األطفال منفي المائة  40 من أكثر يعاني كما.  المرتفعات في الثلثين منھمو
   .)130(الريفية المناطق في هانتشار معدالت، الذي ترتفع النمو توقف من األطفال نصف من أكثر

  
نصف سكان  نحوفي البالد، وأصبح يطال في المائة  43 نحوة، ارتفع الفقر إلى ياألزمة الثالث نتيجة  

تبين و.  )131(األمن الغذائي انعدام يعانونال  الفقراء من العديد أنفي الظاھر  يبدو وھكذاالمناطق الريفية، 
                                                  

)129(  IFPRI (2010).  

)130(  MOPIC and IFPRI (2010).  

)131(  Breisinger et al. (2010).  
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أن الفقر يتركز بشكل كبير في المناطق الريفية وأن أكثر من نصف  )HBS(معيشية بيانات ميزانية األسر ال
ومتوسط حجم  0.42 نحووبلغ معامل جيني ، في المائة 13.2بلغ مؤشر فجوة الفقر نسبة وقد .  الفقراء أطفال

  .8.2لفقيرة ا المعيشية األسر
  

أزال ، )IMF( الدولي النقد صندوق مععليه الذي اتفق  الكلي االقتصاد استقرار لتحقيق لبرنامجتنفيذاً   
 موازاةوفي .  الزراعية والمدخالت الوقود دعم على حافظ لكنه الغذائية، اإلعانات من العديد تدريجيا اليمن
 األسر أفقر إلى نقدية تحويالت تقديم إلى يھدف الذي االجتماعي الضمان صندوق الحكومة أنشأت ذلك،

ستفيد أعلى فئتين عشريتين من السكان تو . )132(مليون أسرة نحو إجمالي بشكل ويستفيد منه ،المعيشية
 2، في حين أن المعيشية من دعم الديزل الذي تستعمله األسرفي المائة  60 نحوالمصنفين بحسب الدخل من 

كات يبلغ اإلنفاق العام اإلجمالي على شبو . )133(العشرية الفئات أدنىإلى  يذھبفقط من ھذا الدعم  في المائة
لمنطقة الشرق األوسط وشمال  في المائة 2.2 ـبمقارنةً  الناتج المحلي اإلجماليمن  في المائة 1 نحواألمان 
ھي معالجة األمن الغذائي، وإلى  ھدفت، أعد اليمن استراتيجيات وطنية وقطاعية اًمؤخرو.  )134(ككل أفريقيا
، واالستراتيجية )أجندة عدن(القطاع الزراعي ، واستراتيجية 2025رؤية اليمن االستراتيجية لعام  اًتحديد

 .الوطنية للمياه، واالستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
في  100تبلغ و للقمح في المائة 91 تفوق بنسبة الغذائية، الواردات على اًكثير يعتمد� اليمن أن بما  
، 2008عام وفي  . )135(األغذية رأسعا تقلبعلى  اًكثير فإنه منكشف الداخلي، الطلب لتلبية لألرز، المائة

شھد السكان تضاعف سعر بعض األغذية كالخبز والبطاطا، كما ارتفع سعر القمح وزيت األرز والحليب 
  .)136(في المائة 80إلى  في المائة 60المجفف بنسبة 

  
  الغذائي واألمن النزاع  )ھ(
  

 والقوات المتمردين بين اًرمؤخ المتصاعدة الصدامات أدت إذ ،إنسانية أزمة شفير على اليمن يقف  
 مجموع وي�قدر القسري، التشريد من جديدة موجة إلى الجنوبية المحافظات وفي صعدة في الحكومية
ـ البالد في اًداخلي المشردين األشخاص مخيمات الومجتمعات المشردين في  . )137(اًحالي شخص ألف 150 ب

شكل كبير، خاصة النساء واألطفال الذين بانعدام األمن الغذائي ومنكشفة على خطر بشكل خاص ھشة 
  .)138(اًمن مجتمعات المشردين داخلي في المائة 70شكلون ي
  

  اليمن في (*)انعدام األمن الغذائي من تعاني التي المعيشية األسر نسبة  -15 الشكل

                                                  
يتم تخصيص .  في المائة من المستفيدين 57، لم تشمل المجموعة المستھدفة نسبة )Walle, 2002(بحسب فان دي وال   )132(

والتي تستند� أيضاً إلى عملية اختيار ذاتي من األسفل إلى  –عندما تكون متوفرة  –كان ومؤشرات الفقر الموارد إلى المناطق بناء على الس
  . ومؤخراً، حاول صندوق الضمان االجتماعي تحسين عملية االستھداف.  األعلى للمستفيدين

)133(  IMF (2005).  

)134(  Weigand and Grosh (2008).  

)135(  WFP (2008).  

  . المرجع نفسه  )136(

)137(  IRIN (2009).  

  .المرجع نفسه  )138(
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  .2010لعام  )CFSS( الغذائي لألمن الشامل المسح  :المصدر

 )CFSS( الغذائي لألمن الشامل المسحإلى  اًاستناد ،غذيةالضعيف أو المتوسط لأل ستھالكالاانعدام األمن الغذائي يساوي   (*)  
  .2010التابع لبرنامج األغذية العالمي لعام 
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  والتوصيات اإلقليميةلسياسات ا  -ثالثاً
  

  كسلعة عامة إقليمية ومبدأ حل المشاكل على أدنى مستوى األمن الغذائي  -ألف
  

، اإلعاقةأو  المبكرة ةلوفابسبب امشاكل اجتماعية ولد يواألفراد نتاجية إنعدام األمن الغذائي إ يضعف  
انعدام األمن الغذائي و  .في المنطقةية االقتصادية التنميعيق أنشطة اقتصادية جديدة واكتشاف يحول دون و

وغير  الستقرارواسلم ال تتمتع بال قتصاديةااجتماعية وبيئة ناجم عن  منطقة اإلسكوا منفي أنحاء كثيرة 
  .سلعة عامة إقليميةالمؤاتية البيئة توفير و تمكينية،

  
إذ يمكن   .بلدان المنطقة تف حولهتلموضوعاً الغذائي مسألة األمن  أن تصبحيمكن ، بناء� على ذلك  

 هبما أنو؛ نزاعاتة الللتخفيف من حد�ه استراتيجية على أنضمان األمن الغذائي في المنطقة أن ينظر إلى 
التعاون اإلقليمي أن عملية  تقريباًمساوية  أھميةمن المھم و  .أيضاًتطال الجميع آثاره فتعني الجميع، قضية 

من لعمل فا  .معنىذي  إقليمي حقيقيلتعاون  افزاًحقد يوفر األمن الغذائي  انعدام خطرلتصدي المطلوب لل
 ء،االقتضا عندمن المجتمع الدولي  مدعومة، من خالل استراتيجيات إقليميةللمنطقة  أمن غذائي تحقيقأجل 

ھذه ل داخلحد من النزاعات ل، ھو أحد السبل ئاًالمنسقة سيدولية ال التدخالت عدد كبير منمن خالل وليس 
  .)139(فيما بينھاو البلدان

  
 المشاكل حلمبدأ ب تسترشدآليات سياسية مستدامة إنشاء  يلزمإلدارة األمن الغذائي، البيئة ھذه لتھيئة و  

 نص على أنيھو و  .التضامنوالفردية النزعة ما بين  يجمعكله الصرف بش وھذا المبدأ، مستوى أدنى على
 ذاإوبالمثل   .فردت الحاالالأقصى وفي ، مباشرة بھاقوم بذلك المعنيون لحل المشاكل ھي أن ي الطريقة المثلى

 حليضمن و  .الحلولأن تضع المعنية  المجموعةعلى  ينبغي المجموعة، على تؤثر مشكلة ھناك كانت
فإن لذا و  .لھا الحلوبالمشكلة  الدراية مباشرة ام بمشكلة نوالمتأثرتملك يأن  مستوى أدنى على المشاكل

قدرة ومع ذلك قد تكون   .من األعلى التلقينمن  بدالًمن األسفل  قدراتالبناء لتمكين ولضروري  هدعتماا
  .وفي ھذه الحالة يصبح التضامن ھاماً، محدودةمساعدة  ةأيمن دون مجموعة على حل المشاكل الفرد أو ال
لعبة ( أفضل حاالًالمستفيد و المانح أسوأ حاالًاإليثار  يجعلحين  فيف  .اإليثار التضامن يتجاوزبالطبع و

محصلتھا لعبة (أفضل حاالً ستفيد مالومانح المن  الًكأن يجعل  التضامنفإن من شأن ، )محصلتھا صفر
  ).إيجابية

  
فسيتبين أنه  ،مستوى أدنى على المشاكل حلمبدأ منفتحة على اإلسكوا في البلدان األعضاء كانت إذا و  

، وذلك على حد سواء تعزيز األمن الغذائيلو )فيما بينھاداخل الدول و( عاتنزا لحيلولة دون وقوعلمفيدة أداة 
 الفصل فيكما تبين  ،ذينلان يمحرومواللريف سكان اإلى سيما  ال، للسكانلتقديم خدمات  ستخدمي عندما
ق يتعلال  ،محلياً ضبطھاوالخدمات ر يوفتف  .اتنزاعالبالفقر  صلةتتضح في حالتھم أشد ما تتضح ، الثاني
الجھات الفاعلة غير تملء  يحول دون أنبل ، إليھا يحتاجونالتي الرئيسية السكان الخدمات بتلقي فقط 

  .لسيادة الوطنيةل التقليدية المفاھيمبذلك متحدية  ،"دولة داخل دولة"تنشأ لالفراغ الحكومية 
  

فيما يتعلق للبلدان  بقدر متساوٍمفيد  مستوى أدنى على المشاكل حلمبدأ يثبت أن وبالقدر ذاته، قد   
  مرة أخرى، و  .إقليميفي سياق تعاون عندما يطبق  الحيلولة دون النزاعاتواألمن الغذائي تعزيز ب

�����������������������������������������������������������  
)139(  Geinitz and Reinhard (2002).  
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سياسات ال تمتلكفقد ، حلول إقليمية وليس دوليةتحتاج إلى مشاكل المنطقة بفكرة أن بلدان لاما اقتنعت إذا 
االستثمار بقوة في بناء  من ،مثالً ،فال جدوى  .الغذائياألمن منھا والمشتركة مخاطر لمواجھة الضرورية ال

مبادرات فال  .في البلدان المجاورة ھذا النزاعتداعيات في الوقت نفسه عالج ما لم تالسالم والتنمية في العراق 
دون المستوى في أحسن األحوال تبقى في المنطقة زوايا غير مستقرة الھادفة إلى بناء السالم في لة عزنالم
خصوصاً تقليد طويل من ومنطقة اإلسكوا عموماً لعالم العربي ال يوجد لدى ا هنّأن المؤسف مو  .مثلاأل
إال أن الممارسة السياسية في كثير من لتكامل االقتصادي العربي، ا فكرةيؤيد معظم البلدان مع أن� ف  .لتعاونا

ديه تتوفر للم و ،سيخ وحدته الوطنيةفي ترمعظم بلدان المنطقة انھمك قد ف  .مخالفة لذلكتكون األحيان 
تھا مسيربلدان أطلقت عدة قد و  .أو حتى تردد في ذلك اإلقليميةوإدارة االلتزامات تطوير في  حقيقيةالرغبة ال

  ، سبرنجبورجيعزو ھنري وو  .دوليةالوطنية أو ال ھانزاعاتحل من دون بعد نيلھا االستقالل، ية والتنم
)Henry and Springborg 2001(  إلرث االستعماري في المنطقةاجدلية  استمرارإلى ذلك.  
  

النزوع نحو مفاھيم في المنطقة  قتصادياالتكامل التعميق أمام األخرى التي وقفت قبات عمن الو  
باإلضافة   .قوية أسواقبناء على حساب قوية  ةعام اتقطاعأعطت أولوية لبناء  شتراكيةا صبغةتنموية ذات 

سھولة  حالتفي البلدان الغنية بالنفط، ف  .التعاون اإلقليمييميل لصالح في المنطقة  نتاجإلالم يكن إلى ذلك، 
  .االقتصادية اتأولويات السياسضمن جة ألنشطة االقتصادية المنت�إدراج امن النفط دون توليد إيرادات عالية 

 اتستثماراال اإلسرائيلي- العربي-يالصراع الفلسطينالنزاعات الكامنة والفعلية المنبثقة من لم تشجع ، وأخيراً
  .االقتصادي- تماسك االجتماعيالمتين تفي  اإلقليمية

  
في المتأثرة بالنزاعات البلدان وال  تنوعاًاألكثر  ال االقتصاداتالغنية بالنفط ودول ومع ذلك، ال ال  

واالستثمارات يم العمل تقسواإلقليمي دون االستفادة من التكامل من تحديث اقتصاداتھا تستطيع  منطقة اإلسكوا
 تبقى ضعيفة من انعدام األمن الغذائي الحد�على لمنطقة اقدرة بلدان ما من شك في أن و  .المنطقة العامة في

عبئة الطاقات ت نفسه، من المنطلقو  .لتكامل االقتصاديالتحقيق الكامنة  ستخدم طاقاتھاتو اتھانزاعما لم تحل 
  .ةاالقتصاديوإشراكھم في األنشطة نزاعات ن العالناس بعاد إل ةوريضرفي المنطقة بھدف تحقيق التنمية 

في  حافزالوينبغي أن ينبع ھذا   .باھظةنزاعات الكلفة أن يكون الھدف جعل نبغي من منظور اقتصادي، يو
 ةواعدات ستراتيجيايشكالن  وبناء المؤسسات اإلقليمي التعاون السياسيف  .المنطقةداخل المقام األول من 

 ةاألوروبيالبلدان وتجربة   .جديدة ، وتعزيز السالم واالستقرار، وخلق ھوية سياسية إقليميةنزاعاتالنھاء بإ
أن االستثمارات العامة ھذه التجربة  تنقد بي�ف  .اإلسكوامنطقة يمكن أن تحتذي به مثال جي�د التكامل في مجال 

  .الوقت نفسهفي  القتصاداوتحس�ن سالم الوطّد تبين بلدان المنطقة الفوارق تذليل التي تھدف إلى 
  

على  هانفتاحوتعزيز المنطقة اقتصاد دعيم تينبغي المواد الغذائية، نسب استيراد في ضوء ارتفاع و  
اآلخذة في لواردات الغذائية كفي لتسديد كلفة اتصادرات الموارد الطبيعية اإليرادات من ومع أن�   .الخارج

ملموسة  اتھاإلى تنويع اقتصاد، ھي األخرى، ھذه البلدانحاجة أصبحت لنفط، في البلدان الغنية بااالرتفاع 
في  ةحاسممسألة و في االقتصادات األكثر تنوعاًإلحاحاً أكثر مسألة تحديث االقتصاد أصبح وقد   .بالفعل

مية التنيمر عبر السالم إلى الطريق الوحيد " ساكسشير يكما و  .نزاعاتالالمتأثرة بوالمناطق البلدان 
  .)140("المستدامة

  

�����������������������������������������������������������  
)140(  Sachs (2007).  
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دّل على ذلك يالحاجة إلى مزيد من التعاون لتحسين األمن الغذائي كما  بوضوحالعالم العربي  يدرك  
المنظمة العربية للتنمية الصادر عن العالمية ة الغذاء إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجھة أزم

ألمن الغذائي في العالم بايطة المح مخاطرالبالن عاإليعترف و . )141()جامعة الدول العربيةو الزراعية
 الوقود، وإھمالوالعلف محاصيل بالنمو السكاني السريع، واستبدال المواد الغذائية  ذلك بما فيالعربي، 

على اإلعالن ويشدد   .والتھديدات الخارجية ،وندرة المياه ،وتغير المناخ ،للسياسات الزراعيةالقطاع العام 
العربية الكبرى منطقة التجارة الحرة في خلق أمل كبير  عبر عنيو ،قليميتكامل التجاري اإلالتعزيز  ضرورة

أن يتبع وينبغي   .قصورتأخير وإلى  تتنفيذھا تعرضعملية  لكن 2005ام في عكان مقرراً لھا أن تنشأ التي 
كما عالن اإلتضمنھا األھداف العشرة التي يويمكن تلخيص   .اتحاد جمركي وسوق عربية مشتركةإنشاء لك ذ

  :يلي
  

  نتاج والقدرات؛إلتعزيز ابرامج لإطالق   )أ(  
  تشجيع االستثمار العام والخاص؛  )ب(  
  تحفيز المشاريع االستثمارية اإلقليمية؛  )ج(  
  لبلدان األكثر ضعفا؛ابرامج لدعم  تنفيذ  )د(  
  قضايا األمن الغذائي في العالم العربي؛بالوعي تعزيز   )ھ(  
  لتجارة البينية في المنتجات الزراعية؛تشجيع ا  )و(  
  التعاون اإلقليمي والدولي؛عزيز ت  )ز(  
  سياسة زراعية عربية مشتركة؛عتماد الرسم خارطة طريق   )ح(  
  الوقود الحيوي؛ إنتاجمخاطر نحو  توجيه االھتمام  )ط(  
  .الرياض دعم إعالنبإقناع المؤسسات اإلعالمية   )ي(  

  
تبعھا أفعال أن تجب يبل  ،على ورق تبقى حبراًال أ ينبغي، إالّ أنھا يدةمن الواضح أن ھذه أھداف حم  
البرامج اإلقليمية شجيع نتاج وتبرامج تحسين اإل أھمية خاصة تكتسب ،من بين نقاط العمل العشرو  .محددة

  .التي تمزقھا النزاعات بلدانللة ببرامج دعم المبادرو
  

  اتنزاعبأثرة في مناطق مت عيشال سبلدعم  مجاغذائية وبرال المعونة  -باء
  

 ،نزاعات طويلة األمد ومعقدةبسم تتالتي  ،في منطقة اإلسكواالمزمنة والجديدة ضعف النقاط شير ت  
 المشاكل اإلنسانيةإلى اتساع رقعة  ،ديمغرافيةالوجھات الالكوارث الطبيعية وتوقع المزيد من بالتضافر مع 

لخطر مزيد من الفي المنطقة االستقرار السياسي يتعرض و  .نظورفي ھذا الجزء من العالم في المستقبل الم
 نطاق العملو  .المياه واألراضي والطاقةمن مثل  ،حيوية األھميةالموارد اللخالفات بين الدول على بسبب ا

لألزمات بسبب  االستجابةعلى  ةقدرالعدم انخفاض مستويات الجھوزية وضيق نتيجة في المنطقة اإلنساني 
آليات التعاون مع بشأن متأرجحة السياسية الرادة اإلوضعيفة المؤسسية ال اتقدرالوالقاصرة يات يزانمال
وأكبر  ،من المشردين داخلياًيين الثالثة منحو المنطقة ي وؤتفي ظل ھذه الظروف، و  .الدولية ةلمساعدا

الشبكات ضعف أسس ي ما ،نون والعراقيوالفلسطينين والالجئوھما  ،تين من الالجئين في العالممجموع
  .لالجئين ستقبِلةفي البلدان المبأسره والمجتمع  األساسية يزيد من إرھاق البنيةواالجتماعية 

  
من  صة ضئيلة جداًحغير ھا، في المائة من 80أكثر من ل الحبوب التي تمث ،الغذائية المعونةال تشكل   

مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية  مسخمن أكثر من حجمھا  قد تراجعو ،الغذائية السنويةتدفقات ال
�����������������������������������������������������������  

  .rg/strategy/RiadhDeceng.pdfwww.aoad.oانظر   )141(
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مليون طن متري في  14الغذائية نحو  المعونةوبلغت   .التسعينات في المائة في 5إلى أقل من الستينات  في
في  اتلمساعدا تاددزاو  .2008في عام  تقريباًماليين طن متري  ستةإلى  تانخفضلكنھا  ،1988عام 

الواليات المتحدة األمريكية وحدھا أكثر من نصف تقدم و  .اب برامج التنميةعلى حسنسبياً  حاالت الطوارئ
 )2004في المائة في عام  73( ھاأكثر من نصفإيصال برنامج األغذية العالمي يتولى  بينما ،الغذائيةالمعونة 

الغذائية ة المعونتدفقات تراجعت ، ةالعالميالوجھة ھذه مع بالتوازي و  .المنظمات غير الحكوميةعن طريق 
 المساعداتتبقى نسبة  في حين ،وفلسطين السودانما عدا في ، نفسھافي الفترة بنسبة كبيرة المنطقة إلى 

 الذي تشھده المنطقة ككل في المقام األول إلى المساعدات التراجع فيويعود   .بةإلى اليمن متقلالمتدفقة 
  .في الوقت الراھن إلى صفر تقريباً 1990م مليون طن متري في عا 1.5من نحو مصر إلى  ھاانخفاض تدفق

  
  2008-1990الغذائية في منطقة اإلسكوا،  المعونة وجھات  -16 الشكل

  

  
  .إلى بيانات برنامج األغذية العالمي استناداً ،اإلسكواحسابات : المصدر

  
  اإلسكوا منطقةل الكلية الغذائية ةالمعون  -13 الجدول

  )متري طن(
  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1995  1990  البلد المستفيد
  5 091  4 399  110 470  3 319  126 859  162 264  226,246  225 592  400 666  121 125  256 056  األردن

  الجمھورية
  العربية  
  43 827  7 844  4 258  7 609  13 152  9 418  7 569  13 188  26 920  33 507  29 878  السورية  

  673 155  492 645  590 793  913 235  376 408  253 725  147 476  198 795  180 797  80 936  223 912  السودان
  46 199  47 298  58 427  32 778  10 379  936 696  11 123  8 978  19 463  89 843  0  العراق
  146 219  184 973  117 539  63 993  152 535  53 520  68 077  164 613  51 448  37 645  22 415  فلسطين

  3 193  1 921  35 734  12 000  0  10 000  94 106  118 176  42 400  9 463  41 038  بنانل
  5 599  2 277  29 395  11 632  10 619  16 253  9 098  28 451  30 540  182 297  1 512 350  مصر
  26 393  55 094  100 168  19 548  180 238  34 170  162 969  162 079  160 972  13 890  151 122  اليمن

  949 676  796 450  1 046 783  1 064 114  870 190  1 476 047  726 664  919 872  913 206  568 705  2 236 772  المجموع

  .حسابات اإلسكوا، استنادا إلى بيانات برنامج األغذية العالمي: المصدر

  



 -65 -  

  

 راتغي�لتاإخفاقات السوق ولألوضاع التي تتسبب بھا لالستجابة  اًأساسي اًموردالغذائية وتشكل المعونة   
تلبية االحتياجات الغذائية لبشكل رئيسي ھذه المعونة تقدم و  .ءلغذاامن  ةتوفرالكميات المالكبيرة والمفاجئة في 

 أسعار المواد الغذائيةدوراً ھاماً في إبقاء  اتالنزاعأثرة بالمتالمناطق على  ھاوزيعتيؤدي و، األساسية
يدعم و، على األغذية الحصص نظام توزيعن بغير المشمولياألشخاص حصول فرص يعزز  ما، منخفضة

منھا لمستفيدين أرواح انقذ خدمات تر توففي حاالت الطوارئ المساعدة والواقع أن   .في مناطقھمالناس بقاء 
عدد  قد أبرزو  .واليمنوفلسطين السودان  ذلك ، بما فيالمتأثرة بالنزاعاتالمناطق والعديد من البلدان في 
عند الطوارئ وأثناء حاالت  في إحالل االستقرارالغذائية المعونة دارفور أھمية  أزمةعن دراسات من ال
أربعة كثر من الغذاء أل على مدى السنوات الخمس الماضية برنامج األغذية العالمي وحده روفو  .انتھائھا

  .السودانمناطق اليين شخص في م
  

 أحياناً تفتقركانت الغذائية الثنائية ونة عالمعن طريق ستجابة لألزمات االتقارير أفادت أن غير أن�   
من الغذائية  معونةللالمحتمل  التوظيف السياسي) أ: (تاليةال لألسبابتحديداً ذلك ، وقصور ويشوبھا إلى الكفاءة

 ، ة المعونةفي سل رةوفالسلع المتعدم تنو�ع ) ب(؛ )142(إنسانيةدوافع دائماً المتبرعين الذين ال تحركھم 
الغالب، كانت في ) ج( ة؛يوغذتالو ةتماعيتلبي االحتياجات االجحصص غذائية وفير تت في اصعوبما تسبب ب
بعض في ) د(؛ بھا المرتبطة الخدمات تقديمعلى و الشراء طرائقعلى لقيود تخضع الغذائية الثنائية  المعونة

بعد في فترة ما  الزراعي االنعاش إعاقةفي  )143(ارئوالطاالت حفي  لمساعداتوصول اتأخر سھم ي ،حياناأل
بدالً من أن تكون  االقتصاديةة لدورا لمساعداتاتعزز ھذه من أن ما ينجم عن ذلك من خطر مع  ،)144(ةاألزم

 في يضع أن المرء علىينبغي ، في حين أن أوجه القصور ھذه قد تحدث بشكل متفرقو  .)145(معاكسة لھا
 تلبية ن�ذلك أ ،فقطود محد نطاق على تحدثن تكو قد الغذائية للمعونة المقصودة غير العواقب أن اعتباره

ولو كان البلد في خضم ، حتى نتاج المحليواإلسوق ال عن طريق عموماً ممكنة الغذاء منالبلد احتياجات 
  .نزاع

  
 اتبعد اندالع األزمنوعية الجيدة الكميات كبيرة من الحبوب على مباشرة الحصول في حين أن و  
توفر السلع المفض�لة ، فإن مساعدات مشروطةقديم تمن حيث  عمليات إنسانيةسياق في حاسمة األھمية مسألة 
تجنب وذلك ل ،وتنفيذھا الغذائية المساعدة عمليات تصميم صلب فيأن يكون ينبغي  أو إقليمياً جة محلياًالمنت

  .ذاتھا عملياتالھذه وعدم استدامة االتكالية خطر 

�����������������������������������������������������������  
في بعض األحيان قدمت البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مساعدات غذائية للتخلص   )142(

رج وفي اآلونة األخيرة، اقترح عدد من ھذه البلدان، خاصة األعضاء في االتحاد األوروبي، اعتبار أية مساعدة خا.  من فائض إنتاجھا
  .نطاق المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ بمثابة دعم للصادرات

وال تصغي الجھات   .قد تحول سياسات الجھات المانحة وممارساتھا دون االستجابة لألزمات في الوقت المناسب  )143(
، مثل كارثة باستثناء الكوارث المؤثرة جداًو  .المانحة للنداءات وتعالجھا كلھا على أساس نظم اإلنذار المبكر التي تنشئھا وكاالت اإلغاثة

، قد تكون استجابة المانحين بطيئة، وقد يستغرق تقديم الطلبات والموافقة 2010أو الزلزال الذي ضرب ھايتي عام  2005تسونامي عام 
إلعالم التي تثير الرأي العام، الرسمية عليھا وتوفير الخدمات المطلوبة بضعة أشھر، ما لم تستحوذ الحالة الطارئة على اھتمام وسائل ا

السكان المتضررون بالنزاعات باإلضافة إلى الكارثة  يواجھھاوھذه عادة ھي المشكلة التي   .فيمارس بدوره ضغطاً على الحكومات
مليون  50ال قدره الصندوق المركزي المتجد�د لمواجھة الطوارئ برأسم 1991في عام  ومع أن� األمم المتحدة أنشأت  .اإلنسانية الملم�ة بھم

، ال يمكن حشد ھذه األموال قبل أن تضمن الوكالة المتقدمة بالطلب أن تتعھد 2005مليون دوالر في عام  150دوالر، بلغ ثالثة امثاله، أي 
  .عة المطلوبةويحد� ذلك من استقاللية تلك الوكاالت وقدرتھا على االستجابة للطوارئ بالسر  .جھة مانحة بتسديد المبلغ المطلوب للصندوق

)144( OECD (2005).  

. مثالً، في الماضي، أضر� تقديم مساعدات غذائية في وقت الحصاد بعدد من األسواق المحلية في جنوب السودان  )145(
  .Maxwell, Sim and Mutonyi (2006): راجعلالطالع على المشاكل المتصلة بتقديم المساعدات الغذائية في جنوب السودان، 
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لمواد الغذائية امن توفر مباشرة المقدمة العينية الغذائية المعونة تزيد قد ، نجلإمبدأ قانون بحسب و  

 ،االنخفاضإلى  لغذائيةالمواد المحلية لسعار األتميل أن نتيجة فتكون ال  .يھاعل الطلبوتيرة على من أوتيرة ب
لية دوالوطنية أو السواق األجيداً في مندمجة إذا كانت غير  ،على سبيل المثال أيأة، األسواق مجز�كانت ذا إ

المرتفعة  تكاليف النقل والتسويق وأ الرديئة األساسية البنية وأالمنخفضة  الكثافة السكانيةبفعل  ،األوسع نطاقاً
سعار ألا انخفاضدى ميتوقف و  .التجاريةالمشتريات بعض يؤدي ذلك إلى إزاحة أو /في المناطق الريفية؛ و

عادة  الغذائيةالمساعدة  عملياتتكاليف ، تكون من ناحية أخرىو  .في الطلب المرونة انعداممستوى على 
أعقاب في عادة (في ظروف محددة ما عدا ، عموماً ماليةالمساعدات اليؤدي إلى تفضيل  ما مرتفعة،
وحرية  ،معطّلةالزراعي المحلي التوزيع شبكات و نتاجاإلأنظمة و رديئاًاألسواق أداء كون يعندما ) النزاعات

في ارتفاع ھيكلية أو المحتمل أن يكون فيھا تقلبات مناطق الفي و ،محدودةاق التنقل والوصول إلى األسو
 وشبكاتالمحلية  أسواق األغذيةنعش ت من ناحية أخرىفإنھا،  المساعدات النقديةوأم�ا   .مالتضخّمعدالت 
  .سواق أوسعأ ما دامت ھذه األسواق مندمجة جيداً في التوزيع

  
ستخدم يالذي يمكن أن  ،واالستجابة السوقإطار تحليل ضمن  عادةأعاله لمسائل تحليل ايجري و  

في  نعدام الحاد أو المزمنالحاالت الستجابة لالاألنسب تحديد اآللية على الغذائية  ونةعوكاالت الملمساعدة 
الذي تعمل حلل السياق يل األو  .من عنصرينواالستجابة  إطار تحليل السوقيتكون عادة و  .األمن الغذائي

سواق ما إذا كانت األھو  معالجتهيحاول ھذا العنصر الذي النموذجي والسؤال ( من خالله ق المحليةاألسوا
يكون في ھذه الحالة و(السوق جھات الفاعلة في سلوك اليحلل والثاني  ؛)بشكل جيد بأنشطتھا تضطلع المحلية

 هلذي طوراكل أدناه اإلطار ويوضح الش  ).في المنطقة ألغذيةمستدامة لمصادر ھناك ما إذا كانت السؤال 
على  القرار بناء�اتخاذ  آليةيسلط الضوء على الذي ، و)Barrett and Maxwell, 2005(باريت وماكسويل 

  .ةيستند عليھما تحليل استجابة سليمقد اللذين  المذكورينعنصرين ال
  

  النعدام األمن الغذائيالستجابة اإطار تحليل السوق وعناصر   -17شكل ال
  

  1ر العنص
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  2العنصر 
  

  

  .Barrett and Maxwell (2005); and Barrett, Lentz and Maxwell (2007): المصادر
  

انعدام أوجه ين ب المقايضة بوضوحتبرز  ،عمليات اإلغاثةالمساعدات بشكل متزايد في إذ تتركز و  
بواسطة لفقر المسببة لالھيكلية ل المسائالتعامل مع في الخطر يكمن و  .والفقرة والمزمن ةالحاد�األمن الغذائي 

أمر غير  مواردالر توف ن�بما أو  .ةالطارئالمساعدات فخ بالفقر باختصار معالجة فخ أي  ،الطوارئعمليات 
إطار ضمن خرى األموارد لتكملة الغذائية ال المعونةيفرض استخدام فإن منطق التخطيط للتنمية ، مضمون
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 المعونةمشاريع لتقوية موارد أخرى لتوفير من البحث عن سبل  بدالًخطط اإلنعاش والبرامج القطاعية، 
  .المدعومة الغذائية

  
 قدو  .)146(التوقيتفي واشتمال و إقصاءتقع في أخطاء عندما  الغذائية سلباًعونة ر المتتأث نموذجياً،  

  .سائدةلثقافة الوا المحليةالستخدامات ل طبقاًصم�م لم تما أنماط االستھالك المحلي تؤدي كذلك إلى تشويه 
طلب على أعلى مرونة في اللديھم  الذينإلى المحتاجين  لوصولاعادة إلى  معالجة ھذه المخاطر تؤديو

، فإن ،جرى ذلك إذا ماو  .ةوالوطني ةالمحليالتسويق كل اھيأقل في تشوھات وإلى دخل تغي�ر المقابل الغذاء 
تشوھات ال تتسبب إالّ في الحد األدنى الضئيل من  فقراً على أكثر الناسالتى توزع الغذائية عونة المعموماً، 
  .دون تحديد الھدف لمساعداتاتوزيع ن عتلك الناتجة مقارنة بالسوق 

  
المناطق المنكوبة أصعب منه في في المناطق المتأثرة بالنزاعات الغذائية ونة توزيع المععموماً و  

صعب يمن وجود ثغرات في المعلومات المؤسسات وور من تدھاألولى  إذ تعاني المناطقالكوارث الطبيعية، ب
برنامج فيھا  يجريالتي  ،المتأثرة بالنزاعاتاإلسكوا في بلدان  اًمختلفيبدو الحال أن غير   .ھادقت التحقق من

  .المعيشية األسرعن مفص�لة إلى معلومات  استناداًمن الغذائي، وشاملة لأل تحليالت دوريةاألغذية العالمي 
المعونة يعرضان والقوى  جماعات المصالحانتشار والتمثيلية والمؤسسات المحلية غياب ، فإن ذلكفوق و

أداة في يد  أن يصبحواإلى عملياتھا الذين يشغلون ين معني�المنظمات غير الحكومية الون موظفيالالغذائية و
لخدمة مصالح فصائل معي�نة ھا التالعب ب تم�حنات األغذية وشُعراقيل أمام الو�ضعت قد و  .المتناحرة الفصائل

لتأثير على االنتخابات اأو معي�نة عسكرية اعة والء لجمتعزيز البھدف وذلك ، أخرىفصائل واإلضرار ب
انتھى بھا المطاف وفي بعض الحاالت،   .)Alinovi, Hemrich, and Russo, 2007و منظمة األغذية والزراعة،(

 في حاالتو  .المتنازعةللدخل لبعض األطراف  اًمصدرصبح أن تإلى  وأ ،العسكرية اإلمداداتدعم إلى 
وفي كثير من األحيان  ،لوصول إلى السكان المدنيين المتضررينل مع أطراف النزاعالتفاوض يتعين  ،كثيرة

انتشار بسبب  ةالمحليمع الجھات الفاعلة  مجدداًبشأنھا التفاوض يتوج�ب واالتفاقات المبرمة ال يتم االلتزام ب
الممثل ى يتولكذلك قد تستجيب العمليات اإلنسانية أيضاً، وقد   .في المنطقة المعنية ةغير منضبط عصابات

كله يؤدي ذلك و  .ذا كان حاضراًإالعمليات ھذه تنسيق ، شخصية سياسية بامتياز ، وھوالخاص لألمين العام
ن األھداف اإلنسانية واالستراتيجية بيما تشويش وخلط ، وإلى "الغذائيةعونة المتسييس "ما يدعى االعتقاد بإلى 

كما  ة،غير محايد فاًاأطرفي مجال المساعدات اإلنسانية خطر اعتبار العاملين  منذلك يزيد و ،)147(والسياسية
في  العمليات العسكريةفيما يتعلق ب ، وحتى)148(في السودان وفلسطينعلى سبيل المثال ھو الحال 

في معظم البلدان المتأثرة  ةمحدودبة فترة ما بعد التوزيع كانت مراقوعالوة على ذلك،   .)149(العراق

�����������������������������������������������������������  
انعدام األمن الغذائي مھمة عسيرة بشكل خاص، بسبب افتقار  يساعدات الغذائية في المناطق النائية التي تعانتوزيع الم  )146(

  .WFP (2005)  .الوكاالت المعنية إلى الموارد الالزمة

 De Waal (1989 and 1997), Keen (1994), Macrae and Zwi (1994), Stewart (1998), and Barrett and Maxwellراجع  )147(

  .في أعقاب اإلبادة الجماعية في رواندا 1996- 1994يعود ھذا بالتأكيد إلى تقييم اآلثار غير المقصودة لجھود اإلغاثة في الفترة   .(2005)
  .شعارا تسعى أوساط المساعدات اإلنسانية الدولية إلى تطبيقه" عدم التسبب بالضرر"ومنذ ذلك الوقت، أصبح مبدأ 

)148(  Fast (2006).  

ادية العمل اإلنساني الخالص ونزاھته واستقالليته مھددة في العراق بفعل الخلط بين األدوار حي" يذھب ھانسن إلى أن  )149(
إن كالً من اإلخفاق واالھدار والفساد موثق جيداً، من مكتب المفتش العام   .Hansen (2007( "العسكرية والسياسية والتجارية واإلنسانية

ولالطالع على   .Glanz (2007) راجع أيضاً  .)www.sigir.mil(راق، التابع لحكومة الواليات المتحدة األمريكية، الخاص إلعادة إعمار الع
  .Minear (2003); Brauman and Salignon (2004); Gordon (2003) and Torrente (2004): وجھات نظر مختلفة، راجع
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لجھات الموارد التي تخصصھا ميل ات ،فوق ذلك كلهو )150(غير الكافية الموارد من أونعدام األبالنزاعات ال
تقليصاً درامياً يحتّم تقليص الحصص والموارد  مابعد أشھر قليلة، إلى التضاؤل في كثير من األحيان المانحة 

  .)151(ة المزمنةية االحتياجات الملح�لتلب
  

 األمانشبكات دعم لالنزاعات فترة ما بعد في و االنعاشالغذائية في مرحلة عونة يمكن استخدام المو  
المتنوعة اإلنتاجية  ھموحماية أصول ،السلبية لصدماتاانكشاف المشاركين على الحد من إلى التي تھدف 

 فيغذائية إمدادات المساعدات ھذه ر وفتوبقدر ما   .)152(ماتالتعافي عندما يواجھون صدعلى  موقدرتھ
 ماالموسمية، السيولة  قيود أيضاًزيل ت، يمكنھا أن أموال نقدية لدى المتلقين لھايتوفر عندما ال الوقت المناسب 

المعونة إضافة إلى ذلك، فإن توصيل و  .استثمارات منتجةمن القيام بن أصحاب الحيازات الصغيرة مكّي
التي يتكبدھا تكاليف التسويق فيقلل بذلك من ، ات النقلختناقامن  مؤقتاًف خفّيقد ذائية إلى المناطق النائية الغ
  .)153(نقلاً للعمدعبر ما يشكل في واقع األمر  نون المحليولمنتجا
  

تخصيص موارد يمكن تعبئتھا تسعى إلى ، بفعالية إدارة مخاطر الكوارثعالوة على ذلك، فإن و  
معرضة  طقاارث في منووقوع كاحتياطي لالستجابة لتوفير تمويل يساعد و  .الكوارثد وقوع بسرعة عن
 حلول مخاطر"ويركّز المشروع الجديد المعنون   .ھاتوقيتحسن ستجابة وضمان شفافية ھذه االفي لخطرھا 
ف الربط بين أفريقيا، بھدفي دارة مخاطر الكوارث الطبيعية إل مستدامة على وضع نظم" الكوارثالمناخ و

البحث فيما إذا كان يجدر و  .)154(تحليل المخاطر وتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ والتمويل االحتياطي
  .بتمويل إقليمي ثلة في البلدان العربية أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامامتنفيذ مبادرة  ممكناً

  
أوصت جامعة الدول العربية قد و  .لغذائيال لرصد األمن اتفتقر المنطقة العربية إلى نظام فع�  

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإنشاء ھذا النظام ضمن إطار جامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون مع 
  .)155(الموجودة بالفعل العالمية لإلنذار المبكر األدواتإلى  منظمة األغذية والزراعة، واستناداً

�����������������������������������������������������������  
)150(  WFP (1999).  

ات االستغاثة لدعم العمليات إلى أن� نداء 2005أكتوبر /أشار األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان في تشرين األول  )151(
وفي حين أن ھناك تصور لدى الجھات المانحة   .Fleshman (2006)  .في المائة فقط من المبالغ المطلوبة 16اإلنسانية نجحت في استقطاب 

عدة مرات في مخيمات الالجئين في  فمثالً قلصت الحصص الغذائية مثالً  .فيھا، إال أن تراج�ع عمليات اإلغاثة أمر واقعبأن النداءات مبالغ 
ويحتم سوء التفاھم ھذا بين الجھات المانحة ووكاالت اإلغاثة ضرورة إنشاء آلية مشتركة بين   .جنوب وغرب السودان بفعل قلة الموارد

  .نى باإلنذار المبكر والرصدالوكاالت تكون موثوقة وتع

يرى بعض المحللين أن� المعونة الغذائية ھي آلية مناسبة لالستجابة للصدمات التي تصيب المجتمع كله، وليس ألنواع   )152(
.  يالمجتمع المحلالصدمات التي تصيب األسر المعيشية والتي تعالج بشكل أفضل من خالل إدارة المخاطر بالطرق التقليدية القائمة على 

ومع أن� الطرق التقليدية تساعد أيضاً في معالجة مشكلة التشجيع على عدم االحتراز، يدعو عدد أكبر من المحللين وبشكل متزايد استخدام 
  .األدوات المالية إلدارة المخاطر بوصفھا مناسبة أكثر

مشروعاً  2006ألغذية العالمي منذ عام بھدف تخفيض كلفة نقل المساعدات واإلعانات الغذائية اإلنسانية ينفذ برنامج ا  )153(
كلم من الطرق والمعابر الحدودية مع  3000شمل المشروع وقد   .في جنوب السودان األلغام نزعو ةطرق جديد وشقالطرق  لتأھيلعاماً 

لمراكز وكذلك ا، إلى النصفإلى األسواق والمدارس  للوصولالوقت الالزم  تقصيروقد أسھمت الطرق المنجزة في   .كينيا وأوغندا
  .(Brinkman and Hendrix, 2010)أسعار الحبوب في األسواق المجاورة  في تخفيض تالصحية، كما أسھم

تزويد البلدان النامية بأدوات إلدارة : حلول مخاطر المناخ والكوارث"راجع مشروع برنامج الغذاء العالمي المعنون   )154(
  ".مخاطر الكوارث الطبيعية بفعالية أكبر

اآللية الرئيسية ھي النظام العالمي للمعلومات واإلنذار   ).2009(جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )155(
النشرة المشتركة ألسعار السلع بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية  ونذكر أيضاً  .المبكر الذي تديره منظمة األغذية والزراعة
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عدد الذين عة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي جام قد�رت، 2008يوليو /تموز فيو  
كما ، نسمةمليون  21نحو ب العراق وفلسطين وموريتانياوالصومال و السودان فيطارئة  غذائيةمعونة يتلقون 
 6يتراوح بين بما العراق،  ما عدامساعدة في المنطقة العربية، ھذه المثل إلى اإلضافيين المحتاجين  عدد قدر
عونة المزيادة لتمويل  لألمن الغذائيعربي نشاء صندوق إلى إ المنظمتان، دعت اولذ  .ماليين نسمة 8و

ـ  الغذائية   .2008تقريبا للعام  مليون دوالر 770بكلفة مقدرة ب
  

 هھذواجه توقد   .الغذائيةعونة لمالقائمة على امان ألاشبكات الخبرة بفي العقد الماضي قد تزايدت و  
لحماية تكميلية أنشطة مدخالت أو تتطلب عادة المخاطر التي التشجيع على عدم االحتراز في شاكل مالطريقة 

الغذائية في  عونةدور الميبقى ، ونتيجة لذلك . )156(المنكشفين على المخاطرلألشخاص األصول اإلنتاجية 
يكون ة، حيث ية الحاد�ن دورھا في حاالت الطوارئ اإلنسانأكثر م اًمحدودوصيانتھا إنشاء شبكات األمان 

موارد على األقل  األمانمعظم شبكات تطلب يو  .الحق في الغذاءإعمال وبشر حماية حياة الالھدف مجرد 
 غالًية نقدتقديم أموال شبكات األمان القائمة على ستخدم بشكل عام لم تو  .مالية باإلضافة إلى الموارد الغذائية

مع تنامي الخبر  شبكات آخذ في االزديادمثل ھذه الء بإنشااالھتمام  لكن، في حاالت الطوارئخصوصاً قليالً، 
  .)157(بھا
  

  ، حياة الناسإنقاذ إلى التي تھدف نشطة األعلى أثناء النزاعات  تركز المساعدات اإلنسانيةو  
تولي ال ، وفي بعض األحيان الصرف الصحيالمياه وو ةالتغذية والرعاية الصحيبرامج و مثل توزيع الغذاء

   يالت العامةات سياسالديناميات واالقتصادية - االجتماعيةو يةالمؤسس المحليةللديناميات قليل  مااھتمر غي
 على ھذه الخلفيةو  .)Alinovi, Hemrich, and Russo, 2007( القدرة على الصمود عادة بناءإ تدعم عمليات

   "الھشةلإلنخراط في الدول "مبادئ مجموعة في الميدان االقتصادي أصدرت منظمة التعاون والتنمية 
  " نھج المسار المزدوج"نادى البعض باعتماد كما ؛ )2007 ،في الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية(
)Pingali, Alinovi,and Sutton, 2005( لةالعيش سبل وازداد البحث في برامج دعم ؛�ونةللمع ممكنة كأداة مكم 

ق لم توثولكن  ،من حاالت الكوارث الطبيعيةكثير في لالستمرار البرامج ذه ھقابلية ثبتت قد و  .)158(الغذائية
وركّزت المساعدة اإلنسانية في دارفور على ھذا النھج الذي   .)159(إال بقدر قليلآثارھا في ظل النزاعات 

استمر وفي الواقع،   .)160(2006أطلقته بعثة التقييم المشتركة في دارفور بعد إبرام اتفاق السالم في عام 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر وبرنامج األغذية العالمي /وتقوم منظمة األغذية والزراعة  .در كل ثالثة أشھرالعالمي، التي تص
  .ببعثات مشتركة لتقييم األمن الغذائي والمحاصيل في البلدان التي تواجه طوارئ غذائية خطيرة

وقد   .ة تحدياً قاسياً، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعاتيشكل غياب بيانات موثوقة عن المحتاجين إلى معونة غذائي  )156(
ويتيح ھذا النھج تحديد   .طو�ر برنامج األغذية العالمي عدداً من اآلليات، مثالً، من خالل تحديد االنكشاف على المخاطر وتحليلھا

لمجتمعات، ما يتيح االستفادة القصوى من الموارد المستفيدين المحتم�لين حسب موقعھم الجغرافي استناداً إلى مسوح األسر المعيشية وا
  .الشحيحة في مثل تلك الظروف

)157(  Harvey (2005).  

دعا تقييم للسياسات اإلنمائية التي يعتمدھا برنامج األغذية العالمي إلى تعزيز التكامل بين عمليات  2005في عام   )158(
  .مج يمضي في ھذا االتجاه باطرادومنذ ذلك الوقت، أخذ البرنا  .الطوارئ واالنعاش والتنمية

)159(  Jaspars and Maxwell (2009).  

حددت بعثة التقييم المشتركة لدارفور احتياجات االنعاش المبكر والتنمية وإعادة اإلعمار وقد�مت توصيات مفص�لة حول   )160(
ما تولى البنك الدولي مھم�ة التنمية وإعادة وتولت األمم المتحدة تنسيق تقييم احتياجات االنعاش المبكر، بين  .مجموعة من القطاعات

ومع أن� األموال المتوفرة لتحقيق االنعاش المبكر كانت محدودة للغاية في الماضي بفعل انتشار العمليات اإلنسانية، فقد لوحظ   .اإلعمار
  .تحول تدريجي لصالح االنعاش المبكر في اآلونة األخيرة
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حتياجات االتلبية لكسب الرزق ة أنشطفي االنخراط في عدد من البلدان في زاعات أثرون بالنالسكان المت
برنامج زاد  المنوال،ھذا على و  .لھم اإلغاثةمع استمرار تقديم ، لمالبساصنع والطحن مثل  ،ساسيةاأل

يبدو أن و ؛اتنزاعكثير منھا أيضاً من ني التي يعامن البلدان النامية ء الغذامشترياته من األغذية العالمي 
  .اًزخمزداد ت ،تجريبية بلدان 8لسودان من بين اتشمل التي  ،"الغذاء من أجل التقدم" األخيرة تهمبادر

  
توفير سبل ) أ: (على ثالثة نھج، ھيسبل العيش  دعمالتدخالت الرامية إلى ترتكز معظم يمكن أن و  
  ؛ )الراھنة حماية األصول(حماية سبل العيش ) ب( ؛)ن مردودھاعيش مي أصوالًلمن ال يملك ( العيش

النھج األول  على المعونةاستراتيجية عادة تركز و  ).تھانتاجيإواألصول تحسين ( العيشسبل  تعزيز) ج(
أو  ،ة األجلمتوسط معونةلتقديم لث اثالنھج الستخدم ي�، في حين إثر النزاعاتمباشرة  الثانيعلى وأحيانا 

إمكانات األراضي ويازة ح صدرو النھج الثاني، وھكان دارفور، حالة في و  .ذلكبحدة النزاع  سمحت ماعند
  .)161(مبكرال االنعاشرحلة مفي  العيشسبل توفير في  جداً اًما، ھيھالإصول وال
  

  العينيةالنقدية و اتمقارنة بين المساعدقضايا رئيسية في ال  - 3اإلطار 
  

لنقل والخدمات ابرامج المساعدة النقدية أقل تكلفة من حيث تكون  أنالمحتمل  من: الكلفةمن حيث فعالية ال  
منحة التوقف فعالية تو  .إضافيين نيلياظيف متول ، مثالًتكاليف أخرى ھذه البرامجعلى تترتب قد لكن و  .اللوجستية

 تدفعهأن  اإلغاثةوكالة على  تميتح الذيالسعر بكلفة على سعر السلع في األسواق المحلية مقارنة تنقدية من حيث الال
العينية  ةالمساعدقل نلالمتلقون التي يتكبدھا النسبية  التكاليف يضاًأاألخذ في االعتبار يلزم و  .ھانفسالسلع لتوصيل وتسليم 

  .األسواق وإلى منالذھاب واإلياب مقابل تكاليف 

  )تابع( 3اإلطار 
  

قد بالمقابل، و  .منھا لمستفيدينلو ھاالذين ينقلونلموظفين دية مخاطر لاألموال النقجاذبية قد تولد : المخاطر األمنية  
  .أقلمخاطر أمنية ب اتوزيعھلسبل قد تكون ھناك العينية، و اتالمساعدمن أقل  للعيانمرئية  النقديةاألموال تكون 

  .المعني ياقالسيحددھا  اوتةمتفعينية الدائل البمخاطر بمقارنة النقدية  اتالمساعدمخاطر و

  
بالتالي و ،العينية اتأكثر جاذبية من المساعد يةالنقد اتالمساعدكون تقد : وجھة المعونة تحويلو مخاطر الفساد  

الجماعات في يد  ھاوقوعكما يسھل الفساد، انتشار في ظّل يسھل تحويل وجھتھا قد و  .النخبللوقوع في يد عرضة أكثر 
تجنب كما يمكن العينية،  اتالمساعدتسليم من  كثر أمناًأالنقد تسليم يكون قد من ناحية أخرى،   .اعاتنزال أثناءالمسلحة 
 توليس ،المعني لسياقاھا حددتفاوتة يمالمخاطر  ،مرة أخرى  .نقلالأو ء شراالتحويل أو النھب أثناء عمليات ال مخاطر

  .أو أقل أكثربالضرورة 
  

قد يستخدم النقد ومن ھنا ، لشراء أي شيءالنقدية األموال يمكن استخدام : ألغراض مضر�ة بالمجتمعاالستخدام   
ألغراض  واستخدامھا المساعدات العينية أيضاً بيعيمكن لكن بالمثل و  .مثل شراء الكحول ،لمجتمعمضرة باغراض أل

  .مضر�ة بالمجتمع
  

ھا نبحجة ألمرأة احرمان لى النقدية إ اتالمساعدتؤدي  أنالمخاوف من إلى حد كبير  حققتتلم : لمرأةالتأثير على ا  
وجھت في الحاالت التي و  .المساعدات العينيةقدر مشاركتھا في قرار استخدام  ھاكيفية صرفحول القرار في ال تشارك 

تقييم  غير أنّه ال بد من  .األسرة ضمن ندورھ حيانفي بعض األتعزز ، النساءالمساعدات النقدية بشكل محدد إلى فيھا 
  .على حدةمن الحاالت كل حالة في  المرأةالمساعدة النقدية على آثار 

  
اختيار لألشخاص يتيح  ماكيفية إنفاقھا، ھا تقرير ن منيلمستفيدتتيح المساعدات النقدية ل :والكرامةوالمرونة  الخَيار  

جنّب قد ي�كما   .متلقي المساعدة لدى الكرامة تعزيز على خياراتالمزيد من الر وفتقد يساعد و  .إليهأشد الحاجة ب مھما 
في  اتللحصول على المساعدفي الصف نتظار االجر�اء  باإلذاللشعور الناس الوصيل األموال تاستخدام المصارف ل

�����������������������������������������������������������  
)161(  Jaspars and O’Callaghan (2008).  
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  .مواقع التوزيع
  

تقييم ھذا األثر  ينبغيو  .على األسواق واالقتصادات المحلية ،شكله، مھما كان الموارد نقل يؤثر: تأثيرات السوق  
 اًتسبب تضخمو أنھا للتحويالت النقدية ھالرئيسي التأثير السلبي و  .نقدية أو عينية اتاعدمستوفير اتخاذ قرار بشأن قبل 

وذلك  ،أيضاً لتحويالت النقدية آثار ايجابية على االقتصاد المحليوقد تكون ل  .في ذلكتساھم أو  في أسعار السلع الرئيسية
  .المحليأو اإلنتاج المحلية التجارة عرقلة على نية من التحويالت العيقدرة أقل كما انھا ثار المضاعفة، اآلبفعل 

  
 ويمكن للمساعدة  .يات الدقيقةفي المغذّ النقص ةعالجلمالغذائية  المعونةيمكن تحسين نوعية : التغذية/ستھالكاال  

  .لغذائيةا تنويع مشترياتھممن من خالل تمكين الناس  ،تعزز التنوع الغذائيأن  النقدية أيضاً
  

إذ سيرغب ، صعبأتحديد الجھات المستفيدة منھا قد يكون  ،جذابة للجميع نظراً ألن المساعدة النقدية: االستھداف  
ليس المساعدات النقدية مشاريع المستفيدين من  تبين من التجربة أن تحديد هأنغير   .حصول عليھافي الاألثرياء حتى 

  .المساعدات العينيةتحديد المستفيدين من من  كثر تعقيداًأ
  

كثير من في  ةاللوجستيالنواحي ف  .مھارات وقدرات مختلفةالنقدية مشاريع تنفيذ اليتطلب : المھارات والقدرات  
  .تحليل األسواقرصد التقييم والأن يتضمن تعين وي  .إلى قدرة تمويلية إضافية ةحاجتكون ھناك لكن قد واألحيان أبسط، 

 المستفيدين وتسجيل المستفيدةتحديد الفئات التركيز على إلى حد سواء على النقدية والعينية  اتالمساعدمشاريع تحتاج و
  .توزيع والشفافية والمساءلةفعالة للنظم إنشاء و

______________  

  .Harvey (2007), p. 2: المصدر

مقابل أموال نقدية تقديم تشمل طويلة األجل، ووأنشطة متوسطة  العيشسبل  دعمبرامج ضم�ن تت    
ودعم  ،الزراعيةالمدخالت والتدريب المھني، وتوزيع  للحصول على خدمات مختلفة، راءش قسائمو لعملا

، وإصالح سياسات )162(تدفقات التحويالتوتعزيز الخدمات المالية، وتسھيل  للدخل، ولّدةاألنشطة الم
طحن طة أنشدعم بالغذائية المعونة قترن تفي دارفور، المشردين داخلياً  في مخيمات، مثالً  .)163(األراضي

المبادرات  مشروعاستخدم في جبال النوبة في جنوب السودان، و  .العلف للماشيةوتوفير القمح إلنتاج الخبز 
بھدف  العيشسبل دعم أنشطة تعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية لعلى نطاق واسع السريعة األثر 

نقدية وقسائم مساعدات تقديم لى أن إرب التجاآخر وتشير   .)Pantuliano, 2005(نعدام األمن الغذائي لتصدي الا
 ية بالنجاحنقدالاألموال  مشاريعتكللت وقد   .مستمرةنزاعات وال ھشةالبلدان عندما تكون حتى شراء ممكن 

 لتحويلشركات خاصة وجود وفر يحيث مثل أفغانستان والصومال، النزاعات، متضررة من مناطق في 
في إثيوبيا وجمھورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي و  .)164(المبالغ النقديةتحويل ل األموال وسيلة آمنة نسبياً

 األراضي اتسياسي إصالحإلى مثالً تھدف  أنشطة ھيكلية ذ، تنفوموزامبيقوغواتيماال وغينيا الجديدة وليبيريا 
ھي و، اعاتنزأن األراضي من العوامل المسببة للذلك مجتمعية، ممتلكات أراضي مجتمعية وإنشاء مجالس و

�����������������������������������������������������������  
الستعراض أھمية التحويالت المالية في االقتصادات الريفية في البلدان المتأثرة بالنزاعات ودورھا في العمليات   )162(

  .Savage and Harvey (2007)راجع  اإلنسانية، ھذا الدور الذي يقلل من شأنه عادة،

ي مخيمات المشردين داخلياً في دارفور في منظمة العمل ضد الجوع مشروعاً رائداً لتوفير قسائم لطحن القمح فطلقت أ  )163(
ونتج المشروع عن إدراك أن تكاليف الطحن تستنزف ميزانية األسرة المعيشية، ما يدفع الفقراء إلى بيع جزء من المعونة  . 2007عام 

وقد عاد ھذا . ن النصفوأظھر تقييم للمشروع أن بيع المعونة الغذائية انخفض في المتوسط بأكثر م . الغذائية التي يحصلون عليھا
 . المشروع الرائد أيضاً بالنفع على خدمات الطحن التي ازدادت في تلك المناطق وولّدت الدخل ألسر معيشية كثيرة تقوم بھذه األنشطة

التجزئة متطوراً،  وقسائم الشراء أمنة أكثر من األموال النقدية، ولكن استخدامھا يكون فع�االً عادة في البلدان التي يكون فيھا قطاع تجارة
وينوي برنامج األغذية العالمي اعتماد   .ويثق الجمھور بالقدرة المؤسسية على دعم قيمة قسائم الشراءوفيھا شبكة مالية واسعة النطاق، 

  .ويمكن تصميم خطط أخرى لتوزيع قسائم الشراء في قطاعات أخرى، من مثل قطاع النقل  .خطة مماثلة على نطاق أوسع

)164(  Harvey (2007).  
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 عيشالسبل استراتيجيات في صلب تقع وسكان الريف، التي يمتلكھا صول األ بينمن عادة األكثر قيمة 
  .)Pantuliano, 2009(ألزمات الغذائية ا ةمواجھل

مساعدة إنمائية  تنفذ على خلفيةطويلة األجل الالبرامج مثل ھذه األنواع من أن� من سوء الحظ و    
 منظمة التعاون والتنميةنظام إبالغ الدائنين التابع لقاعدة بيانات ل وفقاًمثالً، ف. بةمتقلرسمية محدودة للغاية و
المساعدة اإلنمائية في المائة من  4- 3ال إمتوسط في اللمشاريع الزراعية نال اال ت، في الميدان االقتصادي

 6مقابل ، فقط في المائة 1نحو  العراق والسودانفي كل من ونزاعات، الأثرة بفي البلدان المت )165(اإلنسانيةو
 كبيراً دوراًؤدي الزراعة تبالرغم من حقيقة أن نزاعات، الأثرة بالمتغير  في أقل البلدان نمواً في المائة تقريباً

بالمثل، بالكاد تبلغ و  .جزء كبير من السكاندر رزق امصفي دعم و ھذه البلدان جميعاً اقتصاداتفي 
  .)166(المائة من المساعدات اإلنسانية في 2قطاع التعليم لالمخصصة المساعدة اإلنمائية الرسمية 

كون يالحاالت التي حديد تيصعب كما ، محدود النزاعاتأثناء  نشطةاألھذه لعديد من اتقييم  غير أن    
دعم أنشطة أكثر في الشراكة المحلية عنصر أساسي أن� وأظھرت التجارب   .نشاط وتوقيته مناسبينالفيھا 
يكون و  .حفوفاً بالمخاطرمو اًصعب أمراًوإشراكھم تحديد الشركاء المحليين في حين يبقى ، نجاحاً العيشسبل 
  .جيدا األسواقأداء في األسواق المحلية ومتوفرة السلع األساسية تكون قوى عندما أمالية لتحويالت الاتأثير 

األجل وفي   .في السوق ھار إيجاديتعذا عندممفيدة البذور واألدوات والماشية برامج توفير كون وبالمقابل، ت
برامج مثل ، من العينيةالتحويالت الغذائية والمعونة مكن استبدال يمحلياً ولذا  األغذية رتوفت، قد المتوسط

القائمة على نھج تعزيز  للدخلولدة لتحويالت النقدية واألنشطة المبابفعالية أكبر  ،ميالتعل وأالغذاء مقابل العمل 
التدريب المھني والخدمات المالية من مثل خدمات تقديم من المستحسن عالوة على ذلك، و  .العيشسبل 

السلع فيھا تكون في الحاالت التي  العيشسبل وسيلة طويلة األجل لتعزيز كواإلرشاد الزراعي والبيطري 
  .النھبالمادية معر�ضة لخطر 

  رتبطة بالنزاعاتمفي سياقات  العيشسبل دعم أنشطة أمثلة على   -14الجدول   

  السياق  األنشطة  
    العيشسبل توفير 
  )والعائدون داخلياًالمشردون وسكان الريف (جميع ال  لمجموعات المتضررةجميع اغذائية لمعونة 

  النزاعاتما بعد نزاعات حادة، و
  مزمنة/نزاعات حادة   .داخلياًمشردون   الوقود استھالكفع�الة من حيث  دقموا

  مزمنة/نزاعات حادة   .داخلياًشردون م  الطواحينتوفير 
الطحن، سلع ( لتلبية االحتياجات غير الغذائيةشراء قسائم 

  )غير غذائية، ألبسة
  النزاعاتما بعد مزمنة و/نزاعات حادة   .داخلياًمشردون 

طويل األمد، جفاف حاالت /نزاعات  .سكان الريف  مقابل العمل يةنقدأموال /منح نقدية
  اًاقتصادي اًحصاريعانون سكان  ،داخلياًومشردون 

  جمھورية الكونغو الديمقراطية: فترات استقرار نسبي
    العيشسبل حماية 

�����������������������������������������������������������  
ـ   )165( في المائة من مجموع المساعدات المقدمة له على شكل مساعدات إنسانية في  60حصل السودان على ما ي�قد�ر ب

  ).2010منظمة األغذية والزراعة، برنامج األغذية العالمي، ( 2008- 2000الفترة 

 االقتصادي الميدانوالتنمية في نظمة التعاون ر تقرير صدر مؤخراً عن لجنة المساعدة اإلنمائية الرسمية التابعة لميشي  )166(
بلداً  42ة بلدان من أصل في المائة من ھذه المساعدة إلى ست 51إذ نوجه نسبة  معينة،أن المساعدة االنمائية الرسمية مركزة في أماكن  إلى

 OECD DAC)لمائة من مجموع المساعدة في ا 23 تلقىت التية العراق وفلسطين والسودان الستالبلدان ومن  . إلى ھذه المساعدة يحتاج

INCAF, 2010).  
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ومشردون ، )مناطق تحت سيطرة المتمردين( سكان الريف  توزيع البذور واألدوات
في معظم حاالت وأثناء النزاعات وبعدھا،   .عائدونو داخلياً
  النزاع

  طويلة األمدنزاعات و سكان الريف  أسواقتنظيم قسائم شراء البذور و
  )مصادر الرزق انعاش(عائدون   مقابل العملأموال نقدية /منح نقدية

  نزاعات حادة داخلياًمشردون   أماكن آمنة للماشية/توزيع العلف
 ضرورية والًباعتبارھا أص ،مثل الحمير(تجديد المخزون 

غذاء مصدر للمخزون صغير كلتجميع حطب الوقود والمياه؛ 
  )والدخل

  وعائدون داخلياًمشردون 

تين لتزويد األسواق بما في ذلك بسا(توليد دخل 
  مدخرات وقروض/)بالخضروات

  ن ألمد طويلووالالجئ داخلياًحاالت المشردين 
قتال الليسوا في مواقع  ھملكن اتأشخاص متأثرون بالنزاع

 ). متمردينسيطرة مثل مناطق مستقرة تحت ( مكشوفةال
  عائدون

  طويلة األمد/ نزاعات حادة  .داخلياًمشردون /سكان الريف  بيطريةعقاقير توفير /عناية بيطرية
  سكان الريف  .طويلة األمدنزاعات   حماية المحاصيل/مضاعفة إنتاج البذور: إرشاد زراعي
    العيشتحسين سبل 

  نون سابقومقاتل، والجئون، وداخلياًمشردون   تطوير المھارات والتدريب المھني
االستفادة تحسين القدرة على ل المحلية تنظيم المجتمعات تقوية
في المجتمع المحلي تعنى بسبل مجموعات مثل ( الخدمات من

مدارس ميدانية ستعداد للكوارث، ولالط يخطت، والعيش
  )القروضوالدخار عنى باتلمزارعين، ومجموعات ل

مناطق واقعة ضمن نفوذ الحكومة   .طويلة األمدنزاعات 
  لمعارضةوا

من مثالً التقليدية، الحاكمية و المحليةدعم مبادرات السالم 
 بذل جھود للبقاء على الحيادوخالل فتح أبواب الھجرة، 

  وتسوية النزاعات

  طويلة األمدنزاعات 

  )تابع( 14الجدول 
  

  السياق  األنشطة
مثل إعادة تأھيل  - لوصول إلى األسواقتيسير ابرامج ل

جين ربط المنت�وونيات زراعية، الطرقات، وإنشاء تعا
  برامج لتوزيع قسائم الشراءوباألسواق، 

  فترات استقرار نسبي  .طويلة األمدنزاعات 

وحرية  ، والعودة الطوعيةاتتعزيز الوعي بشأن التعويض
  ، الخالتنقل، والحصول على أراض، وفتح الحدود

  طويلة األمدنزاعات / نزاعات حادة

  طويلة األمدنزاعات / نزاعات حادة  ھاشغلراضي وخريطة لنظم حيازة األ عوض

  .Jaspars and Maxwell (2009), p. 11: المصدر
  

عمليات اإلغاثة بين األمم المتحدة والشركاء الخارجيين قوي ومتماسك لتنسيق إلى ھناك حاجة عامة   
عند حيث ينبغي ة اإلعمار، وإعاد االنعاشأثناء العملية االنتقالية من مرحلة اإلغاثة اإلنسانية إلى مرحلة 

آلية ممكنة للحيلولة أيضاً باعتبارھا  للتخطيط لسبل العيش إيالء اھتمام خاص االنتقالستراتيجيات تخطيط ا
  .دون وقوع النزاعات

  
واالنتقال لمساعدات اإلنسانية قديم اتالفجوة بين سد لسياق الجھود المبذولة ضمن األمم المتحدة في و  

  .العقد الماضيفي الرئيسي  على مستوى المقر�عديدة اتخذت مبادرات ، عماروإعادة اإل االنعاشمرحلة إلى 
 عنىتمجموعة عمل مشتركة  مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانيةأنشأت ، مثالً

والتخطيط ن التمويل الفجوة بيمعالجة لاالنتقالية، يرأسھا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بالمسائل 
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المعقدة،  الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئحاالت في اإلنماء أنشطة وبين أنشطة اإلغاثة و االستراتيجي
 ،اإلنسانية اتالمساعد توفيرل ستراتيجياالتخطيط التنسيق وللأداة ك الموحد عملية النداءواالستمرار في تقوية 

لجنة الإصالح المساعدات اإلنسانية، أنشأت في سياق و  .)167(لتنميةامرحلة اإلغاثة إلى مرحلة واالنتقال من 
 24م المبكر، وتض إلنعاشبا مجموعة الفريق العامل المعني 2005في عام  المشتركة بين الوكاالتالدائمة 
  . مائيبرنامج األمم المتحدة اإلنديرھا يو ،بالشؤون اإلنسانية والتنمية ينمعني من األمم المتحدة وخارجھا شريكاً

  
جنة الدائمة التابعة للالمعني باالنعاش المبكر  مجموعة الفريق العاملت أأنش ،2008في عام و  

مدى وتحديد اإلنعاش المبكر المتصلة ببيانات اللتحليل فرقة عمل معنية بالتمويل المشتركة بين الوكاالت 
عدم  -  اإلنسانية اتالمساعدفي تمويل ات سد الثغرمعالجة ل، وهلالدولي المجتمع استجابة الفجوة التمويلية في 

األجل  فيوالتنمية  االنعاشعمليات في و -  يةوالموثوق ةنوالمرالوصول في الوقت المناسب واالفتقار إلى 
تشرين في  ركاالدنمفي الذي عقد اإلنعاش المبكر ممارسات وسياسات المعني بمنتدى الأقر ، الطويل
االستثمار في القطاعات ذات األولوية، مثل الزراعة  ، من بينھارحاتمن المقت اًعدد، 2008أكتوبر /األول

، حسب التحليل األولي لالنعاش جل الطويلاألفي كبيرة مكاسب ليد تولديھا إمكانية التي ، العيشسبل و
لشؤون اإدارة في تمويله رك اشتالذي  السالم والتنمية،حدث منصب مستشار ستاوعالوة على ذلك،   .المبكر
لمنسقين المقيمين في تقديم المشورة إلى ابھدف  ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيفي األمم المتحدة سية السيا

  .، من بين قضايا أخرىقضايا االستقرار والنزاعات والمساعداتمعنية ب بعثات سياسية تضم البلدان التي ال
 ،لقدرات أثناء المرحلة االنتقاليةلتظم مندعم  بتلقي في البلدانن ون المقيمولمنسقابدأ أيضاً منذ فترة وجيزة، و

على   .التنمية الدوليةمن خالل إدارة  وصاوخص، للمراحل االنتقالية مكتب تنسيق عمليات التنميةمن خالل 
آثارھا الملموسة ما زالت و ،مخاطر ازدواجية الجھود، إال أنھا تواجه التطورات إيجابيةأن ھذه من رغم ال

  .دةاضحة وقيمتھا المضافة غير مؤكّعلى البلدان غير و
  

المسب�بة  واملفي العبشكل منتظم  ينبغي إدراج أوراق استراتيجيات الحد من الفقرإضافة إلى ذلك،   
المراعية لظروف الحد من الفقر استراتيجيات بشأن لبنك الدولي لتقرير قدم ، 2005في عام و  .نزاعاتلل

إجراءات محتوى أولويات وووضع  ختيارمنتظم اللى تقييم الحاجة إ: توصيات رئيسية شملت عاتاالنز
التي تؤدي إلى الرئيسية العوامل تحديد ل سياقاتللأقوى  تحليلإجراء و؛ اتالنزاعمنظور من العامة  السياسات
اآلثار ورصد  وتقييم؛ على النمو والفقرالتي تؤثر ، وكيفية تفاعلھا مع العوامل اتالنزاعووقف تصعيد تصعيد 
فضالً على النزاعات، فردة مثر البرامج الألتقييم إجراء ، ونزاععلى ديناميات الإلجراءات السياسات ملة المحت
  .)168(ثر المحتمل للسياسات واالستراتيجياتعن األ

  
لمبادرات الرئيسية ا، فإن البلدان الخارجة من النزاعات في كثير من األحيانكما ھو الحال في ختاماً،   

ھيكلية في كثير من األحيان ال تدعمھا  يةلعملية االنتقاللدعم استراتيجي قديم إلى تھادفة الوت المتعلقة بالسياسا
كل منھا  عشرات الترتيبات المختلفة جنباً إلى جنب ويقومتعمل قد كثيرة  أحيانفي و الموجودة، مساعداتال

جھات حكومية رك معه يشمنھا  ؛ كما أن كالًالمساعداتووضع برامج أنشطة تخطيط وتنسيق بعلى حدة 
تنسيق  ھيكليةبمبادرات ربط ھذه الن الشك أو  .غير حكوميةمنظمات مات دولية وومنظّ ينومانحفاعلة 
يسير قيادة ؛ وتالمستنزفة بالفعل القدرات الحكوميةعاتق على لقى عبء التنسيق الممن تخفيف الكفيل بموحدة 

�����������������������������������������������������������  
  .E/2002/32انظر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي   )167(

)168(  The World Bank (2005f).  
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منظمة التعاون /لجنة المساعدة اإلنمائيةمع مبادئ  شياًاتم ،يةتقالنمرحلة االلل لوطنيةاخطط الوامتالك  إدارةو
  .في الميدان االقتصادي والتنمية

  
  التوصيات

  
  :ما يليبيمكن تلخيص التوصيات   

  
حاسم في أمر  ،في الوقت المناسب) غير غذائيةكثيرة  أحيانوھذه تكون في (الموارد تسليم   )أ(  

دون  قبل وقت كاف الحيلولةإدارة المخاطر وبما يساعدھا على ة المجتمعات المحلي كثير من األحيان لتزويد
المحلية لتعزيز المؤسسات واألسواق  تدعيممن الضروري  الذو  .أزماتإلى القادمة الصدمات  تحو�لأن ت

  ھذه المجتمعات؛صمود 
  

من ضاألمن الغذائي  نفقاتالغذائية والمعونة ج لمعالجة كيف ومتى تدرمبادئ توجيھية وضع   )ب(  
بالتوازي مع الغذائية المعونة دار تففي بعض األحيان   .حاالت طارئةواجه التي تبلدان وطنية لللاميزانية ال

مفھوم في بعض  لكذفي حين أن و  .في بناء القدرات الوطنية تھايحد من مساھم ما المؤسسات الوطنية،
وضع مثل ھذه المبادىء خرى األ ئطوارحاالت الفي إالّ أن من المفيد ، اتالنزاعالحاالت المتأثرة ب

  التوجيھية؛
  

يادة المشتريات المحلية أو ، وزبالشراء من البلدان المانحة شروطةلحد من المعونة الغذائية الما  )ج(  
  عد الشراء القائمة على المنافسة؛قوال وفقاًاإلقليمية 

  
في فھناك أحياناً ضعف ، البلدالمختلفة على مستوى  تحسين التنسيق بين الوزارات والوكاالت  )د(  
  ديم المساعدة اإلنسانية الدولية؛التشريعات الوطنية تقر تيس�ينبغي أن و  .التأھب للكوارث وإدارتھاتنسيق 

  
الدولية نشطة األ يتيح امتداد ما، نطاقاًالتنمية ضمن أطر وطنية أوسع الحماية وأنشطة دمج   )ھ(  
  المحلي؛ الصعيدفوائدھا تتخطى بحيث 

  
 ،تشمل، التغذويةاإلنسانية وومراقبة األوضاع  رصدألنشطة ) مسبقاً(أوثق تنسيق لشاء آليات إن  )و(  
عرضة مالوخصوصاً وتحديد ومراقبة النقاط الساخنة  ؛بين الوكاالت اًمشتركإلنذار المبكر ل اًنظاممثالً، 

  ؛يين الوطني واإلقليميلى المستوعاتخاذ مبادرات و؛ النعدام األمن الغذائي
  

التي تقلبات للوبالتالي االستجابة بسرعة أكبر الغذائية، المعونة وكاالت  عملياتزيادة مرونة   )ز(  
  ؛اتلنزاعلحاالت المتأثرة باترافق ا

  
ضمان و بكرمال لتخطيطل وكاالت اإلغاثةتعتمدھا لعدة سنوات وخطط عمل  اتوضع ميزاني  )ح(  
  ؛الموارد استقرار

  
ضمن  ، على سبيل المثالمنطقة اإلسكوالإلغاثة لاحتياطي وق إنشاء صندإمكانية في  البحث  )ط(  

ويمكن   .الطوارئ تتعبئته بسرعة في حااليمكن  ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو برنامج األغذية العالمي
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أو /تأمين ول الدولية سلع األساسيةالفي أسواق  األموالھذه من  اًجزءبرنامج األغذية العالمي أن يستخدم 
  ؛)169(الحاجةما تقتتضي الحبوب عندمخزونات شراء 

  
عملية االنتقال من خالل تعزيز آليات التنسيق القائمة بين األمم المتحدة والجھات المانحة   )ي(  
لتنمية بابين الوكاالت المتخصصة فيما والتنمية، وبالتالي  االنعاشاإلنسانية إلى مرحلة األزمة مرحلة 

في التفكير إعادة " بشأن 2008 عام منتدىبما يتماشى مع توصيات  ،واألمنيةاالقتصادية والقضايا اإلنسانية 
 موح�دةھيكلية إنشاء يمكن ، لضمان اتساق االستراتيجيات ومواءمتھاو  ."اإلنسانيةاالستجابة األمن الغذائي في 

ينبغي و  .خرىآليات التنسيق األجميع  اترتبط بھضم جميع الشركاء وتلمساعدات ا لتنسيق )آلية ربط وتنسيق(
 غير الرسميةالرسمية و لمؤسساتبعد إجراء تقييم دقيق ومبكر ل ،نزاعالبلد والحسب الھيكلية ه ھذتصميم 

الزراعية  العيشسبل معالجة ضمن تأن ه اآللية ھذينبغي على و  .االجتماعية واالقتصاديةألوضاع وا
المنافع  تكانالبحث فيما إذا وينبغي   .األمدطويلة نزاعات الت حاالسيما في  في مرحلة مبكرة، الوالرعوية 

 كلفةتال تساويھا أو تزيدقد القصير  األمدفي الحاد انعدام األمن الغذائي معالجة لالغذائية المعونة التي تقدمھا 
المعونة تكم�ل تسعى إلى أن أن وكاالت المعونة ى وعل  .الطويل مداألفي  ألمن الغذائياالناجمة عن خفض 

  ؛والحد من الفقر لإلنعاشالوطنية والمحلية االستراتيجيات تي تدعو إليھا النشطة ائر األسالغذائية 
  

ألنشطة المساعدات  اللوجستيةالعمليات بشأن ين يذينفتبين الوكاالت والشركاء التوثيق التنسيق   )ك(  
  ؛األمنيةواالھتمام بشكل خاص بالجوانب  اإلنسانية

  
 ،تسجيلمشترك للووضع نظام  ،المستفيدين تحديدالمتصلة بات نھجيمالتبادل المعلومات وزيادة   )ل(  
الجھات المانحة ووكاالت التي تضطلع بھا  االنعاشودعم برامج المساعدة في حاالت الطوارئ بھدف 
  ا المعلومات واالتصاالت الحديثة؛تكنولوجيباستخدام وذلك  ،اإلغاثة

  
نظم إنشاء وتوزيع للووضع معايير واضحة  ،فيدينتحديد المستوبيانات  منھجياتستثمار في الا  )م(  

أن يعرف منذ البداية شخص يمكن ألي بحيث  ،الشفافيةتزيد من والتأويالت لتالعب أو ال تخضع ل لرصدل
ذلك  نكلما كا ،األقلياتال سيما و ،المھم�شةالمجتمعات المحلية التواصل مع تحسين و؛ ما يحق لهبموضوعية 

من دون تعريضھا محاولة التأثير عليھا دور المرأة في المجتمعات المحلية وعي بالورفع مستوى و؛ ممكناً
على  لنخب المحليةأقل جاذبية لكميات صغيرة من األغذية  توزيعتنظيم عمليات و ؛ال لزوم لھامحلية  لضغوط

  ؛اجتماعية صغيرةعدة مرات على وحدات 
  

والمياه وخدمات  ةيالصحمثل الخدمات (غذائية  غيرمعونة تقديم بالغذائية المعونة تكملة توزيع   )ن(  
انتشار األمراض لتجنب ، السكانالتي يمكن أن يتزايد فيھا تركز التوزيع مواقع في ) الصرف الصحي

  المعدية؛
  

  ؛ومناقشتھا في المحافل العامة ،متنوعة مختلفة في سياقاتالالسابقة االستجابات آثار تقييم   )س(  
  

أفضل تحديد كذلك و ،نزاعاتالغذائية والالمعونة مناقشة العالقة بين ليمية تنظيم منتديات إقل  )ع(  
بين  ةمشتركعلى مبادئ توجيھية واالتفاق  ،اقاتيفي مثل ھذه الس )عينيةال ونقدية أال(المساعدات  أشكال

  الوكاالت؛
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  .كاحتياط افتراضيويشار إليھا أيضاً   )169(
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 ةشعيمسبل الدعم مشاريع من الدروس مراجعة ومناقشة القيام على المستوى اإلقليمي ب  )ف(  
  نزاعات؛األراضي في البيئات المعرضة لل اتوإصالح سياس

  
ذين يمكن ال عيشسبل واألراضي المختصين بو اإلغاثةخبراء لدة قائمة موح�وتبادل عداد إ  )ص(  

  عمليات السالم؛أثناء وكذلك  حاالت الطوارئ فور اندالعم تعبئتھلوكاالت اإلغاثة العاملة في المنطقة 
  

وذلك لوضع  ،المنفذينوالشركاء بين الوكاالت المنتظم تبادل التعلم لإعطاء األولوية   )ق(  
  .بشكل دائم طوارئالقيام باألعمال باسلوب حاالت الوتجنب  للعمليات اتاستراتيجي

  
  في المنطقة عاتاالتكامل التجاري واألمن الغذائي وتسوية النز  -جيم

  
إن المحدد الرئيسي ، فقوتھا الشرائيةلمعيشية ھو ا ألمن الغذائي لألسرالمحدد الرئيسي لبالنظر إلى أن   
الوطني تحقيق األمن الغذائي لو  .)170(القوة الشرائية على المستوى الوطنيبالمثل الوطني ھو الغذائي لألمن 

االكتفاء ) أ: (ماھو ة،مختلفسياسات بعه تتستوات مختلفة لى فلسفكل منھما ع يقوم ھناك خياران واسعان
 االعتمادية) ب(؛ ةالتجار من بدالً ،محلي، الذي يعتمد على اإلنتاج ال)الغذائية و السيادةأ( ئيالذاتي الغذا

 الخيارات بين ھاتين السياستينمن طيف ھناك  ،بطبيعة الحالو . )171(يلتجارالتبادل ا قائمة علىال الغذائية
  .النقيضين ھذينبين المعني  بلدالحتلھا التي يريد أن ينقطة الھي مسألة العموماً و ،واسع

  : لألسباب التالية استراتيجية األمن الغذائيفي من بين عناصر أخرى،  ،أساسي� عنصرالتجارة   
تعزز المزايا ) ب( ؛المحدودة المواردبالمخاطر المرتبطة  لبالتالي تقللذا و ،العرضتنويع مصادر تقوم ب) أ(

تعزز النمو ) د(؛ االحتفاظ بمخزونات مكلفةن مالبلدان تحرر ) ج( ؛لمواردل الكفؤ ستخداماالوللبلد النسبية 
 نمنتجيللمطلقة حماية تقديم و ئيتحقيق االكتفاء الذاتي الغذانتيجة للسعي إلى و . )172(العام االقتصادي

أو مناسبة شبكات أمان نشاء في إ االستفادة منھامكن يموارد ستنزف ت ،غير الكفؤينلمواد الغذائية لمحليين ال
  .الصعبة تبالعمالإيرادات  توليدو على المنافسة دولياًالقادرة زراعية الفرعية الطاعات قتحرير مزيد من ال

  .بكلفة أقل فيھابميزة نسبية البلد تمتع يالتي ال ئية الغذاالمواد الستيراد ھذه اإليرادات ويمكن استخدام 
  

سائر خن فاءة أكبر مكالالمنافع الناجمة من حيث إلى أن عن تحرير التجارة معظم الدراسات شير ي  
أن الفوائد تبين تحرير التجارة العالمية لة دراس 17، الًبويه، مثقارن وي  .المتوقعة التجاري التبادلشروط 

في المائة من الناتج المحلي  3في المائة و 0.3تتراوح ما بين لتجارة العالمية الكامل لتحرير للاإلجمالية 
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ثمن الواردات الغذائية معد�الً لدفع  النقد المتوفر بالعمالت األجنبيةفي ھذه الحالة، القدرة الشرائية الوطنية ھي كمية   )170(

  .حسب أسعارھا

 من النقد بالعمالت األجنبية مقابل ما يصدرعلى كسب ما يكفي من  اًيعني االكتفاء الذاتي الغذائي أن يكون البلد قادر  )171(
ا الغذائي اكتفاؤھيبقى  ه االستراتيجيةالبلدان التي تتبع ھذ أنغير   .طيع استيراد المواد الغذائيةتعة، ليسمواد غير غذائية، مثل السلع المصنّ

تفع أسعار المواد الغذائية، يتعين على ھذه البلدان زيادة صادراتھا من السلع المصنعة فعندما تر  .لتبادل التجاريا شروط رھناً بتقلبات
  .لتتمكن من استيراد كميات كافية من الغذاء

مية لتحرير التجارة على األمد الطويل، من خالل تأثيراتھا المحفزة من وجھة نظر منھجية، يتوقع أن تكون اآلثار الدينا  )172(
فكلما كان البلد أكثر   .لالستثمار واستخدام التكنولوجيا، أكبر بكثير من اآلثار الثابتة التي تحددھا في كثير من األحيان الدراسات التجريبية

وكذلك أثبتت التجارب أن من الصعب مقارنة آثار تحرير   .عة أكثر ديناميةحمائية قبل بدء عملية تحرير التجارة، كلما كانت اآلثار المتوق
فبينما يشير كثير من النتائج إلى تأثير أعلى لألول، فإن التكامل   .التجارة من طرف واحد بالنتائج المتحققة من التكامل التجاري اإلقليمي

، وھذه ال يسھل قياس آثارھا الديناميكية )اليد العاملة ورأس المال(تاج اإلقليمي ينطوي في كثير من األحيان مع حري�ة حركة عوامل اإلن
  .التراكمية
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 ةتحرير التجارة المتعدد المنطقة العربية إلى أن�على  التي تركز وتشير الدراسات  .)173(اإلجمالي العالمي
في  3إلى  1 بنسبةالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي رفع وذلك بصافية، نتاج مكاسب إلى إيميل األطراف 

  :يمكن استخالصھا من ھذه الدراساتالتي مشتركة النتائج الوفيما يلي   .)174(المائة
  

  لمناطق؛معظم ا كذلك لكافة أوودخل العالمي لاحيث  مفيد منجارة لتالكامل لتحرير ال  )أ(  
  

 خضوعاًألنه األكثر  ،تحرير القطاع الزراعينتيجة  تجارةكامل للتحرير الالفوائد معظم  جاء  )ب(  
  ؛حمائيةلل
  

 األخرى الحواجزالتقليل من تخفيض التعرفات الجمركية ومن فوائد تحرير التجارة معظم جاء   )ج(  
إلى أن  نظراً، مفاجئاًھذا األمر  وليس  .جينللمنت� ةملمقد�االدعم  معوناتخفض وليس من  ،ستيراداالعلى 
موجودة  المقد�مة للمنت�جينالدعم  معوناتأن ، في حين تقريباًفي جميع أنحاء العالم موجودة االستيراد  حواجز

  ؛األمريكية واليابانيات المتحدة التحاد األوروبي والوالاھي و كبيرة،القتصادات عدد محدود من االفي 
  

البلدان ن تلك التي تجنيھا مر بأكالبلدان النامية الفوائد التي تجنيھا كنسبة مئوية من الدخل،   )د(  
  المتقدمة؛

  
في  داخل البلد أو المنطقةالتجارة تحرير من كل بلد أو منطقة يجنيھا الفوائد التي جاءت   )ھ(  
 منتحرير التجارة الزراعية  فوائدمعظم  وجاء  .للحدود التجاريينلشركاء افتح وليس من  ،معظمھا
  .التجارية في بلدان أخرى اتتغيير السياسوليس من  ةالداخلي اتاإلصالح

  
  محتملة ترتبط  سلبية نتائجتحرير التجارة قد تكون لاألمن الغذائي عندما يتعلق األمر ب هغير أن  

المحتملة في زيادة الو ،وحظر التصدير ،األسواقب تقلعن ج اتنالاألسعار عدم استقرار بمخاطر عادة 
استقرار األسعار عدم كان ما إذا القول ومع ذلك، ال يمكن   .)175(الخاصة والمضاربات الماليةالمخزونات 

، مثالً  .المختلفة مجتمعةقوى ھذه التاثيرات على ذلك يتوقف س إذالمفتوحة  سيزيد أم ال في سياق األسواق
 من المحتمل، كما ھو الحال في الجمھورية العربية السورية، اًمستوى الحماية المحلية مرتفعن عندما يكو

حدث في البلدان التي يلما  تحرير التجارة إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية المحلية، خالفاًيؤدي أن  عندئذ
 يميل، وعالوة على ذلك  .مصر وأ لبنان وأردن األكما ھو الحال في  ،الحماية المحليةتدنى فيھا مستويات ت

 البديلة منتجاتالعلى  المنطقةفي ي سلبأثر  إلى إحداثة زراعفي مجال الخفض الرسوم الجمركية 
ھة نحو القطاعات الموج�تميل ، بينما المحاصيل الحقلية وتربية المواشيذلك  بما في، للمنتوجات المستوردة

الدولية، قليمية واإلاألسواق إلى ھا ذنفاتحسن نتيجة مكاسب  قيتحقإلى  ،الفواكه والخضرواتمثل  ،التصدير
 العابرتأثير اليختلف و  .العربية الخليجلدول مجلس التعاون بلدان التحاد األوروبي وإلى بلدان  خصوصاً

ستھالك الحصة النسبية لالوالدعم معونات الحماية و مدىباختالف ألسعار العالمية على األسعار المحلية ل
  .ق المحليةاسوواردات وھياكل األلاتزوده الذي  المحلي

  
  .يالزراعالقطاع مسألة خطيرة في بالتجارة المرتبطة قدان الوظائف النتائج المترتبة على فعلى أن   

ن في يكاألغنياء في المناطق المروية والمستھل�ن يالمزارععود تحرير التجارة بالنفع على من المرج�ح أن يف
النمو آثار  كون نتيجةيفس ،على الغذاء ھمحصولعلى تأثير التجارة على الفقراء وما أ ،المناطق الحضرية

�����������������������������������������������������������  
)173(  Bouet (2006).  

)174(  IFPRI and IFAD (2007).  

  .لم تثبت تماماً حتى اليوم العالقة بين األمن الغذائي والمضاربات المالية  )175(
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صالحات إعقدين من الزمن أجريت فيھما إثر قد لوحظ و  .الثروات توزيعآثار ومعاً اإليجابي والسلبي 
صغار منتجي  وعلىالمناطق الريفية، في لمخاطر على اانكشافاً األكثر تقع على الشرائح خسائر الن أ، تجارية

أثّر في بعض البلدان و  .الفقراء ربي الماشيةممزارعي الكفاف في المناطق البعلية ووالمحاصيل الحقلية 
منافسة نتيجة  )في المناطق الريفيةالتي تعيش عادة ( ةريمجموعات الفقالعلى بعض  اًتحرير التجارة سلب

مان األشبكات أن ثبت في ھذه الحاالت، و.  )176(ةحليالممنتجات لل المنخفضة السعرالغذائية المستوردة المواد 
  .مفيدةكانت  لمجموعاتا الموجھة تحديداً لھذه

  
 ةالفواكوفي مقدمتھا  ،تكامل في الزراعةأوجه وفيما بين بلدانھا  مزايا نسبيةمنطقة تملك ال  

عية الزرابلد كل  خصائصحسب  ،واأللبانالماشية والخضروات والمحاصيل النقدية واألسماك و
.  )178(المنطقة بين بلدانلتجارة اع يلتوس أن ھناك مجاالًذلك ويبين   .ومستوى كفاءتھا )177(يكولوجيةاإل

ضمن األغذية الزراعية صادراتھا من  إلى أن� اًنظر بالفعل من ھذاالمتأثرة بالنزاعات لبلدان ابعض وتستفيد 
  .)179(التجاري ھامن ميزان كبيراً تشكل جزءاًالمنطقة 

  
إالّ  االتفاقات التجارية المتعددة األطراف واإلقليمية والثنائيةسلسلة من المنطقة ن وقعت بلدان في حيو  
شيوع و )180(اقتصادات اإلسكوا بعضراھنة لال ةالھيكلي ھاتالتشاببفعل  محدودة بقيتھذه االتفاقات  ةأن فعالي

  .)181(لمنتجات الحساسةل ستثناءاتامنح 
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د الغذائية، نظراً إلى أن ھذا الخفض قد ينجم عن تحرير ال يؤدي االنفتاح التجاري بالضرورة إلى خفض أسعار الموا  )176(

  .وقد أشارت دراسات كمية إلى أن تحرير التجارة المتعددة األطراف قد يحقق نتائج معاكسة في األجل القصير . التجارة من طرف واحد
قد تحس�ن في منطقة الشرق األوسط وشمال  ويتبين من ھذا االستعراض أن� الرفاه  .Bouet (2006)الستعراض شامل لھذه الدراسات، راجع 

، وذلك بالرغم من تراجع شروط التبادل التجاري )جزئياً من خالل زيادة أجور العمالة غير الماھرة(أفريقيا نتيجة تحرير التجارة الزراعية 
  .بالنسبة للمستوردين الصافين لألغذية

ومن أھدافھا . ربية للتنمية الزراعية، ومقرھا الخرطوم، أنشأت جامعة الدول العربية المنظمة الع1970في عام   )177(
  .الرئيسية تعزيز التجارة البينية في مجال المنتجات الزراعية

تشير تقديرات اإلسكوا والبنك الدولي إلى أن� انخفاض تكاليف المعامالت التجارية في المنطقة قد يرفع الناتج المحلي   )178(
  .في المائة تقريبا 2اإلجمالي بنسبة 

في المائة من إجمالي الصادرات إلى منطقة  23.5، صد�رت فلسطين منتجات زراعية غذائية تعادل 2008في عام   )179(
ويشير ميزان التجارة البينية إلى أن� األردن واإلمارات العربية   .في المائة لليمن 23.5في المائة للسودان و 30.7اإلسكوا، بالمقارنة مع 

  .لدان المستورِدة من البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعاتالمتحدة ومصر ھي أكثر الب

وعليه الحال في التجارة حتى ولو كانت البلدان تملك عوامل االنتاج نفسھا كما تبديمكن تحقيق بعض المكاسب من   )180(
البلدان من وفرة فيستفيد  منتجات مختلفة فيكل بلد  خصصيتمكن أن ، إذ ي)ورأس المال ،ملة، واألراضياأليدي العا(بلدان اإلسكوا 

األجور، والظروف الزراعية المناخية  من بلدين يختلفان في مستوياتبين في التجارة  تبلغهمما كون أقل غير أن ھذه المكاسب ت  .الحجم
  .وأنواع المھارات

معدالت الرسوم الجمركية التكاليف، ألن  رفع اتفاقات التجارة اإلقليمية المتعددة والمتداخلة فعالً في تساھميمكن أن   )181(
وتدفع ھذه الرسوم المختلفة ببعض التجار إلى تحريف منشأ الواردات، ما يضطر مسؤولي الجمارك إلى طلب   .تختلف حسب بلد المنشأ

ة إلى تبسيط تكامل التجارة البينيل المتخذة، ينبغي أن تھدف التدابير لذلكو  .الحركة التجاريةوثائق إضافية، فيزيد ذلك بالتالي من بطء 
لتكامل اإلقليمي التي كان من غير أن� المكاسب االقتصادية ل . اإلجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة بين مزو�دي خدمات النقل في المنطقة

أخرى،  بلداً ال تزال محدودة، وذلك يعود، من بين أمور 15 فترض أن تنتج من إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضمالم
نسبة  تتجاوزونتيجة لذلك، ال   .خدمات النقلعدم كفاءة البنية التحتية و وضعفإلى االستثناءات العديدة المسموح بھا بموجب االتفاق، 

دان في المائة؛ وبين بل 17.1في المائة تقريبا؛ وبين بلدان المشرق العربي  5.8التجارة بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوى 
وتجدر اإلشارة إلى أن األدبيات المتعلقة بالتجارة تبين أن أثر التكامل   .في المائة 11.3في المائة؛ وبين البلدان العربية  15.8اإلسكوا 

  .اإلقليمي على الرفاه سيعتمد بشكل حاسم على طبيعة تصميمه
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تطبيق من خالل التجارة تحرير االستفادة من ھو كيفية لزراعي القطاع ايواجه التحد�ي الذي و  
ويزيد  نين المحلييلمزارعايعود بالنفع على  ألسعار الدوليةلأكبر  اًارستقراتتيح اقتصاد كلي ات إصالح
أصغر تكون ألن المكاسب تميل و  .على وجود سياسات تكميليةبدوره  أيضاًذلك قف ووسيت  .)182(إنتاجيتھم

عوامل بتحويل تسمح سواق مرونة األأن إذ   .)183(أكثر جموداًعوامل اإلنتاج  ما تكونعند) ر أكبرخسائالأو (
ھو أمر مربحة، وحديثاً التي أصبحت القطاعات إلى في السابق  محميةالتي كانت القطاعات من  اإلنتاج
  .عمالاتية لألؤبيئة موجود بدوره على يتوقف 

  
  : بيئة األعمال في منطقة اإلسكوا ما يليفي البارزة ة العراقيل الرئيسيعلى مثلة األومن   

  
  ؛ومصر وفلسطين السودان سيما في ال، ةمكلفالو ةدمعقّالالعمال فصل إجراءات   )أ(  

  
 سيما في ال، وقتاً طويالًالتي تستغرق مكلفة الاألراضي والبناء  تراخيصإجراءات إصدار   )ب(  

  ؛طين ولبنان ومصرالسودان وفلسو الجمھورية العربية السورية
  

الجمھورية العربية سيما في  منة، الاآلالمعلومات االئتمانية والمعامالت أوجه الضعف في   )ج(  
  واليمن؛السورية والسودان والعراق وفلسطين 

  
والعراق والسودان  الجمھورية العربية السورية سيما في صعوبة التجارة عبر الحدود، ال  )د(  

  ؛وفلسطين واليمن
  

األردن واإلمارات العربية المتحدة والجمھورية العربية سيما في  العقود، ال بإنفاذسائل تتعلق م  )ھ(  
  ؛ومصر والمملكة العربية السعوديةوالعراق السورية والسودان 

  
سيما في  تجارية جديدة، المشاريع بدء  علىالمترتبة ومتطلبات رأس المال الباھظة تكاليف ال  )و(  

  ؛لعربية السورية والسودان والعراق وفلسطيناألردن والجمھورية ا
  

في اإلمارات العربية المتحدة والسودان سيما  جراءات اإلفالس، الإالتعامل مع صعوبة   )ز(  
  .والعراق وفلسطين ولبنان ومصر

  
القيود صارمة بشكل خاص في بعض إلى أن� ) 2010(األعمال أنشطة ممارسة آخر تقارير ويشير   

مصر األردن والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق وفلسطين ولبنان ويما في بعض البلدان، ال س
مفارقة بالنظر  وتلكمن القائمة،  في النصف السفليالبلدان األعضاء في اإلسكوا يأتي تصنيف ھذه و  .واليمن

  .زاياھا النسبيةمطالق العنان لإلبيئة مؤاتية لألعمال التجارية البلدان في أمس الحاجة ل هإلى أن ھذ
  

إضافة إلى شبكة   .نظم التجارة المتعددة األطراففي كفاءة يشكك على ما يبدو بعض البلدان  أن� غير  
على التي اعتمدتھا البلدان األعضاء في اإلسكوا ية ئحماالوسائل البعض من من التعرفات الزراعية و معقدة

 اًوضرائب ورسوم، إضافيةجمركية  اًرسوم تشمل ،تعرفية -  شبه اتخاذ تدابيرو مدى العقدين الماضيين
غير حواجز ووضرائب مبيعات مفروضة على الواردات؛ ئية، وضرائب إحصا ،إضافية، وضرائب دمغة

�����������������������������������������������������������  
وذلك بسبب إعانات الدعم والتعرفات ورخص  قد ال تعكس األسعار الدولية للحبوب كفاءة كاملة لألسواق الزراعية،  )182(

  .التصدير واالختناقات اللوجستية التي تواجھھا المبادالت التجارية

)183(  Dennis (2006b).  
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البذور تغطي  لمدخالتلدعم إعانات و ؛)184(تقنية متطالباتو تحديد الكميات المسموح بھاجمركية، مثل 
  .)185(لوقود ومياه الريف الحيوانية واواألسمدة والمبيدات واألعال

  
بشكل  تتأثرھي و ؛األغذية المتداولةمن تجارة  اًكبير اًجزء من حيث الحجم ساسيةاأل سلعالوتشكل   
وقد   .النقل الدولي والمحلي والتخزين والنقلوسائط تكاليف ببالتالي و الھشةتقلبات األسواق الدولية بخاص 

والسكك  الطرقء وىافالمروخصوصاً (ساسية األبنية الولمسافة وحجم السوق ترتفع أسعار النقل نتيجة ل
والعمليات اللوجستية،  تكاليف النقلو  .)186(النقلشركات والجودة والمنافسة بين ) التخزينوالحديدية 

في  9 نحو تكاليف اللوجستيةإذ تبلغ ال  .البحري الدولي مرتفعة في جميع أنحاء العالمو البريخصوصاً النقل 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تج المحلي اإلجمالي في البلدان األعضاء في منظمة المائة من النا

 ھذه التكاليف عائقاًتقف في أحيانٍ كثيرة و  .بكثير في البلدان الناميةمن ذلك أعلى تميل إلى أن تكون  ھيو
الكلية للمنتجات  كلفةتالمن ة كبيرة نسب ،ضافة إلى الحواجز التعرفية وغير التعرفيةاإلب ،لتشكّلتجارة وأمام ا

  .)187(لدى استالمھا الغذائية المستوردة
  

على سبيل ف  .المتأثرة بالنزاعاتوالمناطق لبلدان ر لبالتكلفة أك، ذات الصلةتدّل المؤشرات كما و  
  دوالر  3 900في المتوسط  العراق والسودانإلى دولي رئيسي  مركزمن  ةشحن حاويكلف المثال، ي

يستغرق و  .دوالر تقريباً 1 200و 1 000 يبلغ نحولمنطقة لمتوسط بمقارنة ، على التوالي دوالر 2 900و
 ووفقاً  ).2010تقرير ممارسة أنشطة األعمال، (يوم  100أكثر من في العراق  ناولتھاتخليص الشُحنات وم

بنسبة م اهللا إلى بيت لحم تكاليف النقل من راارتفعت  ،نتيجة لعمليات اإلغالق في فلسطينو للبنك الدولي،
رام اهللا من و ؛في المائة 105بنسبة لى نابلس إرام اهللا ومن  ؛2005و 2000في الفترة بين في المائة  348
لنقل في رفع تكاليف اساھم انعدام األمن على طرق السفر وي  .)188(في المائة 167بنسبة جنين إلى 

، ياالفي نسمنت كلفة االتفعلى سبيل المثال،   .اق الريفيةفي زيادة عزلة األسويعتقد أنه ساھم و ،والمدخالت
في المائة  75بمتوسط  في الخرطوم ھان، أعلى معاصمة والية جنوب دارفور في الجزء الغربي من السودان

التجارة والخدمات قد تصل تكاليف و . )189(األمنالمدفوعات غير الرسمية لتوفير وبسبب المسافة  ،تقريباً
  .)190(للمنتجات النھائي سعراللى نصف إ وتخزينھا وتوزيعھا،المنتجات من مناولة نتھاء اال عند اللوجستية

�����������������������������������������������������������  
أن إزالة الحواجز غير الجمركية تزيد الرفاه بنسبة تفوق ضعف  Hoekman and Konan (2005(يقدر ھوكمان وكونان   )184(

  .الحواجز الجمركيةزيادة الرفاه الناتج من إزالة 

 ةربي�غغزة والضفة الاع قطإلى منظمة التجارة العالمية ما عدا الجمھورية العربية السورية و منضمةع البلدان يجم  )185(
- فاق الشراكة األوروبلدان حوض المتوسط في المنطقة ات عتووق  ).بصفة مراقب(ولبنان واليمن  والعراق والسودان) غير أعضاء(

كما وسع اإلتحاد األوروبي النظام المعمم   .يل وصول منتجات ھذه البلدان إلى األسواقتسھب سمححاد االوروبي الذي ية مع االتيمتوسط
  ).السودان واليمن(البلدان نمواً بين أعضاء اإلسكوا  يشمل أقل بحيثالتجارية  لياتفضلال

 . لمنتجات وطرق التجارةلتبعاً  المواد الغذائية، أسعار في المائة من 60- 20بنسبة  وحدھا التكاليف اللوجستيةتقد�ر   )186(
  .قل الدولي أثر كبير نسبياًاألسواق الثانوية مقابل عنصر الن من األسواق األولية إلى الداخلي النقلتكاليف أن ل إلى وتشير الدراسات

كما أن رداءة   .تقريباً النقل خدمات جميعوليس سكك حديدية لتقديم  طرقالتي تُستخدم فيھا  اإلسكوا وينطبق ذلك بشكل خاص في منطقة
  .التسويق تكاليفإطالة الفترة الزمنية للنقل، ما يزيد من  في تسھم البلدان المنخفضة الدخل في الطرق

في البلدان الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات أن تعزز التكامل  ال سيما يمكن في ھذا السياق لمبادرات المعونة مقابل التجارة  )187(
  .ليمي وتساعد على جعله لبنة فع�الة في النظام التجاري المتعدد األطرافاإلق

)188(  The World Bank (2008).  

)189(  The World Bank (2009b).  

على سبيل المثال، تتصد�ر صادرات السودان من األغنام، معظمھا تقريباً أغنام حي�ة، قائمة الصادرات الوطنية من   )190(
في المائة  65أن المملكة العربية السعودية ھي السوق الرئيسية لھذه الصادرات، فقد تبلغ تكاليف النقل وحدھا ومع   .المنتوجات الزراعية
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بحد ذاته إمكانية يوفر نمو النقل والخدمات اللوجستية ، فإن لكفاءةفي ا فوريال تحس�نباإلضافة إلى الو  
المتطلبات االستثمارية بما أن� و  .اإلسكوااألعضاء في بلدان الفي  ليد العاملةافي مو يق النقتحلضخمة 

يقوم  اقتصادياً اًقطاعتشكل إنھا فالصناعات، بسائر مقارنة  محدودة نسبياً النقل والخدمات اللوجستيةصناعة ل
   . ميزة نسبية للبلدان الفقيرة في المنطقةوذلك يوفر األقل مھارة،  العمالةعلى بقوة ز ركّويعلى العمالة المكثفة 

  
توضيح ھذا ول  .لتكامل التجاري اإلقليميامن عجز قوي في  قة اإلسكوامنطنتيجة لذلك، تعاني و  
مؤشر تمكين التجارة ) أ: (تحديداً ھيو، المتنوعة مؤشرات التجاريةالبين مقارنة  15الجدول يقد�م ، العجز

؛ )192(لبنك الدوليصادر عن امؤشر األداء اللوجستي ال) ب( ؛)191(لمنتدى االقتصادي العالميالصادر عن ا
سلع الالصادرات من  حصة) د(؛ )193(البنك الدوليالصادر عن األعمال أنشطة ممارسة سھولة مؤشر ) ج(

  .والخدماتالمصنّعة 
  

االقتصادات األكثر أداء يفوق لدول الخليج العربية مجلس التعاون أداء بلدان أن  15ن الجدول ويبي�  
الصادرات باستثناء حصة  ،مجاالتجميع اللك في وذ، المتأثرة بالنزاعاتالمناطق والبلدان بما فيھا  ،تنوعاً
 عموماًمنطقة اإلسكوا ويشير عدد من مؤشرات التنمية التجارية إلى أن أداء   .الخدماتسلع المصنّعة والمن 

تتأثر و  .في بعض الحاالت من المتوسط العالميأدنى حتى و ،متوسطة الدخلخرى األمناطق الأسوأ من أداء 
الخدمات عدم التكامل بين ) ب(تيسير التجارة؛ لانعدام المسؤولية الشاملة ) أ(: ما يليببقوة  ھذه المؤشرات

البنى  سوء حالة) د( لشحن العابر؛مبسطة لإجراءات عدم وجود ) ج(، على الحدود مة وعمليات التفتيشالمقد�
ر الحدودية بين فلسطين الطرق والمعابمثل ، المتأثرة بالنزاعاتللسكك الحديدية والطرق في البلدان  التحتية

  . واألردن، وبين العراق والجمھورية العربية السورية واألردن
  
  

  مؤشرات تنمية التجارة في منطقة اإلسكوا  -15الجدول 
  

  المنطقة/البلد
مؤشر تمكين 
  التجارة العالمي

مؤشر األداء 
  اللوجستي

المرتبة حسب مؤشر سھولة 
  األعمال التجاريةأنشطة  ممارسة

السلع  درات منالصا حصة
  والخدمات المصنّعة

  26.2  18.0  3.4  4.8  البحرين
  16.4  114.0  2.6  3.7  مصر
  ..  152.0  2.1  غير متوفر  العراق
  38.8  101.0  2.7  4.4  األردن
  7.8  52.0  3.3  4.0  الكويت
  27.5  99.0  3.3  ..  لبنان
  7.4  57.0  2.8  4.5  ع�مان

  8.0  131.0  ..  ..  فلسطين
  6.4  37.0  3.0  4.5  قطر

  5.9  16.0  3.2  4.4  المملكة العربية السعودية
  0.8  147.0  2.2  ..   السودان

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
في المائة تقريباً من سعر تصدير  15الضرائب اإلدارية المفروضة في بور سودان إلى /وقد تصل التكاليف  .التسويقمن مجموع تكاليف 

  .(The World Bank, 2010)  .سلع على ظھر السفينة

  .www.weforum.org/en/initiatives/gcp/GlobalEnablingTradeReport/index.htm راجع الموقع  )191(

  .http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b. asp#ranking: مرتبة مؤشر األداء اللوجستي متاحة على الموقع  )192(

  .www.doingbusiness.org/EconomyRankings راجع الموقع  )193(
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  12.8  137.0  2.7  3.3  الجمھورية العربية السورية
  5.3  46.0  3.6  5.0  اإلمارات العربية المتحدة

  2.9  98.0  2.6  ..  اليمن
  10.8  111.3  2.6  3.9  )متوس�ط مرج�ح(اإلسكوا 
  11.9  86.0  2.9  4.3  )متوس�ط بسيط(اإلسكوا 

  11.6  125.5  2.5  3.7  االقتصادات األكثر تنوعا
  6.1  25.6  3.2  4.4  الخليجيبلدان مجلس التعاون 

  3.5  134.6  2.3  ..  المتأثرة بالنزاعات البلدان 
  16.5  91.0  3.1  4.0  العالم

  . )2010(مؤشرات التنمية العالمية والمنتدى االقتصادي العالمي والبنك الدولي : مصادرال

  
المنطقة في تحسين بلدان ر العديد من ن تأخّويبي� ،مؤشر الربط البحري النتائج المذكورة أعالهويؤكد   

  ).18انظر الشكل ( على المستوى الدولي اللوجستية ھاتكامل خدماتأداء 
  

  مختارة البحري في بلدان الربط  -18 الشكل
  

  

  ). 2010(ندوق النقد الدولي وص ،)2009(األونكتاد مؤشر الربط البحري، : المصدر

وكفاءة التخليص ، التحتيةبنى نوعية الخدمات والبفي المنطقة العربية  البلدان األقل نمواًأثر تت  
  .بھاعقحنات والقدرة على تالجمركي على الحدود، وسھولة ترتيب الشُ

  ةالعربي حسب البلدان ،الستة األساسيةاألداء في المجاالت اللوجستية   -19 الشكل  
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  ).2010( مؤشر األداء اللوجستي: المصدر

الستثمار اأن ، 20الشكل في  ةبي�نالم بين مؤشرات تنمية التجارة واألمن الغذائيالعامة العالقة توضح     
األمن يحس�ن  – )االنحدار الثاني(األداء اللوجستي مقاساً بمؤشر  – لتجارة والخدمات اللوجستيةاتنمية في 

  .بشكل كبير الغذائي
  المؤشر العالمي للجوعو التجارةمؤشرات تنمية   -20 الشكل

  

  
  
  

  )تابع( 20الشكل 
  

  مؤشر األداء اللوجستيالمؤشر العالمي للجوع مقابل   مؤشر العالمي لتمكين التجارةالمؤشر العالمي للجوع مقابل ال

  
  

أنشطة  ممارسةسھولة مرتبة المؤشر العالمي للجوع مقابل 
 األعمال التجارية

حصة الصادرات الصناعية المؤشر العالمي للجوع مقابل 
 والخدمات
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  ).2010( مؤشر األداء اللوجستياألعمال وأنشطة ممارسة و) 2010(المنتدى االقتصادي العالمي بيانات استنادا إلى  ،اإلسكوا: المصدر
  

  نتائج االنحدار
  

  :الضمنيةالمعادلة 

0 1 2 3 4i i i i i iGHI ETI LPI EODB MSExpShrβ β β β β ε= + + + + + 
Methodology: Double-log OLS 

  DV=GHI I II III IV V

Const 
6.9*** 
(<0.01) 

6.7*** 
(<0.01) 

6.0*** 
(<0.01) 

6.1*** 
(<0.01) 

6.5*** 
(<0.01) 

y2k 
-0.50*** 
(<0.01) 

-0.47*** 
(<0.01) 

-0.51*** 
(<0.01) 

-0.49*** 
(<0.01) 

-0.47*** 
(<0.01) 

ETI 
-0.78 
(0.20)     

LPI  
-0.99** 
(0.03)   

-0.67 
(0.18) 

EODB   
0.02 

(0.86)   

MSExpShr    
-0.12*** 

(0.02) 
-0.07 
(0.11) 

R2 0.66 0.65 0.63 0.65 0.66 
N 137 87 98 94 84 

  
عرضة للتأثر  أقّل عھا روابط تجارية ھيجمتجريبية أن البلدان التي تالدراسات الن وتبي�  

 األفقي كاالحرمن خالل تعزيز  ، وذلكالنزاعاتحد�ة خفف من التكامل التجاري اإلقليمي يف  .)194(نزاعاتبال
إلى أن تواجه أوجه  ةتجارنشط فيھا الالتي تلبلدان اتميل و  ).االجتماعي واالقتصادي( العموديو )الجغرافي(

الطمع  من كالًبالتالي ما يخفض  ،أكبر ياًاقتصاد اًتنوعوموسعة  قاسوأوفرص ويل، األجل الطتفاوت أقل في 
الستثمار في مشاريع واالتجارة اإلقليمية، تعزيز للمنطقة نتيجة السلعة العامة مفھوم وطّد يتو  .ظلمالشعور بالو
ع القيود عن حركة رفو ،المياهالمشتركة مثل الموارد الشحيحة وخصوصاً في والمشتركة  التحتيةبنى ال
للتھريب  مثبطاً التكامل التجاري عامالًيصبح من خالل تطبيق رسوم جمركية مشتركة، و  .وامل اإلنتاجع

تعرفات الونظم جراءات اإلياسات التجارية وتتفاوت فيھا السالتي البلدان  بين حدودعادة يزدھر الذي 
بين السياسي واالقتصادي نفوذ توزيع الداة لأوستقرار لال زعزعم بدوره عامل تھريبوال  .)195(الجمركية

�����������������������������������������������������������  
)194(  Humphreys (2004); and Mansfield (2003).  

يدير كل من العراق واليمن برامج مدعومة دعماً كبيراً، ما أحدث فرقا واسعا بين األسعار في ھذين البلدين والبلدان   )195(
في المائة من  20أن  ونتيجة لذلك، قد�ر  .المجاورة، بما فيھا الجمھورية العربية السورية وتركيا والمملكة العربية السعودية، على التوالي

وبلغ الفرق في سعر القمح بين المملكة   .على الواردات لتلبية احتياجاته منھما إنتاج العراق من القمح واألرز يصدر مع أنه يعتمد كثيراً
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عالوة على ذلك، يمكن و  .البلدان وبينھاالكامنة داخل قادر على تأجيج النزاعات بالتالي ھو والقوى المحلية، 
 لسالمفوائد اوأكثر كلفة  نزاعاتلاأن يجعل ، بين البلدانترابط متبادل عن طريق تحقيق لتكامل االقتصادي، ل

في كثير من األحيان تتداخل السياسية واالقتصادية نزاعات ال نظرا إلى أن�، بلدان فرادىأكثر لل مجزية
البلدان يمكن القول أيضاً أن وبالمقابل،   .اھحدودعلى البلدان استقرار  ةزعزعتلعب دوراً في يمكنھا أن و

  .من العزلة اًمزيدعلى األرجح تعاني  كة في عمليات التكامل اإلقليميغير المشارِ
  

 مناخٍإلى التجارة قائمة على ال المنصفةالتنمية االجتماعية واالقتصادية  تؤديعالوة على ذلك، و  
 ھذه من بينو  .ةعام اتاستثماربتكملة االستثمارات الخاصة بلتزم معام  قطاعٍإلى و ،التعاونيتمي�ز بسياسي 

وفي اآلونة   .بعد الحرب العالمية الثانية االقتصادية األوروبيةالمجموعة إنشاء فس�ر األسباب األساسية التي ت
 )ميركوسور(بين دول جنوب أمريكا لسوق المشتركة وارابطة أمم جنوب شرق آسيا تحو�ل اھتمام األخيرة، 

قد تكرر ذلك في جنوب شرقي أوروبا في و ؛الواضحة تجاريةالترتيبات المزيد من إلى  األمنيةالشواغل من 
من ومثل ھذه العملية غير أن   .تقرار في منطقة البلقان التي مزقتھا الحربالسلاالتحاد األوروبي ميثاق 

إلى وبالتالي  ،لى البطالة واالضطرابات االجتماعيةإ القصير األجل في ؤديتقد خالل تأثير إعادة التوزيع 
  .وإدارتھا بشكل سليميتم تصميم ھذه العملية لم ما ، ةسياسيضطرابات ا
  

  .ةسياسيالھشاشة من الناحية أقل كون عادة التجارة تعلى  اعتماداًدان األكثر البلوخالصة األمر أن�   
مقابل السابق قسم الالمذكورة في ذاتھا مؤشرات األداء التجاري ، يعرض الشكل أدناه ھذه األفكار دعملو

  .اتالنزاع انخفاضمؤشرات تدل على 
  

  تنزاعاالتجارة وال  -21 الشكل
  

  مؤشر مقابل مؤشر تمكين التجارة
  التفاوت في مستويات الدخل

  اإلنفاق مؤشر تمكين التجارة مقابل
  على الصحة العامة

  مؤشر مقابل مؤشر تمكين التجارة
  العاجزةالدول 

      
  
  

  )تابع( 21الشكل 
  

  تفاوتالاألداء اللوجستي مقابل 
  الدخل مستوياتفي 

  اإلنفاقمقابل  داء اللوجستياأل
  على الصحة العامة

  مؤشرمقابل  مؤشر األداء اللوجستي
  العاجزةالدول 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ع في يد العربية السعودية واليمن عشرة أضعاف في التسعينات، في حين أشارت التقديرات إلى أن ربع القمح المدعوم في اليمن وق

  .The World Bank (1999 and 2005d)  .1996المھربين في عام 
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  عمالاأل ممارسة أنشطةسھولة 
  تفاوت مستويات الدخلمقابل 

  عمالاأل ممارسة أنشطةسھولة 
  العامةاإلنفاق على الصحة مقابل 

  عمالاأل ممارسة أنشطةسھولة مؤشر 
  العاجزةمؤشر الدول مقابل 

      
السلع المصنعة من نسبة الصادرات 

  مقابل تفاوت مستويات الدخل الخدماتو
 السلع المصنعةمن نسبة الصادرات 

  العامةوالخدمات مقابل اإلنفاق على الصحة 
  السلع المصنعةمن نسبة الصادرات 

  العاجزةوالخدمات مقابل مؤشر الدول 

      

  .)2010( مؤشر األداء اللوجستيو عمالممارسة أنشطة األسھولة و )2010(إلى المنتدى االقتصادي العالمي  استناداً ،اإلسكوا: المصدر

  
العالقات تكون أن يحتمل وفي حين   .وتتفق مع التوقعاتذات معنى في الرسوم  ةنبي�الم الروابطبدو ت  

أھمية اتية ؤبيئة موجود النفتاح التجاري والتي مفادھا أن ليدعم الفكرة ذلك أن  ، يبدوكليھما في االتجاھين
فرص الحصول على سين غذائية وتحأسعار المواد الخفض من خالل  ، وذلكاألمن الغذائيفي توفير كبيرة 
أھمية ھذه العوامل في دعم مبادرات التخفيف من حدة ومن ھنا   .التنمية االقتصادية بشكل عامفي ، والغذاء

  .ھا في المنطقةوحلّ النزاعات
  التوصيات

  
  :ص التوصيات على النحو التالييلخيمكن ت  
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  ؛بينھا أفضل ةبريروابط تشغيلية وتوفير كفاءة بين البلدان من خالل  التواصلتحسين   )أ(  

تجارية التدفقات على أساس الالتوزيع مراكز وخدمات اللوجستية مراكز اإلقليمية للتعزيز ال  )ب(  
  الخليج؛وبلدان منطقة البحر األحمر وقتصادية، مثل دلتا النيل االوالجغرافية 

  الشركات الخاصة الصغيرة؛دعم و ،تشجيع المنافسة  )ج(  

الخدمات التفتيش من خالل تحسين تنسيق خدمات الصحة النباتية و/مليات التخليصعتحسين   )د(  
  ؛عبر الحدود يةالجمرك

  ؛مدة تخليص الوارداتل اًمعيار اتدراصتخليص المدة جعل   )ھ(  

  ؛الجمركيةعمليات التخليص الجمركي وتصريح لاإجراءات مارات استتوحيد تبسيط و  )و(  

  ؛المحتملةإلى المخاطر  اًداستنا اًئيانتقا لتفتيش على الحدودا  )ز(  

  قدرة مرافق النقل والتخزين؛وتقديم الخدمات مجال تشجيع المنافسة في   )ح(  

 ھاإعادة تأھيلكلفة بكثير من الطرق بانتظام أقل صيانة كلفة تأن ب علماًتحسين نوعية الطرق،   )ط(  
  كل عشر سنوات؛ مرة

  ؛اھتعزيز أنظمة النقل بالشاحنات وتطبيق  )ي(  

  تطوير مرافق التخزين والنقل؛تيسير   )ك(  

والبلدان  أقل البلدان نمواًة لصالح التجارمقابل المعونة مبادرات فرص تعزيز البحث في   )ل(  
  ؛في المنطقة المتأثرة بالنزاعات

الوثائق التجارية، وجراءات اإلتبسيط حالما يتم  الموحدة، وثائق التجارة اإللكترونيةإدخال   )م(  
  ؛)196(عدة تصريحاتتطلب التي تاألعمال الورقية واإلجراءات  منللتخفيف وذلك 

ھدف معالجة القضايا المذكورة بلنقل والخدمات اللوجستية خطة رئيسية إقليمية شاملة لصياغة   )ن(  
  .وشموالً عاله بطريقة أكثر تنسيقاًأ

يتم  وافيةموثوقة وبيانات  فتقر إلىياإلسكوا األعضاء في بلدان كثير من الما زال وفي النھاية،     
ھذه جد ت ،اولذ  .يتم تحديثھا بانتظامالتي  القطاعين العام والخاصعن الخدمات اللوجستية في  تحديثھا بانتظام

التي لكفاءة في ا ةالمحتملللمكاسب والقائمة، واالختناقات  لتكاليفلصعوبة في إجراء تحليل منھجي البلدان 
المنظمات الدولية وبالرغم من ضرورة قيام   .اللوجستية اإلقليمية المقترحة يمكن تحقيقھا من خالل الممرات

ختلف تلنقل المحلية والدولية اشبكات ال تزال تعقيدات لتجارة والخدمات اللوجستية، تحليل حالة ابواإلقليمية 
وذلك  ،البلدانبالنسبة لبعض  جداً وقد يكون وضع نماذج متطورة مكلفاً  .اإلسكواوآخر في منطقة  بلدبين 

المؤسسات األكاديمية ومراكز تشير  ،وفي ھذا السياق  .الالزمة قدرات البشرية والتقنيةلافتقارھا إلى ابسبب 
في مجال صنع القرار تطبيق نماذج في أعمق وأوسع نطاقاً تعاون وجود أن إلى البحوث في المنطقة 
  .سيكون خطوة أولية مفيدة جداً الخدمات اللوجستية

  

�����������������������������������������������������������  
دة من خالل نافذة مفردة تتيح لألطراف تخزين معلومات يمكن أن تزيد منافع استخدام الوثائق اإللكترونية الموح�  )196(

  .بيانات الفردية إال مرة واحدةوإذا كانت المعلومات إلكترونية، فال تقد�م عناصر ال  .ووثائق موح�دة عبر نقطة نفاذ واحدة
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  فرص وقيود: الزراعة في المنطقة  -دال
  

إنتاجية كما يتبين من متوسط  منخفضة، إنتاجية زراعيةعد�الت مبعدد من بلدان المنطقة يتميز   
نظر الشكل ا(والفجوة آخذة في التزايد  نتاجية العالميةاإلمتوسط نصف حاالت كثيرة في ، التي ھي الحبوب

 وتعزز ،ينار المواد الغذائية وبالتالي زيادة رفاه المستھلكخفض أسعأن تاإلنتاجية ومن شأن زيادة   ).22
  .منافسة في األسواق اإلقليمية واألوروبيةعلى الالمنتجات الوطنية قدرة 

  
  2005-1960الحبوب، ة متوسط إنتاجياالختالف في   -22 الشكل

  
  

  .FAO (2008); and the World Bank (2009): المصادر

  
 ھاواردات ارتفاعلمواجھة  عضاء في اإلسكوا أن تستعدكثير من البلدان األى يتعين علسونتيجة لذلك،   

الناتج ما يرتفع أسرع مبفي الوقت الراھن  ترتفعالواردات الغذائية فواتير أن  افتراضعلى و  .من األغذية
واردات الواتير فستتضاعف الديمغرافية واالقتصادية، ألنماط لنتيجة  ،في المائة 2ـ ب المحلي اإلجمالي

ھذه  لىعاآلثار المترتبة  16ص الجدول يلخّو  .سنة 35الغذائية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي كل 
  .لعراق واليمنالسودان والبسيطة بالنسبة ل العملية الحسابية

  
  ئيةواردات الغذافواتير ال تارتفعإذا : حالة ناريوسي  -16 الجدول

  في المائة 2حلي اإلجمالي بنسبة أسرع من الناتج الم           
  )نسبة مئوية(

  
  اليمن  السودان  العراق  

2005  5  2  8  
2025  7.4  3.0  11.9  
2050  12.2  4.9  19.5  

  .تقديرات اإلسكوا: المصدر
  

حول معظم الدراسات ف  .، من بين أسباب أخرىر المناختغي�إلى  ه التوقعات المتشائمةعزى ھذتقد   
معظم البلدان العربية اإلنتاج الزراعي في أن  كالينقد�ر وي  .نتاجية الزراعيةاإلفاض انخع توقير المناخ تغي�

لمنحى التراجعي ل خالفاًوغير أن، األھم من ذلك،  . )197(2080في المائة بحلول عام  25بنسبة سينخفض 
�����������������������������������������������������������  

)197(  Cline (2007).  
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تأثر لم تالطلب، أكثر من بنتاجية اإل نمونتيجة  في السابقفي العالم أسعار الحبوب الرئيسية الذي اتخذته 
بي�ن الذي ي 23في الشكل  لكذتضح وي  .خالل السنوات األخيرة نتاج العالمياإلبلغذاء العالمية لسعار األ

منظمة األغذية الصادر عن (ية غذسعار األألالمؤشر السنوي بين خمس سنوات ل ةالمتحرك اتالمتوسط
  .الناتج المحلي اإلجمالي العالميونمو  )والزراعة

  
  يونمو الناتج المحلي اإلجمالي العالماألغذية أسعار مؤشر الفرق بين   -23الشكل 

  )خمس سنواتلمتوسطات متحركة (
  

: اإللكترونيتوفر على العنوان مإلى بيانات منظمة األغذية والزراعة،  استناداً ،اإلسكواابات حس: المصدر
.fao.org/worldfoodsituation/enwww/التنمية العالمية اتمؤشر( 2009 البنك الدولي للتنمية اتمؤشرقاعدة بيانات و ؛.(  

  
أسرع بكثير في الغالب  نماالعالمي اإلجمالي الناتج المحلي أن� في الشكل أعاله القيم السلبية توضح و  

بشكل متزايد بمعدل نمو  1998منذ عام  لحقت لعالميةأسعار الغذاء اإال أن�   .ءلغذاالعالمية لسعار األمن 
 ،العالمينمو الناتج المحلي اإلجمالي ء لغذال، تجاوز نمو األسعار العالمية 2005منذ عام و  .الحقيقيقطاع ال

أسعار المواد  وبما أن  .2007عام ء في أزمة أسعار الغذاالناجم عن ارتفاع األسعار ب ال يزال متأثراًالذي 
أسرع بوتيرة تنمو يمكنھا أن ء واردات الغذافإن االفتراض أن قيمة ، ستبقى مرتفعة على األرجحية الغذائ
  .أمراً بعيد االحتمال ليس )198(الناتج المحلي اإلجمالي نمومن  بقليل

  
زايا نسبية في اإلنتاج من تلك التي لديھا ماإلسكوا األعضاء في  بلدانكثير من الج درِيلم ومع ذلك،   
على الحكومي تراوحت نسبة اإلنفاق فعلى سبيل المثال،   .هتحسين األداء الزراعي ضمن أولوياتي الزراع

   تهنسبتتعد� لم الثمانينات والتسعينات، بينما  في المائة في 15و 10بين ما بانتظام  ھذا القطاع في آسيا
  .في منطقة اإلسكوا في المائة 5
  

فضالً عن العام قطاع لفي اوتدھور عام  قاش محتدمنكان ھناك على مدى العقدين الماضيين، و  
في مفرطة وفي كثير من األحيان تفتقر إلى الكفاءة سياسات اعتماد نتيجة ، للزراعة دعم المانحينانخفاض 

مات بقدر الحكوميزانيات ستنزف التي ت ةتجاريالحماية الدعم والإعانات معقد من نظام وتتميز بحمائية ال
األسواق المحلية بالمزارعين الفقراء  روابطوتقطيع إلى إضعاف ه الوجھة العامة ھذ تأدقد و  .)199(كبير

�����������������������������������������������������������  
  .FAO (2009)انظر على سبيل المثال،   )198(

مثالً، تقد�م الجمھورية العربية السورية والعراق ومصر لمزارعيھا بعض المحاصيل األساسية والنقدية بأسعار   )199(
غير موجھة، تشمل األسمدة والمبيدات وإعانات الوقود والري، كما تقدم إعانات شاملة   .مضمونة، وكذلك إعانات دعم لعدد من المدخالت
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قتصاد الادماج تزايد انالذي تضاعف ب في المناطق الريفية يالتجارالتبادل  شروطوخفض  ،)200(والحضرية
ھمت ساو  .)201(سالمة الغذاءوجودة معايير أكبر ل حاجةو أكثر تخص�صاًقيمة سل سالب المتميز، العالمي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان البلدان األعضاء في التي طبقتھا حمائية السياسات الاإلعانات الزراعية و
  .)202(تشويه ھذه األسواقفي المزيد من  االقتصادي

  
، إلى ھذه العوامل وغيرھا من القيود البحث والتطويرضعف إضافة عدم االستقرار السياسي ولدى   

  .ر األغذيةتوفمع الزراعة والتعامل  علىقدرة المنطقة محدودية  يريصبح من السھل تفس
  

في أجزاء كثيرة من المناطق األساسية البنية انخفاض الكثافة السكانية وضعف عالوة على ذلك، يزيد   
ع يجمتالفي مجال سيما  الة لتقاسم المخاطر وتحقيق وفورات الحجم، المؤسسات فع�من أھمية إنشاء الريفية 

  .دات واإلرشاد والخدمات البيطريةصيانة المعمثل خدمات زراعية تقديم و ،خزين والنقل والتجھيزوالت
  

  ةنسبة األراضي الزراعية المروي�  -17الجدول 
  

    نسبة األراضي الزراعية المروية
  جلس التعاون لدول الخليج العربيةبلدان م  100
  األردن  31
  الجمھورية العربية السورية  30
  دانالسو  9

  العراق  32
  لبنان  41
  مصر  95
  اليمن  47

  .AOAD (2007) :المصدر
  

الكفاءة في استخدام الموارد لعدم  اربر�مجزئياً نسبية المزايا الإلى الزراعة افتقار وبالطبع ليس   
إلى  كثير من االھتماموينبغي توجيه   .الزراعيإلنتاج لغير الكفوء تنظيم الأو في الزراعة الشحيحة 

خطط وحوافز لتشكيل التعاونيات؛ من مثل تقديم وضع برامج ، وذلك بالريفية والزراعية المحلية مجتمعاتلا
في مجال وخصوصاً  اإلنتاج الزراعياألنشطة الالزمة لتعزيز قيمة ر يالمحاصيل؛ وتطولتأمين ضد تلف ل

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
غير أن� ھذا النوع من الدعم يعجز عن معالجة الفقر أو تحسين القدرة التنافسية على أساس معايير   .أمر شائع تماماً في منطقة اإلسكوا

  .االستدامة ومؤشرات السوق الواضحة

)200(  Tacoli (2004).  

ي في المناطق الريفية ھي النسبة بين السعر الذي تتقاضاه ھذه المناطق مقابل مبيعاتھا من السلع شروط التبادل التجار  )201(
  .إلى السعر الذي تدفعه مقابل مشترياتھا من السلع

مثالً، بالرغم من أن البلدان المصد�رة للقمح، ومن بينھا االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، ألغت إعانات دعم   )202(
إلى حد كبير بموجب أنظمة منظمة التجارة العالمية، إالّ أنھا ال تزال تدعم اإلنتاج المحلي من خالل برامج المساعدة في الصادرات 

التسويق، وتسديد القروض، ومن خالل تقديمھا للمنتجين مدفوعات مباشرة ومدفوعات لمواجھة التقلبات الدورية في أسعار السلع المغطاة 
من خالل التأمين على المحاصيل،  كذلك، )سنوي لسعر التسويق الذي يتقاضاه المنتج أقل من السعر المستھدفما يكون المتوسط الدعن(

دعم ويتبين من تقديرات دعم المنتجين أن  . Vocke, Allen and Ali (2005)  .وبرامج مساعدات لتصدير الفوائض التي يراد التخلص منھا
- 2002(في المائة من قيمة اإلنتاج  35عاون والتنمية في الميدان االقتصادي بلغ في المتوسط القمح في البلدان األعضاء في منظمة الت

   .OECD (2005). مليار دوالر تقريباً 17، ما عاد على المنتجين بإيرادات بقيمة )2004
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السياحة (ارية جديدة ؛ وإتاحة فرص تج)203()والتجفيف والتجھيز التعليب والعصر(وات الفاكھة والخضر
  ).، والتكنولوجيا الحيويةالمربح الزراعية، واإلنتاج المتخصص

  
 من ناحية الطلبفي المجتمع  للجيوب األكثر انكشافاً على المخاطرضمانات اجتماعية قد�م كما تو  

حقوق  تعيق، مثالً، ةفي المناطق القبليف . العرضلتخفيض االنكشاف على المخاطر من ناحية  ھناك حاجة
عدم إمكانية استخدام إلى  اًنظر، الخدمات الماليةتحول دون تقديم األسواق وتطور غير الواضحة  الملكية

 ةالحيازمجرد  يسول ،إجراءات تأمين الممتلكاتال تزال و  .أو نشوء سوق لألراضي ضمانكاألرض 
  .للخروج من الفقرأول خطوة  كونيملكية ھذه األصول قد بالرغم من أن االعتراف ب ،بدائية ،فقط العرفية

تقسيمھا إلى واألرض بين الورثة وزيع تإذ يقضي ب ،إلرثحصر الطار القانوني اإل أيضاًالمنطقة شاكل ممن و
تتميز الزراعة  ونتيجة لذلك  .إيراداتلتوليد الالزمة  مقاييس كفاءة الحجمالحد األدنى من تشكل ال تكاد قطع 

في  الحكمنظم تفرض ضغوطاً على أن األھم ھو أنھا كما  ،زراعة تجاريةليس و ،زراعة تقليدية بأنھا عموماً
 عنمھيئة جيداً الغير والجھات الفاعلة اإلنسانية الھشة سات الرسمية الوطنية المؤس تعجز، اتنزاعالما بعد 

  .)Pantuliano, 2009( ھالتعامل معا
  

ر وتقد�  .جدا ما زال ممكناً الحة للزراعةع األراضي الصيتوسن� إإذ للتفاؤل،  مجاالًغير أن� ھناك   
في  ار من األراضي الصالحة للزراعةمليار ھكت 2.8باإلمكان استغالل  ا زاله مأناألغذية والزراعة منظمة 
تقرير غير أن�   .)204(ة بعليةزراعيمحاصيل إلنتاج ، تقريباً حالياً ةأي ضعف األراضي المستغل ،العالم

الفعلية المساحة  18الجدول ويلخّص   .وإرادة سياسية قويةساميل ضخمة ب رتطلذلك يالمنظمة يشير إلى أن 
  .ستغاللھاامكن الموالمساحة  ةمنطقفي الألراضي الصالحة للزراعة ل
  

  استغاللھا مكنالممقابل المساحة ألراضي الصالحة للزراعة المساحة الفعلية ل  -18الجدول 
  )بالھكتار( مختارة اإلسكواأعضاء في بلدان في  ةزراعلل             

  وجھة النظر المتفائلة       
  

 مكنةالمساحة الم المساحة الفعلية المنطقة/البلد
 563 000 405 000  األردن

 1 000 39 000  اإلمارات العربية المتحدة
 5 636 000 5 527 000  لجمھورية العربية السوريةا

 86 728 000 12 975 000  السودان
 4 406 000 5 750 000  العراق
 1 000 63 000ع�مان
 1 000 8 000قطر

 1 000 5 000الكويت
 269 000 306 000لبنان
 121 000 3 500 000مصر

  )تابع( 18الجدول 
  

 مكنةالمساحة الم المساحة الفعلية المنطقة/البلد
 1 000 3 800 000 المملكة العربية السعودية

�����������������������������������������������������������  
  .تتضمن الخضروات قيمة مضافة لكل وحدة من المياه أعلى مما تتضمنه الحبوب أو الماشية  )203(

)204(  FAO (2002), p. 4.  
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 5 000 1 545 000اليمن
 97 733 000 33 923 000  المجموع

 مليون طن متري 74.6 مليون طن متري 41.8  )2005(انتاج منطقة اإلسكوا 
- مليون طن متري 81.3  )2005(استھالك منطقة اإلسكوا  - 
- مليون طن متري 39.5  )2005(واردات منطقة اإلسكوا  - 

  48.6Κ  -43.1Κ )2005(حصة الواردات من الحبوب 

: متاح على الموقع اإللكتروني، )Terrastat(، إحصاءات الموارد من األراضي نظمة األغذية والزراعةماإلسكوا؛ و: المصادر
www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat.  

  
من  أقّلاقتصادية التنمية الزراعية بكلفة لتحقيق إمكاناتھا من حشد كافة اإلسكوا منطقة تمكّنت إذا و  

األراضي البعلية من خالل استغالل  على الحبوبالمنطقة تلبية طلب  منعلى األقل تتمكّن فسسعر السوق، 
 تشكّل، من الحبوب طن متريمليون  81.3كت المنطقة استھل، مثالً ،2005عام في ف  .الصالحة للزراعة

افترضنا بقاء كل شيء ثابتاً عدا عن لو الحسابات السريعة أنه تبين و  .منھا في المائة 48.6الواردات نسبة 
من طن متري  مليون 116.4ما مجموعه  إنتاجمن المنطقة تمكنت ل لصالحة للزراعة،األراضي ال الستغا

إذا طن متري مليون  90نحو و؛ المنطقةالمحاصيل في  مردود مستوىب مرج�حالراھن ال متوسطالبالحبوب 
ھكذا،  . )205(في السودانالمحاصيل  مردودبسبب انخفاض ة بشدة منخفضھي و ،ةطريقُ اتتوسطاعتمدنا م

أن تكون  ھاالحبوب، يمكناحتياجاتھا من في المائة من  48.6اإلسكوا األعضاء في بلدان البدالً من أن تستورد 
 مردودل لتوقعات المستعملةتبعاً ل ،طن متريمليون  35و 10بين بما يتراوح  ،راً صافياً للحبوبصد�م�

ي تقرير البنك ة فرداووال ،)Fisher and Shah, 2010( فيشر وشاه ھامقد�تي الحسابات الآخر تؤكد و  .المحاصيل
" المناسبةألراضي ا"قد�ر مساحة الذي ي ھذا السيناريو المتفائل ،األراضي الزراعية بصدد 2010لعام الدولي 
أقل  في السودان )وغير حرجية ذات كثافة سكانية منخفضةبمحاصيل  مزروعةغير  أي أراضٍ(كنة المم

قد تكون و، في العالم مكنةالمللزراعة  المناسبةراضي ألاكبر أ، وھي مليون ھكتارن يخمسبقليل جداً من 
  .ناسبة إلنتاج الذرة وفول الصويامبأكملھا 

  
بيانات عن منظمة األغذية والزراعة الذي أعد�ته  2000التعداد العالمي للزراعة لعام يتضمن و  

الحجم بينما يبلغ  ،ھكتاراً 85رعة لھذه العينة متوسط حجم المزويبلغ   .بلداً 64رع في امتوسط حجم المز
االستطالع، شمول بإلسكوا المامن البلدان األعضاء في البلد الوحيد  يھمصر و  .)206(اتھكتار 6الوسيط 

العالقة بين حجم المزرعة ومحصول الحبوب تبين و  .ھكتار واحد منقّل أ االمزرعة فيھمتوسط حجم ويبلغ 
مرتفعة مستويات إنتاجية تبين  التياألدبيات عادة تتضمنه مقلوبة  Uل على شكمنحنى بشكل نموذجي 

يمكن من ھنا، و  ).24انظر الشكل ( كثيفال مالالرأس ذات مزارع الكبيرة منخفضة لللمزارع الصغيرة ول
بشكل يتيح لھا ھذه المزارع  ي�ئتإذا ما ھ�لزراعة لرصيداً أن يمثل المنطقة  نتشار المزارع الصغيرة فيال
  .في السوقمنافسة لا
  

  2007-2003الحبوب، مردود محاصيل متوسط حجم المزارع مقابل   -24الشكل 

�����������������������������������������������������������  
  مليون  200و 150إذا ما اعتمد مؤشر المحاصيل للبلدان النامية، فقد تبلغ تقديرات إنتاج الحبوب بما يتراوح بين   )205(
  .طن متري

)206(  -of-census-www.fao.org/economic/ess/worldFAO (2010). The World Census of Agriculture is available at: 
                                                                                                                                                                                             .agriculture/en/  
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  ).2009(وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية في البنك الدولي ) 2010(إلى بيانات منظمة األغذية والزراعة  اإلسكوا، استناداً: المصدر

  
إنھا توفر الغذاء، فحاسمة األھمية عندما يتعلق األمر بية التنمية الزراعخالصة القول، في حين أن   

النزاع الذي البيئة المؤاتية، وسوء تنفيذ السياسات اإلنمائية، وفي منطقة اإلسكوا مقيدة بشدة جراء االفتقار إلى 
  .يحول دون االستفادة من إمكانيات السودان الزراعية الضخمة

  
  طق المتأثرة بالنزاعاتالزراعة والتنمية الريفية في المنا  -1

  
رغم من الفقر في الحد  كان عامالً رئيسياًالنمو السريع يتبين من التاريخ الحديث للبلدان النامية، أن   

 2.5- معد�ل رافاليون مرونة نمو الفقر بفي ھذا الصدد، احتسب و . أن العالقة السببية لم تكن دائماً واضحة
في المائة، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل  1وسط الدخل بنسبة أنه كلما ارتفع متتقريباً، وھذا يعني 

وتشير البحوث التجريبية إلى أن� ھذه  . )207(في المائة في المتوسط 2.5من دوالر واحد في اليوم بنسبة 
 لعواملاألدبيات المتوفرة تتفق على او  .)208(المرونة سلبية في البلدان العربية التي تتوفر عنھا بيانات

النمو، وھي استقرار االقتصاد الكلي؛ واالستثمار الكثيف في رأس المال المادي التي تدفع باألساسية 
  .والبشري؛ واالعتماد على القطاع الخاص

  
إلى جانب تعزيز النمو، ال بد� أن تركز أي استراتيجية جيدة للحد من الفقر على كيفية تحفيز توليد   

ويسمح ھذا بدوره بتخفيض الالمساواة، ويزيد .  ملكھا أو يستخدمھا الفقراءالدخل انطالقاً من األصول التي ي
لكن النمو السكاني السريع في المنطقة في ظّل استنزاف .  بالتالي من تأثير النمو على جھود الحد من الفقر

ھة نمو سكاني ففي مواج.  الموارد الطبيعية يفرض قيوداً ھائلة على التدابير الرامية إلى زيادة دخل الفقراء
في المائة ونمو للقوة العاملة بنسبة مماثلة تقريباً، ينبغي أن تحقق البلدان األعضاء  3و 2سنوي يتراوح بين 

في المائة على األقل كي تستوعب القوة العاملة الجديدة وتخفف مستويات  6إلى  5في اإلسكوا نمواً بنسبة 
نمو دخل الفقراء من توسيع األنشطة الكثيفة العمالة كالزراعة وبالتالي، ينبغي أن يتأتى .  البطالة الموجودة

  .والصناعة القائمة على الزراعة
  

وقد أجري عدد كبير من الدراسات عن دور الزراعة في تحقيق نمو لصالح الفقراء، وتبين النتائج   
من فقر من ھم  األخيرة لھذه الدراسات أن الزراعة أكثر فعالية إلى حد كبير من قطاعات أخرى في الحد

وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والغنية .  أكثر فقراً وذلك من خالل تأثيرھا على النمو والمشاركة

�����������������������������������������������������������  
)207(  Ravallion (2000).  
)208(  Ali and Elbadawi (2000).  
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مرة  3.2بالموارد، عندما ال تكون المجتمعات أساساً قائمة على الالمساواة، تكون الزراعة أفضل بأكثر من 
  .)209(شون بدوالر واحد يومياًمن القطاع غير الزراعي في تخفيض عدد الفقراء الذين يعي

  
وفي معظم البلدان والمناطق الفقيرة المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا، الزراعة ھي الم�شغّل   

إذ يعتمد نمو القطاع الزراعي على اليد العاملة الكثيفة .  الرئيسي لليد العاملة ومصدر مھم جداً للدخل القومي
  .)210(بإنصاف أكبر مقارنة بالقطاعات األخرى وھو لصالح الفقراء ويزيد المداخيل

  
  كما تساعد الزراعة على الحد من الفقر من خالل تخفيض أسعار األغذية وضمان استقرارھا،   

على سبيل .  ما يزيد الطلب على السلع والخدمات االستھالكية ويحفز النمو في االقتصاد غير الزراعي
على تأثير مضاعف على الحد من الفقر مقارنة بأي قطاع منتج أ"المثال، يقدر أن الزراعة في مصر لديھا 

في  3آخر، إذ أن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة واحد في المائة يحد من الفقر بنسبة 
  .)211("المائة

  
تمثل التنمية الزراعية والريفية قطاعاً مھماً للمساعدة على تفادي الصعوبات االقتصادية من نوع   

فعلى سبيل المثال، نجحت إندونيسيا، على .  ض الھولندي الذي تعاني منه معظم البلدان المصدرة للنفطالمر
الرغم من تعرضھا الضطرابات مدنية، في مراكمة عائدات النفط وإنفاقھا على تعزيز القاعدة اإلنتاجية 

ر في الخدمات االجتماعية، للقطاع التجاري غير النفطي، وذلك من خالل توسيع البنية التحتية واالستثما
  .وخاصة في المناطق الريفية

  
يتطلب وضع السياسات الصحيحة فھماً معمقاً للفئات الريفية المختلفة التي يتميز بھا االقتصاد الريفي   

وفي ھذه المنطقة، يمكن تحديد أربع فئات ريفية بأنظمتھا الريفية والزراعية الخاصة بھا، .  في البلد المعني
األسر المعيشية ) د(مزارع الكفاف؛ ) ج(المزارع التقليدية؛ ) ب(المزارع التجارية واسعة النطاق؛ ) أ: (وھي

  .الريفية التي ال تملك أراضي
  

ينبغي أن تصمم السياسات العام�ة وخاصة السياسات المحبذة للفقراء لتتناسب مع األنظمة الزراعية   
ي السياق العام، مثل االستقرار السياسي والحيز المالي والديناميات السائدة في البلد ومع دينامياتھا وعالقاتھا ف

.  اإلقليمية وكمية المساعدات من األطراف المانحة ونوعيتھا، وسائر قطاعات االقتصاد، من بين أمور أخرى
�����������������������������������������������������������  

)209(  Christiansen, Demery and Kuhl (2010).  

تبين مراجعة أدبيات االقتصاد القياسي في ھذا المجال أن التأثير المضاعف للزراعة على االقتصاد، بفضل روابطھا   )210(
  في انحاء العالم، وتحتل أفريقيا  4.62و 1.35مع النشاطات األعلى منھا والنشاطات األدنى منھا في سلسلة النشاطات، تتراوح بين 

  في المائة إلى  10ويؤدي ارتفاع مردود المحاصيل بنسبة   .)Thirtle et al., 2001(ب الصحراء المعدل األدنى ثيرتل وآخرون، جنو
؛ والبنك الدولي )Irz et al., 2001( في المائة إرز وآخرون، 10إلى  6انخفاض عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يومياً بنسبة 

في المائة في الزراعة إلى انخفاض عدد السكان الذين يعيشون بأقّل من دوالر  1يؤدي ارتفاع إنتاجية اليد العاملة بنسبة كما   ).2005(
ويولد االستثمار في الزراعة أعلى عائدات من حيث النمو والحد من الفقر في القطاع   .في المائة 1.2إلى  0.6واحد يومياً بنسبة 

نتيجة الثورة  1994و 1973في المائة بين عامي  90الدخل الفعلي للمزارعين الصغار في جنوب آسيا بنسبة  فقد ارتفع متوسط  .الزراعي
وكان للنمو الزراعي تأثير أقوى عندما جاء نتيجة المحاصيل التي زرعھا في معظمھا مزارعون فقراء   ).2001البنك الدولي، (الخضراء 

دراسات أن تحقيق المزيد من التساوي في توزيع األراضي واالستثمارات في البنية التحتية الريفية وأخيراً، بينت ال  ).2005البنك الدولي، (
 Deininger(ويضمن نمواً اقتصادياً أعلى، كما يساعد على تحقيق المزيد من النمو لصالح الفقراء " الطمع والشعور بالظلم"يخفف من حجة 

and Squire, 1998; Ravallion and Datt, 2002; Fan, 2004(.   وھذا ما أكدته أوراق العمل التي أعدھا ويلھيلم وفيستاس)2005، Wilhelm 

and Fiestas(  وفان وآخرون)Fan et al. 2004, 2005( ولوفغرن وروبنسون ،)Lofgren and Robinson (2004)(  الذين يعتبرون أن االستثمار
ويولد االستثمار .  ينعكس إيجاباً على النمو والحد من الفقر )رأس المال المادي(تحتية والبنية ال) رأس المال البشري(في الزراعة والتعليم 

  .في الزراعة أعلى عائدات من حيث النمو والحد من الفقر في القطاع الزراعي، شرط أن يكون توزيع األراضي منصفاً

)211(  Government of Egypt et al. (2009).  
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عرفة، ويمكن توجيه السياسات الداعمة للبحث والتطوير في البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا القائمة على الم
واالستثمارات األجنبية المباشرة، واإلقراض والتأمين الزراعيين، نحو المزارع التجارية، في حين أن 
السياسات الداعمة إلصالح األراضي وخطط حيازتھا، والمنح أو القروض البالغة الصغر، وبرامج 

  .راءالمساعدات االجتماعية وخدمات اإلرشاد، تدعم مزارع الكفاف وأھالي الريف الفق
  

وفي حين أن الفئات األربع جميعھا موجودة في االقتصاد الوطني وھناك عالقات مھمة بينھا، قد تولد   
للفئات الدنيا حصة  الفئات العليا مطالب وفرصاً للفئات األخرى، وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة

تحقيق المزيد من األمن الغذائي، خاصة في  ويساھم المنتجون الصغار في.  أكبر من البطالة وحاالت الفقر
المناطق الھامشية والمجتمعات الفقيرة، حيث يساعد الغذاء المنتج محلياً على تفادي تكاليف النقل والتسويق 

وبالتالي، ال بد من التركيز بشكل خاص على ترشيد إنتاجية المزارع .  المرتفعة لألغذية المنتجة في الخارج
الكفاف وكذلك األسر المعيشية التي ال تملك أراضي وتحسينھا نظراً لتأثيرھا الكبير على التقليدية ومزارع 

  .الفقر
  

تعتمد المناطق شبه الجافة في السودان واليمن وبعض أنحاء منطقة اإلسكوا على إنتاج موسمي واحد   
ي السودان، مقارنة في المائة من مجموع األراضي الزراعية ف 10أقل من (يتطلب القليل من الري نسبياً 

، ما يؤثر سلباً على إنتاجية اليد العاملة )في المائة تقريباً في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 100بنسبة 
ونظراً لوجود موسم زراعي واحد، يكون اإلنتاج أكثر عرضةً للتأثر بالتغيرات المناخية .  المنخفضة أصالً

في المحصول، خاصة في المناطق البعلية التي يستعملھا عادة  والصدمات األخرى، ما يسبب تفاوتاً مرتفعاً
وتساھم ھذه الخصائص إلى جانب بيئة األعمال الھشة في إضعاف .  )212(المزارعون الصغار إلنتاج الحبوب

كما تعيق القيود التي تفرضھا الحكومة على التدفقات التجارية .  استجابة األمن الغذائي إلشارات األسعار
حرية نقل اإلنتاج الغذائي من مناطق األسعار المنخفضة إلى مناطق األسعار المرتفعة الذي يمكن أن الداخلية 

  .يخفف ارتفاع األسعار من جھة، ويزيد فرص توليد الدخل للمزارعين من جھة أخرى
  

  التوصيات
  

لمنطقة على ينبغي أن ترتكز الجھود الرامية إلى تحفيز دور الزراعة في النمو المحبذ للفقراء في ا  
  :أربع أولويات، ھي

  
في حين يمكن للمنتجين الصغار تحقيق النمو في قطاع : تحسين اإلنتاجية وروابط السوق  )أ(  

األغذية األساسية التي ما زال الطلب الداخلي عليھا مرتفعاً، يتعين عليھم أن يزيدوا من قدرة ھذه األغذية 
وھنا تبرز األھمية المضاعفة .  المستوردة من خارج المنطقة على منافسة المواد الغذائية المنخفضة التكلفة

للسياسات التي تركز خصوصاً على تحسين إنتاجية المالكين الصغار ألن ھذه الفئة تضم عادة نسبة كبيرة من 
 ولتحقيق مكاسب اإلنتاجية، ال بد من صياغة سياسات داعمة تمكّن المنتجين.  السكان الريفيين ومن الفقراء

وھذا بدوره .  )213(بمزيد من الكفاءة واالستدامة) أي األراضي والمياه(يين من استعمال الموارد المتوفرة الريف

�����������������������������������������������������������  
نظر ا  .اصيل الزراعية المقاومة للجفاف لضمان الجدوى االقتصادية للزراعة البعليةمن المھم إجراء بحوث عن المح  )212(

  .صنفاً مختلفاً من المحاصيل المقاومة للجفاف 120طورت المغرب مثالً نحو .  (El Obeidy (2006))العبيدي 

ألراضي مھمة عادة في المراحل تشير قاعدة مفيدة للبلدان المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا إلى أن إنتاجية ا  )213(
ية األولى من التنمية بھدف زيادة اإلنتاج، لكن إنتاجية اليد العاملة تصبح أكثر أھمية في المراحل الالحقة إذ تنمو القطاعات غير الزراع

ل بعد الحصاد التي تتضمن وتترافق الزيادة في إنتاجية اليد العاملة عادة مع زيادة في معاملة المحاصي  .وترتفع األجور خارج المزارع
وتثبت إصالحات األراضي حول العالم أن نظام حيازة األراضي الواسع النطاق الذي يشجع مشاركة النساء   .المزيد من القيمة المضافة

  .يمكن أن يكون أول برنامج اجتماعي سليم وفع�ال من حيث التكلفة مع توفير البنية التحتية المنتجة في آن معاً
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يتطلب أن تنفذ المجتمعات المحلية تدريجياً اإلصالحات المتعلقة بسياسة األراضي، بھدف إنشاء نظام أكثر 
كما يتطلب تحقيق مكاسب .  واً في المنطقةأمناً وعقالنية وتناسقاً لحيازة األراضي، خاصة في أقل البلدان نم

اإلنتاجية تسھيل الحصول على المدخالت التنافسية والمعدات، وإقامة جمعيات منظمة ومتكاملة للمنتجين قادرة 
على توسيع حصتھم في سلسلة القيمة، وإجراء البحث والتطوير النوعيين، وتأمين بنية تحتية وخدمات نقل 

 100في اليمن، على سبيل المثال، تبلغ كثافة الطرق نحو .  )214(ات المالية الريفيةسليمة، إضافةً إلى الخدم
، 2كلم/م 120، أي أقل من أمريكا الالتينية التي تبلغ كثافة الطرق فيھا )2كلم/م(متر للكيلومتر المربع الواحد 

نية التحتية ويخفف من ، ما ي�ضعف من إمكانية الوصول إلى الب2كلم/م 180وأقل من آسيا حيث تبلغ الكثافة 
ونظراً لروابط النمو الوثيقة بين الزراعة والقطاعات غير .  )215(تواتر خدمات النقل ويزيد تكاليف النقل

الزراعية، ال بد من تحقيق مكاسب اإلنتاجية واالستثمار خارج قطاع الزراعة بھدف زيادة روابط النمو إلى 
في ھذا السياق، ال بد من تحسين إنتاجية تلك القطاعات .  ةأقصى حد وبالتالي تحفيز تنمية السوق الزراعي

  التي تربطھا عالقات وثيقة بقطاع الزراعة، مثل قطاع معاملة المحاصيل بعد الحصاد؛
  

يعتمد المزارعون الفقراء اعتماداً أكبر  :الحد من االنكشاف على المخاطر في المناطق الريفية  )ب(  
يد من الصدمات الكلية والمحددة، خاصة في ھذه المنطقة الشديدة التأثر نسبياً على الزراعة ويتعرضون لمز

وباإلضافة إلى ذلك، شھدت المنطقة ارتفاعاً في مشاركة المرأة في العمل .  بالكوارث الطبيعية والبشرية
الزراعي نتيجة ھجرة العمال الرجال ونتيجة النزاعات التي تفرض تحديات جديدة وأنواع جديدة من 

وقد رفع من درجة االنكشاف على المخاطر تزايد الروابط مع السوق العالمية وما وازاه من عدم .  رالمخاط
وبالتالي، من المھم .  فعالية السياسات أو تقلص دور الدولة في مجاالت مھمة من مجاالت السياسة العامة

ات الرامية إلى تخفيف ھذه المخاطر للسياسة الزراعية المحبذة للفقراء في منطقة اإلسكوا، إعداد قائمة بالسياس
وھذا يعني دراسة كيفية استعمال المزيد من أساليب التحوط المالي القائم على السوق .  الكلية والمحددة

وأدوات التأمين، بالتنسيق مع برامج الحماية االجتماعية المبتكرة والمرنة والمراعية للنوع االجتماعي 
مة وموجھة للفقراء لمساعدتھم على تخفيض مستويات نفورھم من والمحددة بالمكان والتي تكون مصم

  المخاطرة وتمكينھم من تنفيذ أنشطة اقتصادية جديدة وزيادة مشاركتھم في السوق؛
  

ترتبط القطاعات الريفية : تحسين سبل العيش في الريف بدالً من تحسين الزراعة فقط  )ج(  
.  بينھا، وتنعكس تنمية كل منھا إيجاباً على القطاعات األخرىالزراعية وغير الزراعية ارتباطاً وثيقاً فيما 

فقد كانت السياسات الزراعية تقليدياً تركز على زيادة اإلنتاج الزراعي وفقاً لتعريفه األضيق، وتتجاھل 
االنتقال من المناطق الريفية إلى المناطق  فتشجع ،في الريف المتنوعة والدائمة مصادر الرزقاالستثمار في 

ويمكن لحرية حركة عوامل اإلنتاج محلياً وإقليمياً أن تساعد .  )216(محيطة بالمدن أو المناطق الحضريةال
�����������������������������������������������������������  

استعمال المدخالت ومحاصيل األغذية األساسية بشكل ملحوظ عندما يكون المزارعون بعيدين عن أسواق  ينخفض  )214(
ولذا، تساعد البنية التحتية   .من ھنا، يمكن أن تؤدي زيادة اإلنتاج إلى انخفاض في األسعار نظراً لعدم مرونة الطلب المحلي  .المدن

  .قرار األسعاروخدمات النقل على دعم اإلنتاجية وتحقيق است

إلى أن الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى سوق محلية  )IFPRI(تشير تقديرات المعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية   )215(
بل من األصعب على األسر   .دقائق لألسر المعيشية في الريف 105دقيقة لألسر المعيشية في المدن و 73دقيقة، وتحديداً  96في اليمن ھو 

أما في المناطق الصحراوية، فإن متوسط   .الريفية أن تصل إلى وسط المدن، إذ يستغرق الوصول إليھا ساعتين في المتوسط المعيشية
ويزداد الوضع سوءاً لدى األسر المعيشية التي تعاني   .الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى سوق محلية أو وسط مدينة فيفوق ثماني ساعات

المعھد الدولي لبحوث السياسات   .إذ أنھا تستغرق وقتاً أطول للوصول إلى أقرب سوق محلية أو وسط مدينة من انعدام األمن الغذائي،
  ).2010(الغذائية 

بالنسبة إلى األسر المعيشية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي، قد تكون الھجرة مھمة في ذروة النقص الغذائي ليس   )216(
بل أيضاً لمصلحة األفراد الذين يبقون في المنطقة من خالل تخفيض عدد األشخاص الذين ھم بحاجة  فقط في سبيل تنويع مصادر الدخل

  .إلى غذاء
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السياسات القائمة على القطاع والمكان على إتاحة الفرص وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر إنصافاً في منطقة 
أجيرھا مع تخفيض تكلفة وتتطلب ھذه اإلنجازات إنشاء أنظمة فعالة لحيازة األراضي وت.  اإلسكوا

المعامالت، ما يتيح الفرصة أمام المزارعين للتصرف بحرية بأصولھم غير المنقولة واستخدامھا كضمانات 
، كما تتطلب القيام باستثمارات في البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، وتوفير )217(بأكبر فعالية ممكنة

رد البشرية والمالية وتعبئتھا في األنشطة اإلنتاجية الزراعية بيئة أعمال مشجعة لضمان حرية حركة الموا
  وغير الزراعية؛

  
ينبغي أن تكون البرامج الوطنية  :في االستراتيجيات الحكومية دمج مصادر العيش في الريف  )د(  

واق الستراتيجيات الحد من الفقر حاسمة األھمية في تنفيذ االستراتيجيات الزراعية وفي ضمان أن تعمل األس
ولكن الزراعة والتنمية الريفية أھملتا أو نفذتا بشكل سيء أو أعطي لھما .  الزراعية المحبذة للفقراء الريفيين

دور ثانوي في برامج استراتيجيات الحد من الفقر السابقة في المنطقة، وذلك بسبب الفھم المحدود لألبعاد 
وغالباً .  دية أخرى وعلى انعدام االستقرار السياسيالريفية للفقر وانعكاساتھا على قطاعات اجتماعية اقتصا

ما أدى الفھم المحدود ألھمية ھذه األبعاد إلى اعتماد نھ�ج من أعلى إلى أسفل وبيروقراطية أو مفتقرة إلى 
المرونة، وإلى ندرة مشاركة األطراف المعنية ببرامج استراتيجيات الحد من الفقر في مناقشة ھذه األبعاد 

  .إلى غياب آليات المساءلة والرقابةوتنفيذھا، و
  

في بيئة متأثرة بالنزاعات، ال بد من إضافة ھذا النھج القائم على أربع أولويات إلى األنشطة الرامية   
إلى معالجة الجوانب الحاد�ة والمزمنة النعدام األمن الغذائي، كما ال بد من وضع شبكات أمان قوية وبناء 

ارئ لكي تحصل األسر المعيشية التي تعاني نقصاً غذائياً مزمناً وحاد�اً على قدرات االستجابة لحاالت الطو
  .األغذية الالزمة

  
  تمويل البحث والتطوير في الزراعة  -2

  
ديكسون -من بالغ األھمية معالجة ندرة الموارد عن طريق االبتكار ألن ھذه الندرة، وفقاً لھومر  

)Homer-Dixon(طاف أكثر عرضةً للتنافس على الموارد وآلليات االستيالء عليھا، ، تجعل البلدان في نھاية الم
  .)218(وبالتالي أكثر عرضةً لعدم االستقرار والنزاع

  
.  2005إلى  1970كانت إنتاجية عوامل االنتاج الكلية في المنطقة سلبية أو منخفضة في الفترة من   

طويلة وسوء استعمال رأس المال البشري في ويعود ھذا األداء الضعيف إلى سببين رئيسيين ھما النزاعات ال
أن ثمانية بلدان أعضاء في  )Belloumi and Matoussi(وتظھر دراسة أجراھا بيلومي وماتوسي .  اإلنتاج

في المائة فقط من المخرجات التي يمكن  93نحو  2000اإلسكوا، توفرت عنھا البيانات، أنتجت في عام 
، سجلت 2000إلى  1970وفي الفترة من .  )219(لملحوظة في الدراسةإنتاجھا باستعمال كميات المدخالت ا

في المائة في إنتاجية عوامل االنتاج الكلية، وذلك نتيجة نمو معتدل في  0.2ھذه البلدان ارتفاعاً متوسطاً بنسبة 
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ويمكن لتطوير   .عادة في البلدان المتأثرة بالنزاعات، تكون أسعار الفائدة أعلى نسبياً بسبب ارتفاع معدل المخاطر  )217(

  .إنتاجھم حتى مع احتفاظھم بنفورھم من المخاطرة سوق تأجير األراضي أن يساعد المزارعين على تعزيز

)218(  )Homer-Dixon (1999.  

)219(  )Belloumi and Matoussi (2009 في ھذا السياق، البلدان األعضاء في اإلسكوا المعنية ھي األردن والجمھورية العربية ،
  .السورية والسودان والعراق ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن
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واسعاً من  وبالفعل، يبدو أن ھذه الزيادة المتوسطة والمعتدلة تخفي نطاقاً.  تغيرات الكفاءة واالبتكار الفني
  في المائة لألردن وانخفاض بنسبة  4.2المعدالت المتفاوتة بين البلدان التي تتراوح بين زيادة بنسبة 

  .)220(في المائة للمملكة العربية السعودية 3
  

قد يكون األداء اإليجابي لألردن ناجماً عن اإلصالحات االقتصادية الكلية واإلصالحات القطاعية التي   
.  إلى جانب االستثمار المستمر في البحث والتطوير في قطاع الزراعة طيلة العقدين الماضيين أجرتھا البالد

وفي ما يتعلق بالبلدان واألقاليم المتأثرة بالنزاعات، شھد العراق انخفاضاً ملحوظاً في مكاسب الكفاءة نتيجة 
وباستثناء العراق، .  غير التكنولوجيالنزاع وإھمال السياسة العامة، في حين تأثر السودان واليمن سلباً بالت

سجلت البلدان في المنطقة كافة ارتفاعاً مھماً في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في التسعينات بنمو متوسط 
في المائة، علماً بأن� الحسابات شملت معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا، وبالتالي جاءت النتيجة  2.7بلغ 

ومن خالل مراجعة األدبيات، نرى أن� نين .  )221(وسط الذي كان سائداً في السابقأعلى من المعدل المت
في المائة في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج لمنطقة الشرق  0.05وجدوا نمواً بنسبة  )Nin et al(وآخرين 

لمائة في ا 0.98- في المائة للسودان و 0.39( 1994إلى  1965األوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 
في  0.9نمواً في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج بنسبة ) Rao at al(كما وجد راو وآخرون .  )222()للعراق

في المائة  1.5- في المائة للجمھورية العربية السورية و 0.9، و2001إلى  1970المائة في الفترة من 
نمواً إيجابياً في  )Nin-Pratt and Yu, 2009(برات ويو  - ووجد نين.  )223(في المائة لمصر 0.9للعراق و

في كّل من األردن والجمھورية العربية  2003إلى  1984اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في الفترة من 
  .السورية والسودان ومصر

  
  تغيرات في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا،  -19الجدول 

1970-2000  
  

  
يرات الكفاءة تغ

1970-2000  
التغيرات الفنية 

1970-2000  

 التغيرات في اإلنتاجية
االنتاج  لعوامل الكلية

1970-2000  

 التغيرات في اإلنتاجية
 االنتاج لعوامل الكلية

1981-1990  

 التغيرات في اإلنتاجية
 االنتاج لعوامل الكلية

1991-2000  
  1 038  1 033  1 042  1 012  1 030  األردن
  1 026  0 970  1 002  1 002  1 000  رية العربية السوريةالجمھو

  1 046  0 997  0 968  0 968  1 000  المملكة العربية السعودية
  1 030  0 971  0 995  0 995  1 000  السودان
  0 952  1 015  0 979  0 999  0 980  العراق
  1 054  0 984  1 034  1 022  1 012  لبنان
  1 038  1 011  1 017  1 019  0 998  مصر
  1 035  0 987  0 982  0 982  1 000  اليمن

  1 027  0 996  1 002  1 000  1 002  متوسط اإلسكوا
  1 027  0 996  1 004  1 002  1 002  متوسط الشرق األوسط
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 لمملكة العربية السعودية إلى السبعينات عندما دفعت التكھنات التي اي�عزى ھذا االنخفاض البالغ في معدالت   )220(

 سادت، بصدد ردود انتقامية من البلدان المستوردة للنفط والمنتجة للحبوب، إلى دعم إنتاج القمح بمعدالت عالية واالستثمار بتكلفة 
لسعودية ھذه مع حسابات راو وكولي وألودين للمملكة العربية اأرقام اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج  وتتعارض  .باھظة في تحلية المياه

(Rao, Coelli and Alauddin (2004))  2001إلى  1970في المائة في الفترة من  3.1الذين وجدوا ارتفاعاً فيھا بنسبة.  

  .رية ولبنان ارتفاعاً في الكفاءة واالبتكارفي ذلك العقد، شھد األردن والجمھورية العربية السو  )221(

)222(  )Nin, Arndt and Preckel (2003.  

)223(  Rao, Coelli and Alauddin (2004).  
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  وشمال أفريقيا  

  .Belloumi and Matoussi (2009(: المصدر



  

  

في تعزيز األمن  أن يساھم االستثمار في المزيد من البحث والتطوير في البلدان العربيةومن شأن   
، تنفق البلدان )اليونسكو(وفقاً لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ف  .في الريفالغذائي ومكافحة الفقر 

أنشطة البحث والتطوير في حين أن النسبة  على اإلجمالي المحلي ھافي المائة من ناتج 2.5 نحوالمتقدمة 
  يناھز اإلنفاق على البحث والتطوير ففي البلدان العربية، أما  ،في المائة 1.4المتوسطة في العالم تبلغ 

 المحلي ھافي المائة من ناتج 1.5، تنفق الصين بالمقارنةو  .)213(اإلجمالي في المائة من الناتج المحلي 0.3
ويبلغ متوسط اإلنفاق على البحث   .في المائة 1.0التطوير، وتنفق الھند أكثر من على البحث و اإلجمالي

وفنلندا  اًدوالر 33بماليزيا حيث يبلغ  ، مقارنةاتدوالر 10والتطوير للشخص الواحد في المنطقة العربية 
االقتصادي وخالفاً للبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان   .دوالر 1 300حيث يبلغ 

)OECD(  استثمار القطاع  يضطلعفي المائة،  70حيث يبلغ استثمار القطاع الخاص في البحث والتطوير
في المائة من إجمالي  10إلى  3إذ يبلغ فقط في العالم العربي، بدور محدود  الخاص في البحث والتطوير

  .)214(لقطاع الحكومي ثلثي اإلنفاقاإلنفاق العربي، وتغطي الجامعات ربع اإلنفاق المتبقي، كما يغطي ا
  

أو ما يعادل  مليار دوالر سنوياً في البحث والتطوير في الزراعة 1.4 نحوتستثمر البلدان العربية   
باستثناء  ،الزراعي الذي شھد ارتفاعاً محدوداً جداً منذ الثمانينات اإلجمالي في المائة من الناتج المحلي 0.66

  في المائة، إال أنھا  0.53ه النسبة أعلى من متوسط البلدان النامية الذي يبلغ ومع أن ھذ  .األردن والبحرين
التي ھي  ،الزراعي اإلجمالي في المائة من الناتج المحلي 2ما زالت دون نسبة االستثمار المرجوة وھي 

 إلجماليا في المائة من الناتج المحلي 2.36بدورھا أقل من مستوى االستثمار في البلدان المتقدمة وھو 
في  0.17 نحوحيث تبلغ  ،وتعاني البحوث الزراعية من نقص حاد في التمويل في السودان  .)215(الزراعي

أصبح رائداً التي ھي أيضاً بلد استوائي كبير  ،أما البرازيل  .الزراعي اإلجمالي المائة من الناتج المحلي
الزراعي  اإلجمالي ي المائة من الناتج المحليف 1.73في العديد من أسواق السلع الزراعية، فتستثمر  عالمياً

عبر مؤسسات  10وعلى سبيل المقارنة، تنفق أول   .)www.asti.cgiar.org(في البحث والتطوير في الزراعة 
أي ضعف (والتطوير مليارات دوالر سنوياً على البحث  3 نحو في العالممعنية بالعلوم البيولوجية  وطنية

للنظر بالرغم من ھذا األداء الضعيف  لفتوالم  ).إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية
 36 نحوفي المتوسط يولد عائدات مرتفعة تبلغ في ھذه المنطقة ھو أن قطاع البحث والتطوير في الزراعة 

وينبغي أن يكون الحصول على جزء   .عية عالية أيضاً، كما يولد عائدات اجتما)216(في المائة كمعدل متوسط
يعزز  ماأيضاً،  تخوض المنافسةمن ھذه األموال قائماً على قاعدة تنافسية وأن ي�سمح للشركات الخاصة بأن 

  .الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحوث التطبيقية في المنطقة
  

زراعية نفسھا وتواجه التحديات نفسھا في مجال األمن األھداف الفي  عموماً، تتشارك بلدان المنطقة  
  .وفي ھذه الظروف، من المستحسن إعداد أجندة بحوث إقليمية  .أي ندرة المياه والتغير المناخي ،الغذائي

عامة لھا تأثير واضح في الحد من الفقر سلع أنشطة البحث والتطوير في الزراعة عناصر في بما أن و
  .وفورات الحجم حققظيمھا على المستوى اإلقليمي بدالً من المستوى القطري لكي توالجوع، من األفضل تن
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اإلنفاق   .www.astf.net/site/funding/index.asp: المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، على الموقع اإللكتروني التالي  )213(

  .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 0.1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي اليمن  0.2منخفض في السودان حيث يبلغ 

، واليونسكو والمنتدى العالمي للعلوم )2009(دة اإلنمائي راجع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم المتح  )214(
  .www.unesco.org/science/psd/focus/focus07/arab_science.shtml: بودابست، على الموقع اإللكتروني يف

)215(  Alston et al. (2000).  

  .المرجع نفسه  )216(



  

  

وفي ھذا السياق، اقترح كل من جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إنشاء صندوق إقليمي 
الزراعية  حالياً، تحصل برامج البحث والتطوير  .)217(للبحث والتطوير وتخصيص ميزانية طويلة األمد له

 تعالجمن المؤسسات التي كبير وتجدر اإلشارة ھنا إلى انتشار عدد  . عادة على تمويل صغير ومتوسط الحجم
يحدد وصحيح أن العديد من برامج البحث والتطوير   .والتي يمكن أن تتداخل مھامھا مسألة المياه في المنطقة

تمويل مشاريع البحث تمكن من ات تمويلية كبيرة القليل منھا فقط يحظى بقدرلكن  عامة، اًوأھداف اًمھام
للحصول على عرض موجز لھذه المسألة، (باستثناء الصناديق الكبيرة المدعومة من الحكومة  ،والتطوير

  ).األولنظر المرفق ا
  

  التوصيات
  

 زيادة عدد الصناديق والمؤسسات المعنية بالبحث المطلوب خالفاً للحكمة السائدة في المنطقة، ليس  
البحث والتطوير تعزيز بيانات رسالة مؤسسات معظم وتشمل   .والتطوير بل ترشيد القطاع وتحقيق تكامله

تتكامل والتنسيق لكي  ال بد من تحقيق المزيد من التآزر ومع ذلكالتنسيق والتعاون في مجال العلوم والتنمية، 
فاالنقسام   .يات نفسھا مثل ندرة المياهواجه التحديخاصة وأن معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا  ،الجھود

  .لبحوثمن اات ئدالحاصل حالياً في أنشطة البحث والتطوير بين البلدان ال يسمح بتوليد عا
  

إن لم ي�نشأ صندوق إنمائي إقليمي تموله البلدان األعضاء األكثر ثراء في اإلسكوا وتستفيد منه و  
ومن المھم نشر   .موارد الالزمة التي تسمح لھا بمواكبة التطورلل األخيرةالبلدان األكثر فقراً، ستفتقر ھذه 

للجميع لعبة مربحة  بل ھي حصيلتھا صفراًالتحويالت اإلقليمية ليست لعبة مدفوعات أن  حقيقة الوعي حول
ھنا أيضاً، يمكن االستعانة بتجربة الصناديق اإلنمائية اإلقليمية في أوروبا   .دار بالشكل الصحيحعندما ت

  .اإلسكوافي ألعضاء ا للبلدانوذج مرجعي كنم
  

  التنمية البشرية في البيئة المتأثرة بالنزاعات  -ھاء
  

أظھر العقدان الماضيان أن االرتفاع المستقر للدخل في العديد من البلدان النامية لم يترافق مع   
القتصادي والسياسات ھذا يدل على أن زيادة اإلنتاج الزراعي والنمو او  .لسوء التغذيةمطابق انخفاض 

حدث فقط انخفاضاً بطيئاً جداً لسوء التغذية، وھي بالتالي غير كافية لمعالجة األمن لموجھة نحو السوق تا
 في الواقع، تُظھر األدلة أنه عندما يتضاعف نصيب الفرد من الناتج القوميو  .الغذائي في إطار زمني مقبول

تتراوح بين إذ  ،بكثير أكثر تواضعاًتكون  معدالت نقص الوزن التغيرات فيفإن في ھذه البلدان،  اإلجمالي
في زيادة تأثير النمو على األمن أن تساھم كثيراً سياسات التنمية البشرية ويمكن ل  .)218(في المائة 32و 23

  .إذا وجھت إلى الفقراء بشكل مخصوص الغذائي
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)217(  League of Arab States and UNDP (2009).  

)218(  Haddad et al. (2002).   سنة  46تشير حسابات بسيطة إلى أن تخفيض معدالت سوء التغذية إلى النصف يستغرق نحو
حقق فيھا نصيب الفرد من الدخل نمواً بنسبة البلدان النامية التي ي ي، ف0.5-إذا كانت مرونة النمو بالنسبة إلى سوء التغذية تبلغ ) سنة 27(
  .سنوياً) في المائة 5(في المائة  3



  

  

بدو أنھا تجد صعوبة في زيادة التي حققتھا المنطقة، يالتنمية البشرية على الرغم من مكاسب   
  في المائة  2.5المعدالت المنخفضة لعائدات التعليم التي تتراوح بين و اإلنتاجية، والدليل على ذلك ھ

  .)219(بين المتعلمين لمستوى التعليمي، إضافة إلى معدالت البطالة المرتفعة نسبياًتبعاً لفي المائة  10و
نتيجة وجود بنية تحتية مؤسسية وتكنولوجية ناجمة عن  بشريةحقق التنمية التتفي كثير من األحيان   

يزيد  ماعلى سبيل المثال، يؤدي إنشاء مصانع جديدة إلى خلق وظائف عمل جديدة للنساء،   .اقتصاد متنوع
معدل الخصوبة ويخفف الضغط على  من ويحسن الوضع االجتماعي للمرأة ويحد المعيشية دخل األسرة

صحيح أن العديد من أوجه التنمية البشرية يرتبط ومن ال  .اد نظام غذائي أفضلالمدخرات ويسمح باعتم
ھذه ارتباطاً وثيقاً بتحديث البنية التحتية المؤسسية والتكنولوجية، إال أن الحكومة يمكن أيضاً أن تستھدف 

  .)220(مباشرة من خالل االستثمار في المدارس العامة والرعاية الصحيةاألوجه 
  

حرماناً  شدألشخاص األلھذه الخدمات الرئيسية حيانٍ كثيرة أفي من في البيئة الھشة ال تّؤلكن الدولة   
وما يساھم في   .الشرعيةانعدام اإلرادة وصوالً إلى  بانعدامبدءاً بانعدام القدرات مروراً  ،لعدد من األسباب

  .ئات إثنية أو دينية معينةتدھور ھذه الخدمات ھو انعدام المساءلة وانحياز مخصصات الميزانية لصالح ف
في فترة ما بعد النزاع، يتفاقم الوضع بسبب تزايد الضغط على ھذه الخدمات بسبب الھجرة من الريف إلى و

 ظاھرةوالحراك الداخلي و) الذين ھم بحاجة إلى خدمات عامة أساسية(وتزايد عدد الفقراء  )221(المدن
مغة وأصحاب المھارات من بين الموظفين المدنيين، إلى جانب ھجرة األد ،األشخاص المشردين داخلياً

 األخرى من الحاجاتوغير ذلك  ،وانعدام موارد الميزانية وتدھور البنية التحتية وتزايد اإلنفاق العسكري
  .المنافسة

  
ألنھا  ،بما فيھا الكوارث الطبيعية ،أكثر من النزاعات األخرى اًالحروب والنزاعات أضرارلحق ت  

كم واألطر القانونية وسيادة القانون والروابط االجتماعية والمؤسسات المطلوبة لتحقيق التنمية تعطل نظام الح
  .البشرية وضمان حسن سير االقتصاد

  
ما يشير أيضاً إلى أن� ھناك ؤثر سلباً على الخدمات العامة المعنية بالتنمية البشرية، الھشاشة تومع أن   

أسلوب واالنتقال بسرعة أكبر وبشكل مستدام من  الھشاشةحد من تحسين تقديم ھذه الخدمات يساھم في ال
يمكن أن فإنھا في الواقع، عندما تدار نھاية النزاع بالطريقة المناسبة،   .والتنميةاالنعاش الطوارئ إلى نھج 

االجتماعي  االشتمالعف التي تضالمتنافسة والتوقعات في المجتمع ألھداف لمعالجة اتتيح فرصة فريدة 
  .)222(نمية البشريةوالت

  
إدارة المخاطر والفرص وتخصيص ما يترك أثراً على  ،التنمية البشرية، لكل قطاع خصائصهضمن   

على سبيل المثال، للتعليم قدرة ھائلة على التأثير عموماً، ولھذا السبب   .الميزانيات وتحديد األولويات
مات الصحية لألمھات وخاصة الخد(ة أما الرعاية الصحي  .)223(والتالعب السياسي لالستقطابيتعرض 

�����������������������������������������������������������  
)219(  The World Bank (2006).  

يخذل أنظمة الرعاية الصحية غياب الروابط بين القطاعات التي تعترف بالدور اإليجابي للمرأة والتعليم في ھذا   )220(
برنامج األمم   .إلى جانب التفاوت المتزايد في نوعية الرعاية الصحية التي يتم توفيرھاالمجال، والجودة المتدنية للخدمات الصحية العامة، 

  ).2009(المتحدة اإلنمائي 

مثالً تشير التقديرات إلى تزايد عدد السكان في مدينة جوبا في جنوب السودان بسبعة أضعاف وفي بلدة نياال في   )221(
  .عدارفور بأربعة أضعاف في الفترة الالحقة للنزا

)222(  Olson (1982); and Collier (2007).  

بصدد العالقة بين التنمية والنزاع إلى أن التعليم أيضاً  )Pillay, 2003(تشير النتائج التجريبية التي توصل إليھا بيالي   )223(
في  20خطر النزاع بنحو فكل سنة تربوية يمضيھا السكان الذين ھم في سن التعليم تحد من : يؤثر جداً على ميل المجتمع إلى النزاع



  

  

 ،على الصعيد السياسي والمياه وخدمات الصرف الصحي، فھي أكثر حياداً اإلعاشةحصص و) واألطفال
 . ويمكن أن تتيح بعض فرص التعاون بين مختلف شرائح المجتمع وفرص شراكة مع المجتمع المدني

الحال في البلدان ھو لية واإلدارية محدودة، كما أو القدرات الما محدوداً وعندما يكون االلتزام السياسي
وبشكل خاص، تولد   .المتأثرة بالنزاعات، من المستحسن التركيز على عدد معين ومحدود من األھداف

مشاريع التغذية أعلى العائدات في األنشطة اإلنمائية ولديھا منافعھا في أغلب األحيان، حتى على المدى 
وجه عندما ت، خاصة ةغذيات الدقيقة التكميلية والمقوياحتلت االستثمارات في الم على سبيل المثال،  .القصير
، مرتبة أعلى من االستثمارات في مبادرات تحرير التجارة وفي خدمات في نظر الخبراء ألطفال الصغارإلى ا

أن يمكن ، هألف وحدالفيتامين النقص في  أن سدالواقع و  .)224()20نظر الجدول ا(المياه والصرف الصحي 
على وال بد من إعطاء األولوية   .)225(في المائة 16العبء العالمي لألمراض لدى األطفال بنسبة  يخفف

نقص الوزن، مثل السودان  معدالتفيھا  ترتفعلبلدان التي البرمجة لوضع السياسات كما على مستوى مستوى 
  .واليمن

  
  نسبة المنافع إلى التكاليف لبرامج التغذية  -20الجدول 

  
  نسبة المنافع إلى التكاليف  برامج التدخل

  67-5  تشجيع الرضاعة في المستشفيات
  16-9  البرامج المتكاملة لرعاية الطفل

  520-15  )للنساء(مكمالت اليود 
  43-4  )سنوات 6لألطفال البالغين من العمر أقل من (الفيتامين ألف  مكمالت

  200-176  )للفرد الواحد(مقويات الحديد 
  14-6  )للمرأة الحامل( الحديد تمكمال

  .Behrman, Alderman and Hoddinott (2004( :المصدر
  

يكون التأثير تجعلھا سلعاً عامة كي من بين الخدمات التي ينبغي دعمھا، تلك التي تتميز بخصائص   
لتعدد  ولكن تحديد األولويات لھذه الخدمات يمكن أن يكون صعباً نظراً  .أوسع على المجتمعات المحلية

 بالبعد الجغرافي للمجتمعاتإيصال الخدمات القدرة على على سبيل المثال، تتأثر ف  .محدداتھا الخارجية
األضرار عن المشاكل األمنية ألن أفدح  وتنجم.  تعليمي لألمھات وبالمستوى األمنيوبالمستوى ال المحلية

  وبالتالي،   .جتماعية والمدراس وغيرھابالقرب من مراكز الخدمة اال في أحيانٍ كثيرةتحصل االشتباكات 
ال بد من فھم السياق السياسي المحلي ومشاكل الحصول على الخدمات بھدف اتخاذ مبادرات التدخل المناسبة 

  .حسين تقديم الخدمات إلى الفقراءلت
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

كما يساھم نمو فرص العمل   .في المائة من النمو االقتصاي 5، يكون التأثير الناجم عن سنتين تربويتين مساوياً لنسبة يوبالتال  .المائة
ادر األخرى لالنكشاف ويمكن أن يتصدى التعليم للمص  .الشبابية المرتبطة بمخاطر انعدام االستقرار والنزاع" الطفرة"والتعليم في معالجة 

كما يتيح الفرصة   .على المخاطر من خالل تقديم المناھج التربوية حول الصحة والصرف الصحي وحقوق اإلنسان والحوار بين اإلثنيات
ت وكعامل ويمكن أن يستعمل التعليم كأداة قوية بين القطاعا  .لتحديد األطفال المحتاجين إلى مساعدة خاصة وتقديم العون لھم ولعائالتھم

  .)Berry at al. 2004(بيري وآخرون   .إلحداث التغيير بين األجيال

بيرمان   .200و 5تبين مراجعة لبرامج التغذية عبر البلدان، أن نسبة المنافع إلى التكاليف لھذه البرامج تتراوح ما بين   )224(
بشكل رئيسي : صة الزمنية المتاحة لتحسين التغذية محدودةولكن الفر  .)(Behrman, Alderman and Hoddinott, 2004وألدرمان وھودينوت 

وتبين األدبيات أن الضرر الذي يحدث في تلك الفترة من حيث النمو الجسدي والتطور الدماغي   .منذ فترة ما قبل الحمل وطيلة أول سنتين
  .وتكوين رأس المال البشري يصبح شامالً وغير قابل للعالج إن تُرك على حاله

)225(  )Darnton-Hill et al. (2005.  



  

  

  
ر غير القدرة على تقديم الخدمات األساسية فرصة كبرى للحكومة المحلية ولألدوااالفتقار إلى ح نويم  
لكن مساھمة الحكومة في برامج تقديم الخدمات والمساعدات في مرحلة ما بعد النزاع أمر   .الحكومية
والدور الذي يجب أن تؤديه استناداً إلى قراءة االقتصاد السياسي  ،انخراطھا والقضية تتعلق بمدى ،ضروري
اء على مجموعة مناسبة من األنشطة ويمكن الحفاظ على المستويات األساسية لتقديم الخدمات بن  .المحلي

بما في ذلك أنشطة تقديم الخدمات من المنظمات غير  ،التي تنفذھا الحكومة المحلية والسوق والمجتمع المدني
    .)226(والمجتمع المحلي المستقل والقطاع الخاص المنظمة لمواطنيناالحكومية ومجموعات 

من خالل ، خاصة "سالم في البلدان الخارجة من النزاععائداً ملموساً لل"تحسين ھذه الخدمات وقد يشكل 
يكون تحسين الخدمات  قدكما   .)227(أو التأثير السريع التي تعالج المشاكل الكبرى" الربح السريع"مشاريع 

  .األساسية مدخالً إلى بناء القدرات المؤسسية واإلرادة السياسية إلجراء اإلصالحات الرئيسية في نظام الحكم
ات االجتماعية والسياسية الطويلة األمد التي تعزز الحكم الرشيد تحقق نجاحاً أكبر عندما تترافق مع فالتغيير

  .ج ملموسة في مجال تقديم الخدماتإصالحات ذات نتائ
  

  مال البشري ال رأستحسين السياسات الداعمة لفي بالغة يكتسي دعم الجھات المانحة أھمية و  
ة بالنزاعات، إال أنّه نظراً لتعدد الجھات المعنية في ھذا المجال والتساع القطاع في البلدان المستفيدة والمتأثر

غالباً ما تكون مبادرات التدخل في المنطقة مجزأة وموزعة على الذي يشمل مثالً برامج التغذية أيضاً، 
  .إلنمائيةمجموعة منوعة من المشاريع الصغيرة أو ال تحظى باھتمام في الحكومات ووكاالت المساعدات ا

ھدر القدرات اإلدارية المحدودة للحكومة في إدارة عدة مشاريع صغيرة تختلف وفي بعض األحيان، يمكن أن ت
كما تحول ھذه المبادرات المجزأة   .فيھا التفضيالت واإلجراءات ومتطلبات اإلبالغ بحسب الجھة المانحة

بدالً " الصورة الشاملة"من الغذائي مع مراعاة المجتمع المدني بجھد وطني يرمي إلى معالجة األ التزامدون 
ة في ومع أن المساعدات الخارجية ضرورية لتوفير الخدمات األساسي  .إعالن الوالء لمشاريع محددة من

ديرت خارج أي سياق مؤسسي وإن لم تؤخذ مضاعفاتھا الطويلة األمد في مرحلة ما بعد النزاع، إذا أ
وبالتالي،   .سلبياً أيضاً من حيث إضعاف مساءلة الدولة وإطار الحكم العام ، يمكن أن يكون تأثيرھااالعتبار

في برامج الجھات المانحة ھو إدارة االنتقال من البرامج اإلنسانية إلى ينبغي أن يكون أحد المتطلبات الرئيسية 
  وأخيراً،   .الحكومية البرامج اإلنمائية واالنتقال من الجھات التي تقدم الخدمات خارج الدولة إلى المسؤولية

ج القطاعية النھفي ال بد من إدراج برامج التغذية والتنمية اإلنسانية في برامج استراتيجيات الحد من الفقر و
الحكومية في ھذا للسياسات مساءلة السھلة القياس، وذلك لزيادة  تقديم مؤشرات التي تحتوي علىالشاملة 

بدالً من االتكال على صناديق مخصصة  ،عية لمعالجة ھذه المسائلالمجال وتعبئة القنوات التمويلية الطبي
كما يجب على الشركاء في التنمية أن يساعدوا الحكومات على بناء التزامھا وقدراتھا في   .ومتقلبة أحياناً

المناصرين مختلف مراحل ھذه العملية من خالل اعتماد استراتيجية تواصل مالئمة تھدف إلى إشراك 
  .لرئيسية وشرائح أوسع من المجتمعالجھات المعنية االمحليين و

  
  برامج المساعدات االجتماعية  -واو

  

�����������������������������������������������������������  
 . قد ال تستفيد المجتمعات التي تعاني من رأسمال بشري منخفض ومن االستقطاب من النھج القائم على المجتمع المحلي  )226(

على سبيل المثال، في أعقاب األزمة في سيراليون، كثيراً ما خضعت المجموعات التي عينتھا وكاالت اإلغاثة لھذا الغرض لسيطرة النخب 
ساليمايكر . المحلية، ما أدى إلى تفاقم االنقسامات االجتماعية التي كانت السبب األول للحرب، وإلى تأخير إصالحات المؤسسات المحلية

  .)Slaymaker, Christiansen and Hemming, 2005(وكريستيانسن وھيمينغ 

)227(  Berry et al. (2004), p. 12.  



  

  

اإلنتاج الزراعي يعتمد بما أن� و  .كشفة على المخاطرالمجتمعات التي تعتمد على النشاط الزراعي من  
ت الغذائية الحاجاكثيرة، بسبب صغر حجمھا، تأمين  مزارعتستطيع ، ال المزارعين الصغار بمعظمه على

يؤدي إلى ھجرة من الريف إلى المدن، فتتشتت العائالت ويغلب الطابع النسائي على  مامن يعتمدون عليھا، ل
وعندما ترزح المرأة   .القطاع الزراعي بسبب ھجرة الرجال إلى المراكز الحضرية أو إلى الخارج للعمل

  .المسؤوليتين معاً وتحقيق النتائج المثلى فيھماتحت عبء تربية األطفال والزراعة، ال تعود قادرة على تولي 
حصل جفاف وظلت التحويالت المالية يوال يمكن الحفاظ على ھذا الوضع إال إذا بقي الحصاد وفيراً ولم 

إال أن ھذه الظروف المالئمة تصبح بعيدة المنال بشكل متزايد في ظل استمرار انعدام االستقرار   .تتدفق
ومن أجل حماية   .وفي ظل االضطرابات االقتصادية األخيرة والتغير المناخي وانخفاض األمن البشري

في المجتمع من التكاليف االجتماعية، تحتاج المجتمعات القائمة على الزراعة منكشفة على المخاطر الجيوب ال
إنشاء واستقرار أسعار السوق  على تحقيقويجب أن تركز ھذه الضمانات قدر اإلمكان   .ءةؤإلى ضمانات كف

  .الل برامج المساعدات االجتماعيةمن خ مباشرة األكثر انكشافاً المعيشية شبكات األمان التي تستھدف األسر
  

  المنطقة في السنوات التي سبقت األزمة االقتصادية،  اوحتى في فترة النمو االقتصادي التي شھدتھ  
 . )228(ة والبنية التحتية والمھارات البشريةلصناعلبناء أسس قوية  نحوالفائض في الموارد والنمو  هي�وجلم 

أنظمة حماية اجتماعية غير مالئمة ب ، مثقلةغمار األزمة االقتصاديةفي اإلسكوا فخاضت البلدان األعضاء 
الحكومات العربية استخدمتھا في الواقع، يبدو أن الوظائف العامة واإلعانات الغذائية ھي أھم آليات   .أصالً

  .تماعية قبل األزمة وبعدھالضمان الحماية االج
  

أزمة الغذاء واألزمة المالية، رفع العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا أجور موظفي في أعقاب   
، بما فيھا مثالً األردن والجمھورية العربية السورية وع�مان ومصر والمملكة العربية )229(القطاع العام

 وھي األردن والجمھورية العربية السورية ومصر واليمن، ،كما حاول بعض ھذه البلدان  .السعودية واليمن
إعانات الخبز وتنفيذ التحويالت النقدية المباشرة وإزالة الرسوم الجمركية  دعم الفقراء من خالل زيادة

  .)230(المفروضة على السلع الغذائية األساسية
  

 حصلتي التسعينات حيث ، كما في مصر واليمن فرجعيبعض اإلعانات الغذائية تأثير لثبت أن قد و  
لفئة الخمسية الدنيا ا إعانة على األقل تساويالعليا التي تعيش في المدن على إعانة  السكانية الخمسيةالفئة 

مع أنه  اً،فااستھدوقد أصبحت ھذه اإلعانات أفضل   .)231(التي تعيش في أغلب األحيان في المناطق الريفية
 في المائة من الناتج المحلي 1وھي تستعمل أكثر من  تھا،ءفاكعلى زيد من التحسينات إدخال المينبغي 

�����������������������������������������������������������  
)228(  Behrendt, Haq and Kamel (2009).  

كانت فاتورة أجور القطاع العام تاريخياً مضخمة في العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا، وخاصة في البلدان   )229(
ل الخدمات المتأثرة بالنزاعات، نتيجة الضغوط السياسية القوية المطالبة بإدراج عناصر الميليشيات والمقاتلين السابقين وأفراد العشائر، ما حو�

مثالً، في فلسطين   .اة محسوبية استخدمت القطاع العام كشبكة أمان اجتماعية بدالً من أن تكون مزوداً فعاالً للخدمات العامةالمدنية إلى أد
ـ   .تبلغ القيمة اإلجمالية لألجور أكثر من نصف الميزانية وخمس الناتج المحلي اإلجمالي  17وفي العراق، تقدر القيمة اإلجمالية لألجور ب

 8و 6في المائة، مقارنة بالمعدالت الدولية التي يتراوح حدھا األقصى بين  10ن الناتج المحلي اإلجمالي، وفي اليمن تبلغ القيمة في المائة م
ونتيجة لذلك، عانى القطاع العام في ھذه البلدان من التغيب ومن التماس الريع ومن االنخفاض الحاد في القدرات واإلنتاجية، كما   .في المائة

  .المشجع للنمو والموجه نحو القطاع الخاص يفي زيادة الحد األدنى لألجور في أسواق العمل وقام بمزاحمة اإلنفاق اإلنتاجساھم 

على الرغم من سھولة تطبيق سياسة تخفيض ضرائب االستيراد، ساد حولھا نقاش مثير للجدل في السنتين الماضيتين   )230(
ھذه السياسة مكلفة للميزانية، وقد تتسبب بتفاقم مشكلة الميزانيات الضريبية التي تعاني الضيق  يمكن أن تكون) أ: (نظراً لألسباب التالية

خالفاً لالقتطاعات في الضريبة على القيمة المضافة، يؤدي اقتطاع ) ج(يجني غير الفقراء جزءاً على األقل من المنافع، ) ب(أصالً؛ 
  .توردة، ما يلحق الضرر بالمنتجين المحليين، على المدى القصير على األقلالرسوم الجمركية إلى انخفاض أسعار األغذية المس

)231(  The World Bank (2006).  



  

  

تقلص نطاق بعض ھذه و  .)232(السنوي في األردن والجمھورية العربية السورية والعراق ومصر اإلجمالي
في المائة من الناتج  7 نحوكما تقدر إعانات الطاقة ب . دفةابدل تدريجياً بالتحويالت النقدية الھاإلعانات واست

السورية، وتغطي ربع  ةفي المائة في الجمھورية العربي 11في المنطقة، وتصل ذروتھا بنسبة  اإلجمالي يالمحل
كما ھي الحال  ،غير الفقراءإلى أن تكون لصالح وتميل ھذه اإلعانات عادة   .)233(النفقات الحكومية في اليمن

  .)234(ية األكثر ثراء بين المستھلكينفي المائة من إعانات البنزين إلى الفئة الخمس 93ذھب يحيث  ،في مصر
 .يستفيد غير الفقراء بنسبة كبيرة من تخفيض الرسوم الجمركية على األغذية األساسية المستوردة ذلكك
  

  السياسات المعتمدة من أعضاء اإلسكوا لمكافحة انعدام األمن الغذائي  -21الجدول 
  

  

تخفيض 
الضريبة 
  على الغذاء

 على قيود
  التصدير

زيادة 
  لمخزونا

الرقابة على 
 اإلعانات/األسعار

التحويالت 
   نقديةال

زيادة 
  األجور

 حصص
المعونة /اإلعاشة

  الغذائية
التغذية في 
  المدارس

 x )أ(x x - x x x X  األردن
  الجمھورية العربية

 x )أ(x -xxx- x  السورية  
 ؟ )ج(، )أ(X )ب(- - x x - x  السودان
 - x x x x x - x  العراق
 x - - - x - X x  ينفلسط
 x --x-- - x  لبنان
 - x x - x x x x  مصر

  ةالمملكة العربي
 - - - - - x - x  السعودية  

 )ج(، )أ(x )ج(، )أ(x x x x X x -  اليمن

  .قامت اإلسكوا بجمع ھذه البيانات: المصدر

  .جئين واألشخاص المشردين داخلياًالمقدمة إلى الال اإلعاشةحصص   )أ(  

  .أجور كبار موظفي الخدمة المدنيةخفضت حكومة جنوب السودان   )ب(  

  .ية والتي تنسقھا وكاالت اإلغاثةنس�ق خارج المؤسسات الوطناألنشطة التي ت  )ج(  

�����������������������������������������������������������  
بلغت التكلفة المالية لبرنامج اإلعانات الغذائية الذي تديره الدولة والذي يعتبر عنصراً رئيسياً في شبكة األمان   )232(

  .لمحلي اإلجمالي قبل ارتفاع أسعار األغذية، وكان ي�عتبر باھظاً جداً وغير فعالفي المائة من الناتج ا 2االجتماعية للفقراء في مصر 
في المائة من قيمة اإلعانات الغذائية إلى  83وتراوح عدد الفقراء الذين لم يستفيدوا منه بين ربع العدد اإلجمالي للفقراء وثلثھم، وذھبت نحو 

ا األسر المعيشية الفقيرة والضعيفة التي استفادت من البرنامج محدودة جداً، لدرجة أن كما كانت نسبة اإلعانة التي تلقتھ  .غير الفقراء
وفي ظل ارتفاع األسعار وتزايد عدد األشخاص الذين ينزلقون في   .في المائة فقط من السكان 5النظام لم يخرج من دوامة الفقر سوى 

م من الزيادة في عدد المستفيدين، ليس لشبكات األمان االجتماعية الحالية سوى الفقر نتيجة صدمات األسعار، يمكن االستنتاج أنه، على الرغ
طلين تأثير محدود في التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية على أفقر الشرائح السكانية، مثل األمھات العازبات أو األرامل أو العا

  .The World Bank (2005d), the World Bank, FAO and IFAD (2009).  عن العمل أو الشيوخ أو األشخاص ذوي اإلعاقة

)233(  The World Bank (2008b).   تساوي إعانات الوقود في اليمن تقريباً اإلنفاق على األجور والرواتب العامة، وھي أعلى
  .ودان إعانات كبيرة الحجم للوقوديبدو أن لدى الس وخالفاً لليمن، ال  .بثالثة أضعاف من التحويالت النقدية المدفوعة لألسر المعيشية

)234(  The World Bank (2006).   أظھرت دراسة أخرى أجراھا البنك الدولي أن األسر المعيشية الغنية في مصر تستفيد من
  بنسبة  في المائة للفئة الخمسية السكانية األعلى، مقارنة 34إعانات المنتجات النفطية أكثر من األسر المعيشية الفقيرة، وذلك بنسبة 

وبناء على نتائج ھذه الدراسة، إذا اقتطع نصف   .The World Bank (2005d)  .في المائة فقط للفئة الخمسية السكانية األكثر فقراً 13
عملت العائدات التي توفر نتيجة ذلك لتقديم تحويالت نقدية إلى سكان مصر كافة، حالية للمنتجات غير النفطية واستإعانات الطاقة ال

 . مليون شخص بأن يعيشوا فوق خط الفقر 4.2في المائة، ما سيسمح لنحو  13.5في المائة إلى  20فض معدل انتشار الفقر من نحو سينخ
  .وإذا ما استخدمت التحويالت الھادفة، ستسجل معدالت الحد من الفقر ارتفاعاً أكبر



  

  

  
 وي�عتقد  .ضعت مجموعة متنوعة من برامج شبكات األمان في البلدان النامية بھدف الحد من الفقرو  

    .النقدية ھي مبدئياً أكثر فعالية من حيث استفادة الفقراء منھات مثل التحويالأن برامج شبكات األمان 
االنكشاف بالمساعدة الفورية وتساھم في كسر حلقة المعيشية  فھي مفيدة في أعقاب النزاع ألنھا تمد األسر

ت ولكن تجدر اإلشارة إلى أن برامج شبكا  .التي تالزم السكان عادة في فترة ما بعد النزاععلى المخاطر 
، إال إذا ترافقت مع ينجيدوتنفيذھا األمان وحدھا ال يمكنھا أن تضمن األمن الغذائي، حتى ولو كان تصميمھا 

عموماً،   .استراتيجيات الحد من الفقر التي تزيد الدخل الفعلي للفقراء على المدى المتوسط والمدى البعيد
كلفة متدنية، ويمكن رفع تى المحتاجين بفعالية وبومرنة لكي تصل إل ة التھديفتكون شبكات األمان الفعالة جيد

ويتطلب استھداف الفئات   ).أو تصيب المجتمع كله(شاملة مستواھا أو تخفيضه وفقاً الحتمال وقوع صدمات 
مكان المحتاجين و األشخاص المحتاجة بكفاءة مجموعة من البيانات المحدثة التي يمكن االعتماد عليھا لتحديد

السياسات وتأثيرھا على الفقر، إلى جانب منظمات قادرة على  ما بين ربطيب تحليالً جيداً وجودھم، كما يتطل
  .وتعديل السياسات إذا لزم األمر التعلم من التجربة

  
لكن العديد من البرامج في المنطقة ال يستوفي ھذه الشروط األساسية، وفي بعض األحيان عندما   

على سبيل المثال، ف  .بتكرار الجھود وبھدر المواردذلك  سببيت تكون القدرة المؤسسية محدودة، يمكن أن
معقد من البرامج التي تدعمھا الحكومة والجھات المانحة الدولية نسيج تستند شبكات األمان في فلسطين إلى 

  .)235(والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية، وبعضھا يستھدف الشرائح السكانية نفسھا
  

اإلسكوا، مع وصف موجز  ز برامج المساعدات االجتماعية المطبقة في منطقةفي ما يلي أبرو  
 .لخصائصھا

  
  اإلعانات الغذائية الشاملة  )أ(
  

األغذية األساسية، لمصلحة  عادة كلفة بعض المواد الغذائية، وھيتتخفض اإلعانات الغذائية الشاملة   
وأن ) من دون استھداف(ة على إدارة بسيطة نسبياً ومن بين فوائد ھذه اإلعانات أنھا قائم  .المستھلكين كافة

الفقيرة ألن الغذاء وخاصة األغذية األساسية تغطي  المعيشية المنافع النسبية تصب كثيراً في مصلحة األسر
في الثمانينات، قدمت األردن والجمھورية العربية السورية ومصر   .األسرھذه نسبة كبرى من ميزانيات 

وفي التسعينات في   .مثل الخبز ودقيق القمح وزيت الطعام والسكر ،لبعض السلع إعانات غذائية شاملة
 في المائة من الناتج المحلي 5 نحوفي المائة من ميزانية الحكومة و 16اليمن، استھلكت اإلعانات أكثر من 

ة من في المائ 7، ومع ذلك يبدو أن الفئة الخمسية السكانية األكثر فقراً حصلت فقط على اإلجمالي
  .)236(المنافع

  
شعبيتھا في السنوات الخمس عشرة الماضية لعدة أسباب منھا ارتفاع بعض فقدت ھذه البرامج وقد   

 المعيشية تغطية بعض األسرغير الفقيرة وانخفاض  المعيشية كلفة الضريبية وتسرب المنافع إلى األسرتال
البرامج تزاحم على اإلنفاق برامج اجتماعية ونتيجة لذلك، أخذت ھذه   .الفقيرة خاصة في المناطق الريفية

خطة متعلقة  15وبعد مراجعة   .ولدى العراق حالياً البرنامج األكبر في المنطقة  .أخرى أكثر فعالية وكفاءة

�����������������������������������������������������������  
ت مؤخراً استراتيجية وطنية لقطاع الحماية وضع الفلسطينية الشؤون االجتماعية ما يستحق الثناء ھو أن وزارة  )235(

  .االجتماعية تھدف إلى تنسيق ھذه البرامج

)236(  The World Bank (1999).  



  

  

باإلعانات الغذائية، تبين أن ثالثة منھا فقط تقدمية، بمعنى أن المنافع التي يكسبھا كل فرد أعلى لدى الفقراء 
وقبيل نھاية القرن العشرين، سادت أعمال الشغب المرتبطة بالغذاء وأصبحت   .)237(الفقراء مقارنة بغير

تعبيراً رائجاً عن االستياء حيال النزعة العالمية الرامية إلى إزالة ھذه اإلعانات على ضوء برامج التكيف 
نات الغذائية ورفع األسعار فقد أدى تخفيض اإلعا  .الھيكلي التي أطلقھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

، وفي تونس في عام 1981، وفي المغرب في عام 1977إلى موجة من أعمال الشغب في مصر في عام 
أن اإلطار الدروس المستفادة من التجربة الدولية وتبين   .1996و 1989، وفي األردن في عامي 1983

داً ويتطلب إدخال التغييرات تدريجياً العامة أو تخفيضھا طويل ج اإلعاشةحصص الزمني إلزالة برامج 
وتضطلع الحمالت اإلعالمية العامة بدور بارز   .واستبدال البرامج ببرامج شبكات أمان أخرى أكثر كفاءة

  .وعليھا أن تركز على التكلفة المرتفعة للبرامج وعلى االستعماالت البديلة لميزانيات اإلعانات
  
  اإلعانات الغذائية المستھدفة  )ب(
  

على األغذية من خالل متاجر تبيع بأسعار  المعيشية سمح ھذه اإلعانات بحصول بعض األسرت  
التي تخول حامليھا شراء األغذية بأسعار  اإلعاشةمنخفضة في األحياء الفقيرة أو من خالل استعمال بطاقات 

للمنتفعين  استطالع الموارد المالية: ستعمل خمس آليات أساسية ھيوفي أغلب الحاالت، ت  .مخفضة
غير المباشر القياس و، المحلي ، واالستھداف الفئوي والجغرافي، واألساليب القائمة على المجتمعالمحتملين

وحاول كل من األردن ومصر إدراج أسلوب االستھداف في برامج   .)238(، واالستھداف الذاتيللموارد المالية
لضغط السياسي في حالة مصر، عدداً كبيراً من لفساد واعلى ما يبدو جعل اولكن   .)239(اإلعانات الغذائية

واصطدمت الجھود المبذولة لتضييق معايير األھلية   .إعاشةبطاقات يحمل غير الفقيرة  المعيشية األسر
  .)240(بمعارضة سياسية قوية

  
 اًالفرق شاسعإذا كان و  .أنظمة توزيع األغذية العينية تكاليف إدارية وتكاليف تخزين عالية ضتفر  

يحصل الكثير من التسرب كما حصل في  قد، ةأسعار بيع حصص اإلعاشة وأسعار السوق المفتوحبين 
فخطر استيالء النخبة على ھذه الحصص يمكن أن   .بنغالديش في الثمانينات وموزامبيق في التسعينات

درة قائمة يحصل في مثل ھذه البرامج سواء كانت على شكل مبادرة من السلطات العليا إلى المجتمع أم مبا
على المجتمع، ذلك أن أھداف السلطات التقليدية تميل أكثر إلى الحفاظ على العالقات االجتماعية والتماسك 

آثار  كلھاكانت لھا وتختلف أساليب االستھداف وربما   .)241(االجتماعي بدالً من معالجة انعدام اإلنصاف
فصلة من جھة والميزانية وحسن التوقيت من جھة مقايضة بين كمية المعلومات المجانبية، وفي العادة تحصل 

   ،بعض التجارب اإليجابية تحقق في البرامج الذاتية االستھداف المطبقة في جنوب آسياغير أن   .أخرى
، مثالً، األرز الخشن في ذلك بما في ،أدنى منزلةسلع غذائية على شكل قدم العديد من البلدان إعانات إذ 
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)237(  Coady, Grosh and Hodinott (2002).  

استطالع الموارد المالية ھو أقل انتشاراً في البلدان النامية وخاصة البلدان المتأثرة بالنزاعات حيث تنتشر أسواق   )238(
  .العمل غير النظامية وحيث ال يمكن تحديد المداخيل وحيث يمكن أن تكون آليات الرصد ضعيفة

)239(  Coady (2004).  

)240(  Kherallah et al. (2000).  

األوقات الطبيعية، يكون األشخاص األشد معاناة من انعدام األمن الغذائي ھم األكثر تھميشاً في المجتمع المحلي، في   )241(
 )Matus, 2006(ھذا ما أظھره ماتوس . الجتماعية والسياسية ھي األكثر استفادة من التوزيعات القائمة على المجتمع المحليوتكون النخب ا

  .في دراسته عن السودان



  

  

وصحيح أن تطبيق   .وصمة المتصلة بهالالثرية عن المشاركة في البرنامج بسبب ردع األسر  ما، بنغالديش
 بياناتالكثير من اليكون على حساب الدقة واالستھداف الصحيح أحياناً، إال أنه ال يتطلب عادة  ھذه البرامج

 ھاتكاليفكما أن  مشكلة فقدان االحتراز،و المتناظرةكما تساعد ھذه البرامج على تفادي مشاكل المعلومات غير 
دارية منخفضة، وھي أقل عرضة للفساد والھدر، ولديھا مرونة االستجابة للظروف االجتماعية اإل

ونتيجة االنتقال من اإلعانات   .البالد عندما تتطورواالقتصادية المتغيرة، كما يسھل التخلص منھا تدريجياً 
من إلى أقل امج الغذائية في تونس ومصر الغذائية العامة إلى ھذا النھج، انخفض اإلنفاق على البر

دفة، ھو أنھا تستھلك إنتاجاً زراعياً أقل من اإلعانات اأثر إيجابي آخر لإلعانات الھھناك و  .)242(النصف
  .الشاملة

  
  برامج األشغال العامة القائمة على كثافة اليد العاملة  )ج(
  

مثل  ،مشاريع البنية التحتية معد العاملة برامج األشغال العامة القائمة على كثافة الي تترافق عادة  
قنوات الصرف الصحي وصيانتھا في المناطق بناء و الفرعيةطرق بناء الالحفاظ على التربة ومشاريع 
تميزت ھذه البرامج قد و  .إلى الحد األقصىالفقراء مصممة لمساعدة الجانب سياسات التوظيف  إلى ،الريفية

التي تصيب مخاطر الة، فساعدت المزارعين الفقراء على التعاطي مع معاكسة للدورات االقتصاديأنھا ب
، يمكن أن تقدم ھذه لذاو  .)243(فريقياأفي العديد من بلدان آسيا والشاملة المرتبطة بالصدمات المجتمع كله 

تية ، كما تساعد على تحسين قاعدة البنية التحالمخاطرالتغلب على البرامج منافع التحويالت إلى جانب منافع 
وتقدم  المحلي ھذه البرامج جيداً، يمكن أن تحسن البنية التحتية للمجتمعصممت وإذا   .في االقتصاد بشكل عام

 .قادرون جسدياًأفرادھا كون التي ي المعيشية المساعدات إلى أفقر األسر
  

 ھذه البرامج ينبغي أن تقدم )أ: (وتتوقف فائدة برامج األشغال العامة على المعايير الرئيسية التالية  
د عدم االحتراز من تعو� وخطرالتكالية اتحويالت الدخل إلى الفقراء على أساس مؤقت لتفادي خطر 

يجب اختيار أشغال ) ج(توقيتھا مھم كي ال تتعارض مع مراحل مھمة من مواسم الحصاد؛  )ب(؛ المخاطر
ر على االقتصاد المحلي وقدرتھا على البنية التحتية بناء على معايير صارمة تثبت تأثيرھا اإلنمائي المباش

يجب أن تستھدف البرامج بشكل موضوعي ) د(؛ )244(إضافية ثانية جولةوظائف خلق وظائف جولة أولى و
 ومحدد مواقع جغرافية تعاني من ارتفاع معدالت البطالة أو الفقر، أو مناطق تضم عدداً كبيراً من الشباب

يساعد على إعادة دمج ھذه الفئات  مامناطق ما بعد النزاع،  ةحالي فليشيات والعناصر السابقة في الجيش والم
من المھم دعم المقاولين الخاصين  )ھ(في المجتمع وتحقيق استقرار النسيج االجتماعي في منطقة أو بلد ما؛ 

 ينبغي أن تكون معدالت األجور في ھذه البرامج أقل من معدل) و(الصغار واالستعانة بھم لتنفيذ األعمال؛ 
األجور السائد بھدف تشجيع االستھداف الذاتي، وبھذه الطريقة سيجد أفراد المجتمع ذوو الدخل الجيد أن ھذه 

إيالء اھتمام خاص ينبغي ) ز(البرامج ال تستحق عناء المشاركة فيھا، في حين أن الفقراء سيتشجعون؛ 
  ھام المتضاربة التي يمكن أن تنشأ؛ وقت والمالإدارة بما في ذلك المرأة عند تصميم ھذه البرامج، لحاجات 
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مثالً في تونس، استعملت أساليب التغليف غير الجذابة كي ال تكون حصص اإلعاشة جذابة للمستھلكين الميسورين مع   )242(

عرفت (وبموازاة ذلك، قدمت إلى األسر المعيشية الميسورة في البلدين المذكورين نوعية أعلى من األغذية   .ة األغذيةالحفاظ على نوعي
ـ    .سعر أعلى/لقاء معدل دعم أقل") السلع األعلى جودة"ب

)243(  The World Bank (2003).  

   . داء العديد منھا لم يكن مرضياً في ھذا الصددالمشاريع القائمة على كثافة اليد العاملة حاسم األھمية ألن أاختيار   )244(
في المائة في مشروع  70في المائة من تكاليف المشروع مقارنة بنسبة  30على سبيل المثال في مصر وفي اليمن، غطت األجور نسبة 

  .The World Bank (2002)  .ماھاراشترا لضمان الوظائف في الھند



  

  

يجب اتخاذھا كمعيار في تصميم البرامج  الذوتساھم المركزية التطبيق في تحسين المرونة والمساءلة، ) ح(
ھذا  تأثير البرامج على الفقراء وتحسينمدى لفھم حاسم األھمية القيام بالرقابة والتقييم من ) ط(وتطبيقھا؛ 

  .األقصى التأثير إلى الحد
  

القدرة الكافية من جانب  توفر لتطبيق برامج األشغال العامة بنجاح ھو المسبق والشرط األساسي  
ق العديد من ھذه البرامج بدعم من جھات وھذا يفسر لماذا ي�طلَ  .الحكومة على إنشاء اآللية اإلدارية المطلوبة

 مقارنة ببرامجة لإلشراف على العمل العالي ةتكلفالومن بين سيئات ھذه البرامج   .تقنيةمساعدات بو مانحة
  كذلك، ال يمكن أن تساعد ھذه البرامج غير القادرين على العمل بسبب الشيخوخة   .التحويالت النقدية

في  تطلبذلك يو ،ذات نوعية جيدةوأخيراً، ال بد من المقايضة بين ھدف توفير بنية تحتية عامة   .أو اإلعاقة
 إلىيفتقرون  نلذيا، وھدف خدمة أفراد المجتمع األكثر فقراً مختص�ة رغيعاملة اً يدكثير من األحيان 

ألن ھذه ، الغذاءقابل العمل م مشاريعسوق العمل ب تأثربشأن ظھرت بعض الھواجس قد و  .المھارات
خالل السنة  ل الزراعيعن العمالعمال  إبعادحدث خلالً في أسواق العمل المحلية من خالل المشاريع قد ت

، خاصة إذا كانت األجور المقدمة في مشاريع الغذاء مقابل العمل مساوية لألجور في السوق أو الزراعية
عامة كبناء سلعاً لكن مشاريع الغذاء مقابل العمل يمكن أيضاً أن تخلق مدخالت قيمة، وخاصة   .أعلى منھا

  .)245(من تآكل التربة لحفاظ على التربة والمياه للحدتشييد بنى� ل الطرق الفرعية وإعادة التحريج أو
  

، باستثناء اليمن اًمحدود لألزمة في المنطقة استجابة" النقد مقابل العمل"برامج قد كان اللجوء إلى و  
الذي طبق برنامجاً من ھذا النوع عن طريق الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن، الذي حصل على منحة 

في لمحتاجين مقابل العمل القائم على كثافة اليد العاملة لدفوعة من البنك الدولي بھدف تمويل المبالغ النقدية الم
  .المحلي المجتمع

  
  برامج التحويل النقدي  )د(
  

  من الحرية في كيفية استعمال التحويالت، قدراً أكبر تعطي برامج التحويالت النقدية للمستفيدين   
 ھذه التحويالت عندما ينفق المتلقون ،كما تساھم في تحفيز االقتصاد المحلي من خالل التأثيرات المضاعفة

افع لصالح وتعطي التحويالت المزيد من المن  .يولد المزيد من المداخيل والوظائف ماعلى السلع والخدمات، 
على إنتاج االضافي قدم إلى المزارعين الفقراء الذين ينفقون على األقل جزءاً من دخلھم األمن الغذائي عندما ت
مما في ويعتبر مؤيدو التحويالت النقدية أن الجوانب اللوجستية فيھا أبسط عموماً   .المزيد من األغذية
حماية كما تساعد التحويالت النقدية المقدمة في الوقت المناسب على   .لذا فإنھا أقل كلفةالتحويالت العينية، و

رس، بل ھي ام من المدأوالدھمن مثل إخراج المنتجين الصغار من الوقوع في الدين أو اللجوء إلى تدابير 
  .على العكس تسمح لھم بمراكمة األصول المنتجة
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  تقريراً عن التأثيرات المضاعفة لطريق ُأنشئت  )von Braun et al., 1999(وآخرون  على سبيل المثال، أورد فون براون  )245(

في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل في األراضي اإلثيوبية الواطئة، إذ أدى تحسين وصول السكان إلى السوق كنتيجة مباشرة لبناء ھذه 
كما أن مشاريع الغذاء مقابل   .إحياء صناعة غزل القطن التقليدي وحياكتهالطريق، إلى إنشاء طواحين مياه ومزارع للفواكه وإلى إعادة 

االستثمار الخاص، " تحشد"العمل المصممة جيداً والمدارة جيداً والتي تستثمر في المواد الالزمة الستكمال مدخالت اليد العاملة يمكنھا أن 
كما تبين لھم أيضاً أن   .مار الخاص في بنى الحفاظ على التربة والمياهفي حالة االستث )Holden et al., 2003(كما تبين لھولدن وآخرين 

وقف نجاح استثمارات برنامج الغذاء مقابل العمل في الحفاظ على التربة في المزارع وزيادة اإلنتاجية الزراعية المستدامة وزيادة الدخل، يت
إشراك المجتمع المحلي في تنفيذ االستثمارات والحفاظ عليھا بعد تنفيذ على عدد من العوامل منھا تحديد المشاريع االستثمارية بعناية، و

المشروع، وتوضيح حقوق الملكية في االستثمارات، وتنفيذھا فقط عندما تكون قدرة القطاع الخاص محدودة، والتوقيت الصحيح للمشاريع 
  .بھدف التخفيف من إزاحة اليد العاملة



  

  

  
من التضخم أو من تقلبات  المعيشية ال يمكنھا حماية األسر) أ: (منھاو، عيوبھاھذه البرامج غير أن ل  

ان المالي في البلدكثيراً ما ال يحتمل النظام ) ب(أزمة الغذاء في منطقة اإلسكوا؛  إبان سادتاألسعار التي 
نظراً للحالة البدائية  ،صغيرةمن التحويالت بمبالغ  ھائالً اًعدد ،في البلدان المتأثرة بالنزاعات وخاصة ،الفقيرة

  ناطق ألسباب جغرافية في بعض المإلى مراكز الدفع صول وإلى جانب عدم القدرة على ال ،ألنظمة الدفع
 .أو أمنية/و

ويمكن أن تكون التحويالت النقدية   .ةشروطمغير و مشروطة أويمكن أن تكون التحويالت النقدية   
كما في ( بوسائل غير مباشرةللمنتفعين المحتملين الموارد المالية خاضعة لقياس  إما شاملة أو ةشروطالمغير 

خاضعة لقياس الموارد المالية للمنتفعين تكون عادة  ةشروطملا، في حين أن التحويالت النقدية )فلسطين مثالً
التحويالت النقدية  ارتوفي السنوات العشر والخمس عشرة الماضية، أث  .بوسائل غير مباشرة المحتملين

 وتقدم ھذه البرامج منحاً نقدية إلى األسر  .اھتماماً ملحوظاً بين الباحثين وصانعي السياسات ةشروطملا
أو زيارة العيادات الصحية  التي تشمل عادة إبقاء األوالد في المدرسة ،التي تمتثل لبعض المتطلبات المعيشية

برامج الغذاء مقابل العمل، للتحويالت وعلى نحو مشابه ل  .أو تلقي الرعاية الصحية ما قبل الوالدة وبعدھا
الفقيرة وتشجع االستثمار في رأس المعيشية  فھي تقدم المساعدات إلى األسر :ھدف مزدوج ةشروطملاالنقدية 

انتقال الفقر إلى احتمال يخفف من  ماالدخل، مقابل الطلب على التعليم مرونة الرتفاع نظراً  ،المال البشري
، وخاصة الفئات التي إليھازيد من حضور الطالب يالمدرسة  فياالطعام ثبت أن قد و  .)246(الجيل التالي
ألن الجوع وسوء التغذية  ،ساعد على تحسين األداء الدراسيي، ومثل البنات ،تغيب عن المدرسة أحيان كثيرة
في المكسيك الذي  )Progresa(" بروغريسا"، ي�ذكر على سبيل المثال برنامج لسياقوفي ھذا ا  .يقيدان األداء
، وصل ھذا 2005في عام   .مشروطة التي درست بكثرةبرامج التحويالت النقدية الأحد ، وھو اًحقق نجاح

 في المائة من الناتج المحلي 0.3قط سنوية تبلغ فال تهميزانيأن مع  ،ماليين أسرة 4البرنامج إلى أكثر من 
وتثبت الدراسات   .إلى جانب وفرة البيانات المجمعةوي�نسب ھذا النجاح إلى متانة الرصد والتقييم   .اإلجمالي

أن ھذا البرنامج نجح في زيادة معدل االلتحاق بالمدارس والحد من انتشار عمالة األطفال وتحسين 
برت بشكل رئيسي في أمريكا الالتينية حيث أنظمة تقديم اختشروطة مالتحويالت الغير أن   .)247(صحتھم

بمساعدة قد وضع اليمن، و  .محدودةفالمتأثرة بالنزاعات  اتفي البيئ ة بھاخبرأما الالخدمات متطورة نسبياً، 
رنامج لكن ب  .إيجابية هنتائجكانت ولبنات، يستھدف االمدرسة طعام في لإلبرنامجاً برنامج األغذية العالمي، 

 مليون دوالر 23بقيمة  ليمايستھدف حشد دعم  نداء� طارئاً 2009يوليو /األغذية العالمي أطلق في تموز
إضافي  لم يحصل على دعمھو خطر إن  في أن برنامج الغذاء مقابل التعليم سيكونمعلناً للنساء واألطفال، 

  .)248(لعملياته
  
  برامج الدعم الغذائي  )ھ(
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ويالت العينية أو النقدية الخاضعة لشروط كفاءتھا في تحسين التغذية إذا استوفت كشفت بعض األدلة عن فعالية التح  )246(

عندما تقدم المعونة الغذائية في الوقت المناسب بعد وقوع صدمة، فھذا يدل على وجود نظام إنذار مبكر فعال إلى جانب ) أ: (الشروط التالية
عندما تكون التحويالت مشروطة باستخدام المستفيدين لخدمات ) ب(ع شغالة؛ معايير استھداف سھلة التطبيق وشفافة، وشبكة تخزين وتوزي

وعندما تستعمل المقويات الغذائية لألطفال ) ج(صحية وغذائية تساعد على تغيير سلوك األسرة المعيشية واعتمادھا ظروف معيشية صحية؛ 
  .ة الصحيةشھراً لتوعية األمھات حول معايير التغذي 24البالغين من العمر أقل من 

)247(  Skoufias (2005); and Gertler (2004).  

)248(  AFP (2009).  



  

  

شھراً من  36إلى  24ابق، ھذه البرامج مھمة لحماية األطفال الضعفاء في أول كما ورد في القسم الس  
  بمشاكل  ويمكن أن يتسبب النقص في التغذية في مرحلة ما قبل الوالدة وفي الطفولة المبكرة  .حياتھم

، إيراداتھموبإنتاجية العاملين البالغين  المتعلقة وبما أن صحة البالغين من أقوى وأھم الروابط  .صحية دائمة
الطفولة المبكرة من أھم المبادرات الطويلة األمد في  مرحلة ما قبل الوالدة وفي فإن برامج الدعم الغذائي في

المخلوطة والمدعمة بالمغذيات الدقيقة في برامج  األغذية ستعمالتساعد زيادة اكما   .مرحلة ما بعد النزاع
في البلد المتلقي، األغذية  م�ع�د�يتعاقد مع الإتاحة فرص  الجئين علىالإطعام برامج و المدارسفي  إلطعاما

برر االستثمار يليات فاءة العمأدنى من ك اًيضمن حد ما، معاملتھاوربما استعمال السلع الخام لدفع تكاليف 
  .األولي في المعدات والتدريب

 
ج صحة األمھات الغذائية في دعم برامالمعونة صحيح أن األساليب التشغيلية الستعمال لكن، و  

لدعم ھذه  أسلوب مكلفعموماً  الغذائيةعونة واألطفال شھدت تحسناً ثابتاً مع مرور الوقت، إال أن الم
  .ال تحصل المتطلبات غير الغذائية لھذا النوع من الدعم على التمويل الكافيوفي أحيان كثيرة ، البرامج

المزودة وأن يكون سير  لمنظمات غير الحكوميةأن شبكات األمان تتطلب تواجد الحكومة أو انظراً إلى و
 االنكشاف على المخاطرغير قابلة لالستمرار عندما يكون ھي إن ھذه الشبكات ف، تلك موثوقاً ذه أوھ عمل

، حققت شبكات األمان أفضل نجاح ومن ھنا  .عاجزةدولة سوء إدارة الحكم في ظل عن  ناجم عن النزاع أو
المناخية واالقتصادية والصحية، ولم تنجح كثيراً في حمايتھم ضد الصدمات  في تأمين السكان ضد الصدمات

  .النزاعات أو االضطرابات المدنيةناجمة عن ال
  

    .منحازة للمدنتاريخياً  كانت برامج شبكات األمان االجتماعية الرسمية في منطقة اإلسكوالقد   
لبرامج وتطبيقھا لصالح السكان الريفيين المركزية صعوبة كبيرة في تصميم ھذه ا اتفقد وجدت الحكوم

تتشكل من شبكات أسرية  غالبية شبكات األمان في المناطق الريفيةمن المحتمل أن  في الواقع،و  .المشتتين
إلى السكان ھامة مساعدات ھي التي تقدم المؤسسات الخيرية والدينية أن من المحتمل أن ، كما وشخصية

التغلب بعض الترتيبات التي تساعد على  المعيشية ويتخذ العديد من األسر  .انكشافاً على المخاطراألكثر 
شير بعض األدلة إلى ارتفاع مستوى مساھمات صناديق الزكاة يكما   .مثل شغل عدة وظائفعلى المصاعب 

 أن يشجعينبغي و  .بسبب ضعف آليات اإلبالغ عنھابدقة تأثير ھذه المساھمات غير معروف لكن والوقف، 
المجتمعات المحلية والقطاع الخاص جھود لحكومات واألطراف المعنية بالتنمية على دمج جھودھا مع اذلك 

والمنظمات غير  المحلية السعي إلى إرساء شراكات مع المجتمعات وعلىبھدف رصد الخدمات وتوفيرھا، 
  .الحكومية والمنظمات الدينية من أجل تنسيق مبادرات تصميم الخدمات ورصدھا وتقديمھا

  
  التوصيات

  
  :يليبما يمكن تلخيص التوصيات   

  
  لتعليم؛ات سيزيد من عائدا مازيادة تنويع االقتصادات ونمو القطاع الخاص في المنطقة،   )أ(  

  
  تحديث المناھج التربوية خاصة في المدارس العامة، وتكييفھا مع حاجات القطاع الخاص؛  )ب(  

  



  

  

لذي يؤثر على التنمية البشرية في المناطق المستھدفة تخصيص ميزانية لالستثمار الرأسمالي ا  )ج(  
زويد المياه وخدمات الرعاية الصحية وت مرافقالتي يتركز فيھا عدد كبير من الفقراء، بما في ذلك المدارس و

  الصرف الصحي؛
  

اج وانتھفي السياسات المعنية بالتنمية البشرية " ثقافة التقييم"تعزيز القدرات المؤسسية وإدراج   )د(  
  تناسب مع القدرات المؤسسية؛تسياسات اجتماعية 

  
بناء على القدرات  ،دنى فئتين خمسيتين سكانيتينألبرامج شبكات األمان تحسين استھداف   )ھ(  

، خاصة عندما تكون القدرات المؤسسية ضعيفة، الذاتي االستھداف المؤسسية ومن خالل االستعانة بأساليب
  يستھلكھا عدد كبير من الفقراء؛ ع السلع التيبما في ذلك مثالً استعمال أنوا

  
  ؛اًفاستھدأفضل اتخفيض إعانات الوقود تدريجياً واستبدالھا بمبادرات   )و(  

  
على سبيل   .ن منھاوالمستفيديتداخل تحسين التنسيق بين الوكاالت التي تتداخل مھامھا أو   )ز(  

بشكل مستقل عن  ةت الخيرية اإلسالمية عادالمثال، تعمل الوزارات والمنظمات غير الحكومية والجمعيا
وللمضي قدماً في ھذا اإلطار، ال بد من إرساء شراكات مع المجتمعات المحلية والمنظمات   .بعضالھا عضب

 مساءلة غير الحكومية والمنظمات الدينية لتنسيق جھود تصميم الخدمات ورصدھا وتقديمھا استناداً إلى معايير
  واضحة؛

  
لصدمات االستجابة لأدوات السياسة القائمة وعلى المؤسسات القائمة، خاصة عند ى البناء عل  )ح(  

  سيخفف المخاطر؛ مابدالً من محاولة تطوير برامج أو إنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة تماماً،  ،االقتصادية
  

ربط مصادر البيانات المقدمة من مختلف الوكاالت كالوزارات والمكاتب اإلحصائية   )ط(  
قاعد والجمعيات الخيرية وغيرھا، بھدف إعداد تقارير بشأن المستفيدين ارف المركزية وصناديق التوالمص

  ؛امن البرامج وفعاليتھ
  

صميم سياسات شبكات فيما يتعلق بتإجراء مناقشات إقليمية منتظمة حول الدروس المستفادة   )ي(  
متى تستدعي الظروف استعمال المساعدات  المتأثرة بالنزاعات، لمعرفة مثالً اتاألمان وتطبيقھا في البيئ

 .دية بدالً من المساعدات العينيةالنق
  

  ائيالمخزون الغذ  -زاي
  

خاصة عند وقوع أزمة غذائية، وھي إنشاء  ،يمكن اعتماد طريقة أخرى لمعالجة مشكلة األمن الغذائي  
الفرقة الرفيعة المستوى المعنية ويحث إطار العمل الشامل الذي أعدته مؤخراً   .للحبوب في المنطقة إحتياط

بالتصدي ألزمة األمن الغذائي في العالم والتابعة لألمم المتحدة البلدان على استعمال المخزون الوطني الغذائي 
 يشير إلى أن غير أن إطار العمل ھذا  .لتحقيق استقرار األسعار على المدى القصير في فترة تقلب األسعار



  

  

 من االكتفاء إقليمية أو إبرام اتفاقيات إقليمية بشأن االحتياط الغذائي بدالًمن األفضل إنشاء مخزونات 
  .)249(بالمخزون الوطني

  
يكون الطلب على محاصيل األغذية عادة : المنطق االقتصادي الذي يستند إليه ھذا اإلطار ھو التالي  

انعدام المرونة  ويزداد، )25 كما ھو مبين في الخط األحمر المستقيم في الشكل(األساسية كالحبوب غير مرن 
وعندما تصل األسعار إلى مستوى مقلق بالنسبة إلى   .خاصة في البلدان التي تسجل معدالت أعلى من الفقر

يزيد من مرونة  ما، يمكن توزيع مخزون الحبوب في السوق، األكثر انكشافاً على المخاطرالمجموعات 
  .من التأثيرات السلبية لصدمات األسعار خفيفتالطلب العام ويساعد بھذه الطريقة على ال

  تأثير الصدمات على التخفيف من االستھالك  -25الشكل 
  

  
  .Wright (2009) :المصدر

 
في بلدان مثل بنغالديش والھند، اضطلعت عمليات الشراء الداخلي والتوزيع العام والمخزون   

اإلغاثة في حاالت الطوارئ ضمن القيود استقرار األسعار وتقديم خدمات في تحقيق الحكومي بدور محوري 
ويمكن استعمال المخزون الغذائي ألغراض مختلفة منھا تقديم المساعدات الطارئة   .المفروضة على الميزانية

وتساعد عمليات الشراء الحكومية   .لتحقيق استقرار األسعاراحتياطي صدمة ما أو استعماله كحصول أثناء 
الغذائية عونة مال الحلول محلوعلى ) إذا كان كافياً(ئيسية على تحفيز اإلنتاج المحلي الداخلية للسلع الغذائية الر

ومن جھة أخرى، في المناطق التي تتميز بفائض غذائي، يمكن أن   .اًغذائي اًفي المناطق التي تعاني نقص
وفي بعض األحيان،   .الدخل بدالً من التحويالت العينيةالتي تزيد تحويالت التعتمد شبكات األمان أكثر على 

لبيع بالجملة ايمكن اللجوء إلى مزيج من المشتريات الغذائية العامة الدولية والمحلية إلى جانب عمليات سوق 
مان قائمة وأن تخفض اإلصالحات ن تكون شبكات األأمداد األسواق الداخلية التي تفتقر لألغذية، وإل

  ).للواردات التكافؤعار بالتالي أسفتخفض (التسويقية تكاليف المعامالت 
  

اإلنتاج إلى انخفاض األسعار  اتالواسعة النطاق في سوق األغذية وزياد تأدت التدخالوقد   
مثل  ،ساعد أيضاً على تثبيت أسعار األغذية في البلدان المجاورة ماواستقرارھا على المدى الطويل في الھند، 
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من األمثلة على مشاريع االحتياطي اإلقليمي مشروع االحتياطي من األرز الذي وضعته عشرة بلدان أعضاء في   )249(

  .األسعار في المنطقة بيتتثسھم في أكوريا والصين واليابان، ويبدو أن ھذا المشروع  جمھوريةرابطة أمم جنوب شرق آسيا، و



  

  

ھما مصر  ،وھو مجاور لبلدين مستوردين كبيرين ،لةكذلك، يزخر السودان بقدرات إنتاجية ھائ  .بنغالديش
وفي حال تمكن السودان من إجراء ھذه اإلصالحات، ستنعكس المنافع الطويلة   .والمملكة العربية السعودية

  .األمد من حيث استقرار األسعار وسد ثغرات اإلنتاج على سائر بلدان المنطقة
  

ومات الوطنية بشكل مشترك باحتياطات الحبوب ، يمكن أن تتحكم الحكلھذه المبادراتوكبديل   
نشئت إما فعلياً أو فرضياً عن طريق أدوات المشتقات المالية، وذلك بھدف التخفيف من أ اإلقليمية الكبيرة التي

  أزمات العرض الغذائي في العالم، وبالتالي التخفيف من استھالك المخزون وتخفيض تكاليف التخزين 
وبما أن البلدان العربية تستورد كميات كبيرة من   .المخزون على الصعيد اإلقليمي كمية كافية من وفيرمع ت

التجارة الدولية على دور بقاء اإلعلى  اتياالحتياط ھذهساعد تالحبوب وبما أن أسواق الحبوب محدودة، 
ئة لالستجابة ات في الحاالت الطاريستعمل االحتياطكما يمكن أن ت  .الحرة للحبوب كضامن الستقرار األسعار

وينبغي أن   .بسرعة لحاالت طارئة إقليمية بھدف تسريع تدخل وكاالت اإلغاثة لمساعدة المجموعات المنكوبة
  .ات الفعلية واقعة استراتيجياً في ظروف مناخية مالئمةيتكون االحتياط

  
 إلى إضافة جيدة بحال ودولية إقليمية سوقاً تتطلب مكلفة عملية ھي األغذية احتياطيات إدارة غير أن  

 اإلدارة، عملية تسييس إمكانية منھا االعتبار في أخرى عوامل وتدخل. اإلنتاج عن دقيقة معلومات نظام
 بحجم المتعلقة للقرارات ينبغي وبالتالي، . للتج�ار عوامل غير تشجيعية وخلق الخاص، القطاع ومزاحمة
 المجتمع، من محددة ولشريحة األزمات خالل اآلمن التوريد مزايا تتخذ على أساس أن األغذية احتياطي
 اإلقليمية المؤسسات قدرة إلى إضافة وإدارتھا، وتخزينھا االحتياطيات، على الحصول على المترتبة والتكاليف
  .المجال ھذا في المتوفرة

  
  التوصيات

  
  :يلي كما التوصيات تلخيص يمكن  

  
 اإلسكوا منطقة في) افتراضي أو فعلي( إقليمي مخزون تكوين بشأن شاملة جدوى دراسة إجراء  )أ(  
  ؛)3-انظر القسم ھاء( الوحدات وشراء اآلجل الشراء وعمليات القائمة المخزونات باستخدام

  

يستوفي المستوى المطلوب من  آمن استراتيجي موقع في يكون أن اإلقليمي لالحتياطي ينبغي  )ب(  
 في وبورسعيد األردن في العقبة فيھا النظر يمكن التي المواقع من( لوجستيةال خدماتالبنى األساسية وال

  ؛)مصر
  

 اإلقليمي الصعيد على االستراتيجية الحبوب احتياطيات حول المعلومات دقة مدى تحسين  )ج(  
  .المنطقة في السياسية القرارات وصنع السوق في الثقة لتعزيز وذلك عليھا، الحصول وسھولة والعالمي

  
  المالية األمن الغذائي واألدوات  -حاء

  
  التأمين ضد المخاطر  -1

  



  

  

مشكلة انعدام األمن الغذائي، تماماً كالفقر، إلى ظروف اقتصادية كلية وإلى فشل تعود ما كثيراً   
فالمجتمعات القائمة على الزراعة وغيرھا يمكن أن تعاني انعدام األمن الغذائي بسبب اإلجراءات   .السوق

ومن أكبر المشاكل في المنطقة   .ب األراضي والمقرضون والتجارومن بينھم أصحا ،االستغاللية للوسطاء
  والھامشيون  على سبيل المثال، ي�رغم المزارعون الصغارف  .أعبائه الذي يمكن تحملالتسليف النقص في 

جداً  اًھامش ربحھم منخفضندما يكون ع ،على بيع محاصيلھم للوسطاء التجاريين أو لدائنيھم فوراً بعد الحصاد
  .اًل معدومال ب

  
لزيادة  اعلى المدى القصير، وتحسين الفرص المتاحة لھلتحسين رفاه األسر المعيشية الفقيرة وال بد   
قابلة للتأثر سلباً  األسرھذه وبما أن   .من الحد من المخاطر التي تواجھھا على المدى البعيد ادخلھ

في  ةا، ويزداد مستوى تفادي المخاطرفي استراتيجية تخصيص أصولھ ةتفادي المخاطرفإنھا تبالصدمات، 
تشھد سلسلة من الصدمات المتالحقة الناجمة عن النزاعات كثيراً ما المناطق المتأثرة بالنزاعات التي 

الفشل في انتھاز فرصة إقامة و ض حاد في مستويات األمن الغذائياانخف ذلك والكوارث الطبيعية، وينجم عن
انظر (مثل إنتاج محاصيل ذات قيمة أعلى  ،المزيد من األرباحتولد لكنھا  ةمشاريع تنطوي على المخاطر

  .)250()26الشكل 
  

في عدة أنحاء من منطقة اإلسكوا  طويالً يمكن أن تولد الصدمات القصيرة األمد تأثيرات يدوم مفعولھا  
ستطيع الفقراء الحماية االجتماعية بتأمين قائم على السوق ومدعوم من الحكومة، ي تستكم�لإذا ما او  .أيضاً

ويرتبط بالطابع التقليدي للزراعة في . آفاق نموھم نيحستمع المخاطر و ھماستراتيجيات تعاطيين حستعندھا 
المجتمع للكوارث تعتمد عموماً  اتفاستجاب. غياب أسواق التأمين ضد الكوارث الطبيعيةارتباطاً وثيقاً المنطقة 

يمكن أن  اتإال أن ھذه االستجاب  .لمبنية على معرفة جيدةاولكن  رسميةالغير تبادل الدعم المعلى عقود 
على سبيل المثال النساء أو األقليات اإلثنية أو األشخاص ذوو اإلعاقة أو من  ،بما فيھا ،تھمش بعض الفئات
تصطدم بالموارد البشرية والمالية المحدودة، وبالتالي ال يمكنھا معالجة مخاطر أنھا كما   .ھم في أسفل الھرم

 اتتنجح ھذه االستجابال في ھذه الظروف، ف  .خاصة في أعقاب الكوارث ،لصدمات التي تشمل المجتمع كلها
  .تترافق مع شبكات األمان الرسميةعندما إالّ 

  
  اتسلسلة الصدمات المتالحقة في منطقة متأثرة بالنزاع  -26الشكل 
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المخاطر والفقر  على بغض النظر عن قوة الصدمات، تحدث تلك المرتبطة بالنزاعات تأثيرات أطول على االنكشاف  )250(

ات واألمن الغذائي مقارنةً بتأثيرات الكوارث الطبيعية، ألن صدمات النزاعات كثيراً ما تؤدي إلى تعطيل الھيكلية المؤسسية، ما ي�ضعف آلي
  .لتكيف والقدرة على التعافيا



  

  

 

  .اإلسكوا: المصدر
  

تسمح خطط ) أ: (لعديد من الخدمات القي�مة للزراعة لألسباب التاليةيمكن أن تقدم أسواق التأمين ا  
مع ظھور و) ب(التأمين المتوافرة بتوقع المستقبل بشكل أفضل وبالتالي بتشجيع المزيد من االستثمارات؛ 

األسواق تعميق األسواق المالية والتأمينية، سيؤدي الطلب على المشتقات المالية لألسواق الزراعية إلى 
إلى إزالتھا  عدة برامج اإلعانات التي عمدت حكومات محل خطط التأمينحل يمكن أن تو) ج(مالية؛ ال

 اًيحفز استثمار ماخطط تأمين المحاصيل على خلق مناخ أكثر مالءمة لألعمال، وجود  ساعديو) د(تدريجياً؛ 
 بزيادةلتغيرات المناخية ا تتسببمن المتوقع أن و) ھ(يحصل دون ھذا المناخ؛ ما كان لفي الزراعة الذي 

 تساھم خطط تأمين المحاصيل في تمكين المزارعين أكثرقد وبھذه الطريقة،   .تقلب أسعار اإلنتاج الزراعي
  .)251(برامج المساعدات االجتماعية في بعض الظروف قد تفعل ما من
  

ظل أكثر  حتى في أن تزدھرخطط التأمين  ، ھل باستطاعةولكن السؤال الذي ما زال مطروحاً ھو  
على ميزانيات المزارعين مقدماً تكاليف التي تفرضھا أقساط التأمين ال على الرغم من ظروف السوق مواتاة

لنزاعات التي تصيب كالجفاف واآلفات والفياضانات واالشاملة ، وعلى الرغم من التعرض للمخاطر الفقراء
  منطقة بأسرھا؟

  
 ختياراألضرار الفعلية بتكاليف إدارية مرتفعة وباال على المبنيما يرتبط تأمين المحاصيل كثيراً   
وزع تتوفي البلدان النامية، بما فيھا البلدان في منطقة اإلسكوا،   .تثبيط االحتراز من المخاطروبالسلبي 

  .العديد من المزارع الصغيرةوجود يؤدي إلى  مااألراضي الزراعية على عدد كبير جداً من المزارعين، 
م ھن عادة معلومات جيدة عن إنتاجھم مقارنة بالمعلومات المتوفرة لدى شركة التأمين، ويمكنولدى المزارعي

المحاصيل التاريخية عن مردود  لبياناتإلى اكما تفتقر شركات التأمين ، ط التأمين بشكل أفضل منھااقساتقييم 
المزارعون إلى توصل له يسيؤدي التقييم األفضل الذي ، من ھناو  .طاقسھذه األضرورية لتقييم كفاءة ال

يصب التأمين في وھكذا   .ط التأميناقسقيمة أشراء التأمين فقط إذا كانت قيمة التعويضات المقررة تفوق 
�����������������������������������������������������������  

، أطلق برنامج األغذية العالمي برنامجاً تجريبياً الستعمال التأمين القائم على مؤشر والمرتبط باألمطار 2006عام   )251(
اخية ھدفھا ومؤخراً، أطلق البنك الدولي أيضاً عدة منتجات تأمينية قائمة على الظروف المن  .لتمويل االستجابة الطارئة للجفاف في إثيوبيا

  .معالجة المخاطر الذي تشمل المجتمع كله

 صدمة أخرى صدمة ناجمة عن نزاع  صدمة طبيعية

  األمن الغذائي

  األمن الغذائيخط 

  السنة

  الوقت



  

  

  .)252(التي تفوق تعويضاتھا المقررة مجموع أقساط التأمين مصلحة المزارعين على حساب شركات التأمين
من  ذلك زيدفيفي المواسم السيئة عدم اجتناب المخاطر  رساتمماتزداد  ).Coble and al( وآخرين وفقاً لكوبلو

عدم اجتناب السلبي و ختياروبالتالي، ستؤدي التكاليف اإلدارية المرتفعة واال  .خسائر شركات التأمين
يستطيع المزارعون ، فال المرتبطة بالتأمين المبني على األضرار الفعلية إلى ارتفاع أقساط التأمين المخاطر
  .متدنية انوستتفاقم ھذه المشكلة في بيئة تسودھا مؤسسات ھشة ومستويات أم  .تحملھا

  
فالتعويضات . فشل التأمين ضد المخاطر المتعددة في العديد من البلدان النامية والمتقدمةوقد ثبت   

   أن شركات التأمين )Skees(سكيز  بينوي  .أربعة أضعاف نحووالتكاليف اإلدارية تفوق أقساط التأمين ب
، علماً بأن )253(حصول على إعانات مستمرة ومھمة من الحكوماتالال يمكنھا تحمل ھذه الخسائر الھائلة دون 

  .الخلل في األسعارھذه اإلعانات الحكومية قد تساھم في تفاقم عدم كفاءة السوق و
  

ة اإلنمائي وتشير إحدى المطبوعات التي أصدرتھا جامعة كولومبيا باالشتراك مع برنامج األمم المتحد  
التأمين القائم على "وبرنامج األغذية العالمي وأوكسفام وغيرھا، أن ) إيفاد(والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

مؤشر ھو بديل جذاب إلدارة المخاطر المناخية ألنه يستعمل مؤشراً على المناخ، مثل األمطار، لتحديد 
ن نجاح التأمين التقليدي في المناطق الريفية في البلدان التعويضات، ما يحل عدداً من المشاكل التي تحول دو

 .)254("النامية
لغى وغالباً ما ت  .عوامل رئيسية إلنجاح أي تأمين على المحاصيل التاريخيةالبيانات والمعلومات إن   
تأمين المحاصيل بسبب نقص البيانات والتركز العالي للمخاطر وعدم كفاية التمويل وعدم كفاءة برامج 

ة مفيدة تاريخيالبيانات والمعلومات الو  .قساط التأمينية والنقص في الموظفين المؤھلين والمدربيناأل
ما يجب أن ينتج ومتى يجب أن أفضل معرفة بللمزارعين ولشركات تأمين المحاصيل، ألنھا تجعل المزارع 

ولضمان استمرارية اط تستفيد الشركات من البيانات والمعلومات لتحديد التعويضات واألقسما ك. ينتجه
بجمع البيانات والمعلومات في أقرب وقت ممكن ولھذه األسباب، ينبغي أن تبدأ الحكومات   .األعمال

الظروف المناخية بما فيھا مثالً مستويات األمطار ودرجات الحرارة والرطوبة ومواسم عن ة تاريخيال
لفدان الواحد وكمية اإنتاج متوسط منھا و ،عيةالقضايا الزراعن و ،التغيرات البيئية كالتصحرعن و ،الجفاف

  .)255(لفدان الواحد وتوافر الموارد المائية وغيرھالالمياه الالزمة 
  

إمكان مة، ال بد من النظر في تأمين المحاصيل تواجه خطر الفشل في ظل القيود القائومع أن أسواق   
ببساطة قد تضطر ألن الدولة خسائر، لمحاصيل بتمويل من الدولة حتى ولو كانت تسبب لتأمين وضع خطط 

  .العيش في الريفسبل إلى تسديد تكاليف شبكة معقدة من برامج المساعدات االجتماعية إن لم تبادر إلى دعم 
عامة كإنشاء إطار تنظيمي مشجع يتميز بتكاليف سلع ويمكن أن تضطلع الحكومات بدور بارز في توفير 

الصغار لزيادة إلمامھم بالشؤون المالية، وإنشاء المحطات اآللية  منخفضة للمعامالت، وتثقيف المزارعين
المعتمدة على الظروف المناخية لتوليد البيانات التاريخية والجغرافية التي يمكن االعتماد عليھا إلجراء 
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)252(  Coble and al. (1997).  

)253(  Skees (2003).  

)254(  Hellmuth et al. (2009).  

مثالً، طور البرنامج المطبق في موريشيوس، أسلوباً متقدماً يقدم مكافأة للمزارعين الذين تزود مطالباتھم شركة التأمين   )255(
نقطة، ويعتمد قسط التأمين والتعويضات على تصنيف المزارع  100صنف المزارعون بحسب مقياس مؤلف من وي�  .بمعلومات قيمة

يشجع ھذا األسلوب المزارعين على تقديم   .بحسب المقياس، وكلما قدم المزارع معلومات أفضل، كلما ارتفع تصنيفه في المقياس
  .األقساط التأمينية والتعويضات، وبالتالي تحسين كفاءة سوق تأمين المحاصيلالمعلومات الصحيحة التي تحتاجھا شركة التأمين لتحديد 



  

  

األقمار الستشعار عن بعد وعلى قائماً على ااألكتوارية بحيث يكون بعض ھذه المحطات  التحاليل
  .على مؤشر القائمويمكن استعماله إلعداد التأمين ة االصطناعي

  
   التوصيات

  
  :يليبما يمكن تلخيص التوصيات   

  
على مؤشر في بلدان  ةمحاصيل قائمللتأمين خطط  تطبيق فرصلينبغي إجراء تقييم شامل   )أ(  

نزاعات نظراً ثرة بالكما ينبغي أن يشمل التقييم البلدان المتأ  .المنطقة األكثر أھمية من الناحية الزراعية
  لقدراتھا الزراعية؛

  
المخاطر المرتبطة بصدمة معينة يمكن تحويل يساعد تأمين المحاصيل في منطقة اإلسكوا على   )ب(  
ويمكن أن يكون   .والفيضانات مثل برد األمطار والحرائق ،ومعروفة فترة زمنية معينة ستمرتتوقعھا و

للمزارعين ومربحاً لشركات التأمين إذا كان يستند إلى بيانات  التأمين ضد ھذه المخاطر فعاالً ومساعداً
  ؛)256(موثوقة وتاريخية

  
على  ةلمحاصيل قائملتأمين تطبيق خطط م البلدان األعضاء في اإلسكوا إمكانية ال بد أن تقي�  )ج(  
ف أبعاد لھدليكون ينبغي أن  ،نينستھداف المزارعين المؤم�افباالضافة إلى   .وسعأوجھة نظر من  مؤشر

  وخلق الوظائف والنمو االقتصادي؛ اإلنتاجيةدعم زيادة اجتماعية أوسع تخدم المجتمع بأسره من خالل 
  

على الحكومات في منطقة اإلسكوا أن تعد األرضية القانونية وتقر القوانين التي تحدد الشروط   )د(  
ن القوانين الجديدة واضحة وشفافة وأن ويجب أن تكو  .والحقوق واإللتزامات المتعلقة بكافة األطراف المعنية

ھذه القوانين أينما تدعو إلنفاذ كما يجب أن تكون الحكومات مستعدة   .تراعي مصلحة األطراف المختلفة
  الحاجة؛

  
يستحسن أن يتولى القطاع الخاص إدارة أي مشروع لتأمين المحاصيل في منطقة اإلسكوا أينما   )ھ(  

يستطيع، نظراً لقساوة الظروف لكن القطاع الخاص لن   .زيد من الكفاءةكان ذلك ممكناً، بھدف ضمان الم
أن يقدم لقطاع العام لوبالتالي، يمكن   .المحتملة كلھا الخسائر ةغطيتالمخاطر كلھا والمناخية والبيئية، درء 

  خاصة في المراحل األولية؛ ،خطط إعادة تأمينكذلك لمزارعين ولمساعدة إضافية 
  

ھذا المردود المحاصيل على أساس المنطقة أكثر فعالية من قياس مردود ون قياس يمكن أن يك  )و(  
ختيار يخفض تكلفة االأن ذلك كما   .المعلومات غير المتناظرة ةتكلف تخفيضعلى أساس المزرعة من حيث 

من خالل عدم االحتراز من المخاطر طلب معلومات أقل عن محصول المزرعة، ويخفض تكاليف بالسلبي 
أساس التأمين عن محصول المزرعة، ويخفض التكاليف اإلدارية ألنه يتطلب معلومات أقل لتحديد فصل 

  العمل ومن الزيارات الميدانية؛األقساط والتعويضات، ويتطلب عدداً أقل من أوراق 
  

مردودات يخفف الترابط بين  ماتؤدي التغطية التأمينية الواسعة إلى زيادة معدالت المشاركة،   )ز(  
كما تؤدي التغطية الواسعة إلى   .حاصيل على مستوى المزارع ويوزع بالتالي المخاطر على المزارعينالم

يولد أقساط تأمين أقل ثمناً  ماالمخاطر، عدم االحتراز من السلبي وب باالختيارانخفاض التكاليف المرتبطة 
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  .الجمھورية العربية السورية ھي من بين البلدان القليلة جداً في منطقة اإلسكوا التي تقدم تأميناً ضد برد األمطار  )256(



  

  

عندما تسمح يجب، ، العامة ةالسياس قضايابعض  ثيريقد وفي حين أن التأمين اإللزامي   .وأكثر كفاءة
 ؛تغطيةالموعة واسعة من المحفزات لتوسيع مجاستخدام الظروف االقتصادية بذلك، 

  
على الحكومات إجراء دراسات الجدوى الالزمة إلقناع شركات التأمين وجذبھا، خاصة عندما   )ح(  

مات المساعدة من الوكاالت في ھذا السياق، يمكن أن تلتمس الحكوو  .يتعلق األمر بالتأمين ضد خطر واحد
 تنشر الوعي بينكما يجدر بالحكومات أن   ).الفاو(المتخصصة لألمم المتحدة كمنظمة األغذية والزراعة 

توعيتھم من خالل اإلعالم والمتاجر وتمكن ومنافعھا،  الجديدة المزارعين حول فكرة تأمين المحاصيل
  أو مؤسسات التمويل البالغ الصغر؛/والمصارف و) مثالًحيث يشتري المزارعون البذور واألسمدة (الزراعية 

  
تطبيق تأمين المحاصيل، يجب أن تكون الحكومات مراحل على األقل في المرحلة األولية من   )ط(  
كما يجدر   .تغطية الخسائر الناجمة عن نقص البيانات التاريخية والموثوقةبلدعم شركات التأمين مستعدة 

لمزارعين، على األقل في بداية البرنامج، لتشجيع التأمين التي تترتب على ا تدعم أقساطبالحكومات أن 
 ؛)257(المشاركة وإتاحة الفرص الكتشاف منافع تأمين المحاصيل

 
عن صناديق اإلغاثة بالنسبة إلى الصدمات التي يغطيھا في التخلي الحكومات نظر ينبغي أن ت  )ي(  

  دثة نفسھا يمكن أن تردع المزارعين عن شراء األقساط، تأمين المحاصيل، ألن التغطية المضاعفة للحا
د من الضغط على الحكومات التي بدوره، يفرض المزيھذا و  .يؤدي إلى انخفاض معدل المشاركة ما
يخفف من فرص نجاح تأمين  ماضطر إلى مساعدة عدد كبير من المزارعين في حال وقوع كارثة، ست

  ؛)258(المحاصيل
  

في الزراعة التي الشاملة المخاطر تفادي المحاصيل في منطقة اإلسكوا بھدف أمين تبال ي�نصح   )ك(  
إحصائياً مھماً بين حدث ترابطاً ة طويلة وغير مالئمة تتكون ناجمة عن حوادث متعلقة بظروف مناخي

بين ھذه العشوائي اإلحصائي انعدام االستقالل تتسبب بمھماً أو مردودات محاصيل المزارع المفردة 
درجات الحرارة ارتفاع والعواصف و اتوتشمل ھذه الحوادث المناخية الجفاف والفيضان . اتالمردود

تحديات تعيق تنفيذ تأمين المحاصيل بشكل أكبر من التأمين غير الشاملة وتفرض المخاطر   .وانجراف التربة
ن تفاديھا وتحصل بشكل المتناظر والقائم على المعلومات، ألن ھذه المخاطر ترتبط بالبيئة الطبيعية وال يمك

كما ، )أكثر من موسم زراعي واحدتمتد على (غير متوقع وتؤثر على مناطق جغرافية كاملة لفترة طويلة 
مكلفة لشركات التأمين ألن من الصعب احتساب أقساط تأمين عادلة لتغطية الشاملة يمكن أن تكون المخاطر 

ولكنھا تسبب خسائر احتمال وقوعھا ضئيل حوادث ات الكافية ليوتحديد االحتياطكبيرة تعويضات  مبالغ
 ؛)259(بالغة
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  تأمين إلى ارتفاع قيمة ھذه في جنوب أفريقيا، مثالً، أدى قرار الحكومة تخفيض إعانات الدعم ألقساط ال  )257(

وغودوين  )Nieuwoudt and Bullock,1986(ولكن نيوود وبولوك . األقساط وتخفيض معدالت المشاركة وفشل خطة تأمين المحاصيل
)Goodwin, 1993( عدل بينوا أن الطلب على تأمين المحاصيل ليس مرناً عموماً، ما يعني أن تحفيز الطلب على تأمين المحاصيل وزيادة م

  .المشاركة يتطلبان توفير الكثير من اإلعانات

مثالً، أدت صناديق اإلغاثة في حاالت الكوارث في الواليات المتحدة إلى انخفاض المشاركة في تأمين المحاصيل   )258(
الكوارث في فشل  كما ساھم صندوق اإلغاثة في حاالت  .)Nieuwoudt and Bullock,1986(نيوود وبولوك   .في المائة تقريباً 20بنسبة 

  .تأمين المحاصيل في جنوب أفريقيا في التسعينات

)259(  )Wenner and Arias (2003.   تشير نسب المخاطر الشاملة إلى أن تأمين المحاصيل في الواليات المتحدة يواجه حافظة
ـ  وع التعويضات التي دفعتھا شركات وتراوح معامل التباين لمجم  .ضعفاً مما لو كانت التعويضات مستقلة 49إلى  22مخاطر أعلى ب

في المائة لدى شركات تأمين  5.6في المائة و 5.3في المائة، في حين تراوح التباين بين  130في المائة و 67تأمين المحاصيل العشر بين 
شركات تأمين  ولھذه األسباب، كانت  .)Miranda and Glauber, 1997(ميراندا وغلوبر   .السيارات وشركات التأمين ضد الحرائق



  

  

  
يتعين على الحكومات تشجيع األنشطة التي تقوم بھا جمعيات المزارعين والمنظمات غير   )ل(  

ويمكن أن تكون جمعيات المزارعين مفيدة جداً لتوعية المزارعين بشأن تأمين   .الحكومية في ھذا القطاع
  المحاصيل وسبل تطبيقه؛

  
تكون تكاليف استعمال ھذه األدوات المالية في البلدان التي تعاني من النزاعات مرتفعة جداً قد   )م(  

كما يمكن أن تقدم الحكومات في المنطقة، بالتعاون مع   .عن استعمالھا تفوق أي مكاسب قد تنجموقد 
بقدرات إنتاجية  تزخرطق التي جمع البيانات في المناي�عنى بمساعدة أولية لبناء نظام  شركائھا في التنمية،

  .المتأثرة بالنزاعاتوالمناطق زراعية عالية في البلدان 
  

  التسليف أسواق  -2
  

 التسليفأسواق أو محدودية عدم وجود  يرتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب أسواق التأمين ھتي تال مشكلةال  
نين إلزاماً ضد ترضون مؤم�ن بعض المصارف بدأ يقدم القروض شرط أن يكون المقبل إ، )260(للزراعة

المحلي المقدم إلى التسليف والعالقة قوية جداً بين   .)261(الصدمات المناخية في المناطق المعرضة للكوارث
الداخلي ارتباطاً قوياً التسليف يرتبط توفر بالتحديد، و  .المختلفة الخاص ومؤشرات اإلنتاجية الزراعيةلقطاع ا

ومن جھة أخرى، يرتبط تطور   ).27نظر الشكل ا(ب واستعمال األسمدة محاصيل الحبو مردودوإيجابياً ب
  .للبلد المعني الدول العاجزةمؤشر باً قوياً وسلبياً بحجم المزارع وسوق اإلئتمان ارتباط

  
  الخاص في اإلنتاجية الزراعية،التسليف دور   -27الشكل 

  2007-2003المعدل للفترة 
  

المتوفر للقطاع الخاصف التسليمحاصيل الحبوب مقابل مردود 
)اإلجمالي ناتج المحليمن الالمئوية نسبة ال(  

 المتوفر للقطاع الخاص التسليف استعمال األسمدة مقابل
)اإلجمالي المحليلناتج من االنسبة المئوية (  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
وھي أفريقيا الجنوبية والشرقية وأفريقيا : المحاصيل قلقة جداً حيال توفير تغطية تأمينية لحاالت الجفاف في بعض أنحاء العالم النامي

  .الساحل والقرن األفريقي وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية

أن البيانات حول التسليف المقدم إلى القطاعات الزراعية غير متوفرة، إال أنه من المفترض أن يكون االتسليف  مع  )260(
ية الزراعي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتسليف المقدم لإلقتصاد عموماً والذي تتوفر بيانات حوله في قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالم

  .2009ام الصادرة عن البنك الدولي لع

  .في المغرب" الصندوق الوطني للقرض الفالحي"راجع مثالً   )261(



  

  

   
  ).2009(دة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي قاعإلى و) 2010(تستند حسابات اإلسكوا إلى الفاو : المصدر

  
  الخاص،التسليف حجم المزرعة والنزاع مقابل   -28الشكل 

  2007-2003المعدل للفترة        
  

المتوفر إلى القطاع الخاص التسليفمتوسط حجم المزارع مقابل 
)اإلجمالي المحليالنسبة المئوية للناتج (  

 

 المتوفر إلى القطاع الخاصالتسليف مقابل  ةالعاجزدول المؤشر 
)اإلجمالي المحليالنسبة المئوية للناتج (  

 

    

  ).2009(وإلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي ) 2010(تستند حسابات اإلسكوا إلى الفاو : المصدر

    .المزارعون في منطقة اإلسكوا من اإلھمال منذ زمن طويليعاني عاني المناطق الريفية وت  
 اھموتحسين مستو ھموتحسين األسواق المالية على زيادة دخلالمزارعين إلى التسليفات لذا، يساعد تقديم 

يساھم في تخفيض المعيشي، كما يساھم في تسريع عجلة النمو في القطاع الزراعي وفي المناطق الريفية، و
   ،الوطنية والحد من الفقر في المناطق الريفية اإلجمالي معدالت البطالة وزيادة معدالت الناتج المحلي
  .ضعتھا األمم المتحدةبما يتوافق مع األھداف اإلنمائية لأللفية التي و

  
ت والمدخالت المزارعون في المنطقة بحاجة ماسة إلى القروض الزراعية والتمويل لشراء الماكيناو  

ولكن حصولھم على التمويل والقروض الزراعية محدود ، وتطوير مزارعھم وحصادھم وتسويق منتجاتھم



  

  

  .في الواقع، يفتقر المزارعون لألصول التي يمكن استعمالھا كضماناتو  .)262()22نظر الجدول ا(جداً 
  ت االقتصادية لعدة أسباب، منھا األعلى بين سائر القطاعاھي طر في القطاع الزراعي اخمال تما زال ذلكك

الحوادث الطبيعية كالجفاف والمناخ واآلفات واألمراض، والتقلب في المحاصيل الزراعية واألسعار، : ما يلي
أو عدم القدرة على التنسيق بين المزارعين نتيجة اإلنتاج المفرط /والمنافسة األجنبية، وانعدام التنسيق و

يحرم المزارعين من  ما، وانعدام البحث والتطوير في الزراعة، األسعارلمحاصيل زراعية محددة ولھبوط 
في ليست  اإلعانات الحكومية للزراعةأن ثبتت قد و  .سبل إنتاج سلع تنافسية بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة

  .ية معقدة وبالفساد وعدم الكفاءةأغلب األحيان الوصفة الناجعة ألنھا ترتبط بإجراءات بيروقراط
  

  التمويل والقروض الزراعية في بعض البلدانخيارات   -22دول الج
  

  النسبة المئوية  البلد
  2.5  األردن
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  0.3  السودان
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  14.1  بنغالديش
  15.0  تايالند

  .FAO (2006) in World Bank (2010): المصدر

  
مھمة في البلدان النامية، أنه  عدة تجارب على بناء�الصغر أثبت،  البالغالزراعي التمويل غير أن   

الذي اتخذته الجمعية العامة  63/229وأشاد القرار   .للمزارعينالتسليفات في تقديم يكم�ل المصارف التجارية 
فقر بالتمويل البالغ الصغر واعتبره وسيلة فعالة لخلق المھن الحرة المنتجة والتغلب على ال 2009في عام 

االجتماعية العمليات وزيادة المشاركة، وخاصة النسائية منھا، في  اتاألزمعلى لفقراء انكشاف اوالحد من 
  .للمجتمعالرئيسية واالقتصادية والسياسية 

  

  دراسات حالة عن التمويل البالغ الصغر في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات  - 4اإلطار 
  

  العراق
  

بموجب منحة قدمتھا الواليات المتحدة األمريكية  2003ل البالغ الصغر في العراق في عام بدأ استعمال التموي  
، كما بلغت محفظة 19 000ومنذ ذلك الحين، ازدھر ھذا القطاع وأصبح عدد الزبائن فيه يفوق   .مليون دوالر 30بقيمة 

  .2007مليون دوالر بحلول عام  26.8القروض فيه 
  

بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية " إزدھار"تمويل البالغ الصغر في العراق ھو مشروع حالياً، أبرز مشاريع ال  

�����������������������������������������������������������  
في  2و 1في لبنان، مثالُ، مع أن النظام المصرفي قوي، تقدر التسليفات الريفية التي تقدمھا المصارف بما يتراوح بين   )262(

المقدمة للقطاعات كافة  بالنسبة إلى مجموع التسليفات وفي السودان، شھدت التسليفات المصرفية المقدمة للقطاع الزراعي انخفاضاً  .المائة
  .2006إلى  2001في المائة في الفترة من  11.6إلى  2000إلى  1995في المائة في الفترة من  28منذ التسعينات، فقد انخفضت من نحو 

سليفات الزراعية الرسمية، ما يساھم في في المائة، من مجموع الت 5ويحصل المزارعون الصغار على نسبة قليلة جداً، ھي عادة أقل من 
زيادة حجم التمويل " استراتيجية اإلنعاش الزراعي"لذا، من بين أولويات   .انخفاض المحاصيل في المناطق الريفية البعلية في البالد

  .الزراعي



  

  

، وھي اًدوالر 1 350وتبلغ القيمة المتوسطة للقرض في العراق   ".التقدم"ومشروع " الثقة"، ومشروع )USAID(الدولية 
في المائة، أي نصف المعدل  16اإلسمي  كما يبلغ معدل الفائدة  .أعلى بكثير من القروض المقدمة في بلدان أخرى

في  98كما أن معدل تسديد القروض البالغة الصغر في العراق مرتفع، إذ يصل إلى   .في المائة 35العالمي الذي يبلغ 
  .المائة

  
في المائة  13لكن حصول المرأة على التمويل البالغ الصغر ما زال محدوداً، إذ تبلغ القروض المقدمة إلى النساء   

  .ضع لمعالجة ھذا النقصفقط، مع أن العديد من المشاريع و
  

، أطلقت األمم المتحدة 2008ففي عام   .وقد ساھمت األمم المتحدة في أنشطة التمويل البالغ الصغر في البالد  
ـ  اًدوالر 1 334ثالثة برامج قدمت قروضاً بلغ متوسط قيمتھا  نھم في المائة م 22من رواد األعمال الصغار،   960ل

  .في المائة 100وظيفة جديدة في المناطق المحرومة اقتصادياً وكان معدل االسترداد  150كما ولَد البرنامج نحو   .نساء
  

ما زالت المشاكل الرئيسية التي تواجه قطاع التمويل البالغ الصغر تتعلق بتعزيز اإلطار القانوني وبناء القدرات   
غ وتطوير شبكة التمويل البالغ الصغر وزيادة الروابط بين المصارف واستمرار والتدريب والشفافية والمعايير واإلبال

  .انعدام االستقرار في العراق
  

  لبنان
  

 في السنوات القليلة الماضية، بدأ العديد من المصارف التجارية في لبنان بتقديم منتجات التمويل البالغ الصغر،   
ويل البالغ الصغر من خالل تطوير منتجات التمويل البالغ الصغر لديھا إما عن طريق تحالف استراتيجي مع مؤسسات التم

  .أو دولية متخصصة/أو عن طريق تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة مع ضمانات جزئية تمنحھا صناديق محلية و
  

  .سعيناتوقد بدأ انتشار مفھوم التمويل البالغ الصغر ومفھوم التسليفات البالغة الصغر في لبنان منذ أواسط الت  
وشھد قطاع التمويل البالغ الصغر نمواً مھماً في السنوات األخيرة، ومن المتوقع أن يستمر في التوسع، لكن ھذا القطاع 

  .يعاني من نقص في التنظيم وفي البيانات الموثوقة ومن حجم السوق الصغير نسبياً
  

، "جمعية مؤسسة القرض الحسن: "يسية ھيوتسيطر على قطاع التمويل البالغ الصغر في لبنان ثالث مؤسسات رئ  
 2007سبتمبر /وتشير دراسة أجرتھا مؤسسة التمويل الدولية في أيلول  ".المجموعة"، و"تمويل اإلنماء باستمرارية: أمين"و

من زبائن التمويل البالغ الصغر حصلوا على قروض من منظمات غير حكومية ومن برامج  29 420إلى أن نحو 
مليون دوالر وبلغ  23.9البالغ الصغر، وبلغت محفظة القروض لھذه الجھات التمويلية كلھا نحو  ومؤسسات التمويل

  .اًدوالر 1 118متوسط القروض فيھا 
  

لكن   .وليست ھناك قوانين متعلقة بقطاع التمويل البالغ الصغر، وليس للحكومة أي دور واضح في ھذا القطاع  
ويموله  2005صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي الذي أنشئ في عام ) أ: (الحكومة نفذت مؤخراً مبادرتين ھما

االتحاد األوروبي ويھدف إلى تعزيز انتشار مؤسسات التمويل البالغ الصغر اللبنانية ودعم توليد المداخيل وخلق الوظائف 
بھدف  1999كومة في عام وھي شركة مالية لبنانية ذات منفعة عامة، أسستھا الح" كفاالت"و) ب(والحد من الفقر؛ 

  .مساعدة المؤسسات الصغرى والصغيرة في الحصول على التمويل من المصارف التجارية

  )تابع( 4اإلطار 
  

  فلسطين
  

تواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلسطين تحدياً رئيسياً ھو كيفية البقاء والنمو في بيئة ال يسودھا السالم   
مؤسسات قروضاً فردية وجماعية بالغة الصغر للمقاولين الصغار، إلى جانب قروض زراعية وتقدم ھذه ال.  واالستقرار

وتفتقر مؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلسطين لألنظمة والبيئة القانونية الالزمة .  وإسالمية واستھالكية وسكنية



  

  

  .ت متعلقة بتحويل األموال والمدفوعاتلتوسيع نطاق عملھا ليشمل تقديم المنتجات االدخارية للعامة أو تقديم خدما
  

، وھي من CHFالتابعة لمؤسسة " ريادة"وتستضيف السوق الفلسطينية للتمويل البالغ الصغر عدة مبادرات منھا   
بدعم من الوكالة  1994وقد ُأنشئ ھذا البرنامج في عام .  بين برامج التسليف األولى في األراضي الفلسطينية المحتلة

، حقق ھذا البرنامج نمواً 2006وفي عام .  ، ويعمل في قطاع غزة والضفة الغربية)USAID(تنمية الدولية األمريكية لل
  .في المائة من حيث عدد الزبائن 40في المائة من حيث المحفظة اإلجمالية، ونمواً سنوياً بنسبة  66سنوياً مھماً بنسبة 

  
وھي اتحاد تعاوني لجمعيات االدخار والتسليف، يھدف  (PARC) وھناك أيضاً لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية،  

إلى تطوير ھذه الجمعيات وحمايتھا من خالل تمكينھا وتعزيز دورھا االقتصادي واالجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة 
  .في المناطق الريفية والحضرية

  
، وھي ناشطة في )أصالة(بات األعمال وتضم السوق الفلسطينية جھة فاعلة أخرى ھي الجمعية الفلسطينية لصاح  

  .1997تقديم القروض للنساء منذ عام 
___________  

  .ESCWA (2009a): المصدر

  
منخفضاً في البلدان المتأثرة الرسميين  البالغ الصغرمن مقرضي التمويل  زال اختراق السوقوال   

في المائة من  8 نحواختراق السوق على سبيل المثال، في السودان تبلغ نسبة ف  .بالنزاعات في المنطقة
مرفق السودان "خطة عمل (في جنوب السودان المحتملة في المائة فقط من السوق  1الطلب اإلجمالي، و

ولسوء الحظ، ما زالت قيود كثيرة مفروضة على قطاع التمويل البالغ الصغر في  "). لتنمية التمويل األصغر
  :تؤخذ ھذه القيود في االعتبار، ومن بينھا ما يلي المناطق الريفية في المنطقة، وال بد أن

  
مساحات  علىالمزارعون الزبائن ، ويتوزع عدداً قليالً من السكانالمناطق الريفية  تضم  )أ(  

  مؤسسات التمويل البالغ الصغر؛التي تنفذھا من تكاليف المعامالت  جغرافية شاسعة، تزيد عادة
  

مزودي ما يحول دون  ،جيةي البنى التحتية المادية والتكنولوتعاني المناطق الريفية من نقص ف  )ب(  
  المزارعين؛الزبائن توسيع نطاق تواصلھم مع والتمويل البالغ الصغر 

  
إجراءات التمويل بال يجيد المزارعون القراءة والكتابة، ولديھم معرفة محدودة كثيرة انٍ في أحي  )ج(  

  ومتطلباته؛
  

، ليس لديھم مدخرات على اإلطالقيملكون القليل من المدخرات أو رعون فقراء عموماً، والمزا  )د(  
كالظروف المناخية والتقلبات في المحاصيل واألسعار وغيرھا (وھم معرضون لمستوى مرتفع من المخاطر 

  ؛خطر التعسر في الدفعزيد من وذلك يوبالتالي، ال يمكنھم تقديم الضمانات الكافية   ).من المخاطر
  

الالزم، ألن المزارعين يعو�لون كثيراً على إلى التنوع مشاريع التمويل البالغ الصغر فتقر قد ت  )ھ(  
وفي الوقت عينه، تركز محفظة القروض التي يقدمھا مزودو التمويل البالغ   .الزراعة كمصدر أول للدخل

لغ الصغر ع التمويل الباويؤدي ھذا النقص في التنوع إلى تعريض مشاري  .الصغر على القروض الزراعية
  للخسائر؛

  



  

  

اإلعانات الحكومية بسبب تعاني األسواق الريفية من عدم الكفاءة بسبب نقص المعلومات و  )و(  
، القروضالمزود أن يحدد السعر المناسب لتقديم يستطيع وفي ھذه األسواق المنھارة، ال   .للقروض والفوائد

  ر فادحة؛يتكبد خسائو
  

بيانات ويعمل إلى الالصغر في بيئة تفتقر  يع التمويل البالغتعمل مشار في كثير من األحيان  )ز(  
كاف� من الموظفين المؤھلين الذين تنقصھم المھارات اإلدارية، كما تعمل ھذه المشاريع في غير عدد فيھا 
  .نوني ضعيف ال يضمن إنفاذ العقودنظام قاظل في كثيرة  أحيان

  
  التوصيات

  
  :يليبما يمكن تلخيص التوصيات   

  
  للمزارعين، يمكن فحسب أن تقدم التسليفات مع أن محفظة التمويل الزراعي البالغ الصغر   )أ(  

كما ) قروض لمشاريع األعمال وللرھن مثالً(أخرى  خدمات مالية  أن نشاطاتھا ينبغي أن تتنوع لتشملإالّ
اجھھا مزودو بھدف الحد من المخاطر التي يووذلك   .)من الريف ومن المدن(ينبغي أن يتنوع زبائنھا 

ومن المھم تقديم خدمات مالية كاالدخار والتأمين والتحويالت   .االئتمانات ولخدمة المزارعين بشكل أفضل
  عتمد على المانحين واإلعانات؛يوال  اًبالغ الصغر في الريف مستدامالتمويل وع الرمشيكون المالية ل

  
بد من وضع اإلطار القانوني الصحيح  ، الةالصغر الزراعي ةالتمويل البالغاريع إلنجاح مش  )ب(  

ويمكن التغلب على صعوبة   .اعتماد التشريعات المالئمة وبناء القدرات التنظيمية في المصارف المركزيةب
توعية التسليف بويمكن نشر ثقافة   .جمع بيانات االقتصاد الكلي الالزمة وتوفيرھاببيئة االقتصاد الكلي 

  ؛إمكاناتھامنافعھا وبالمزارعين 
  

لوصول إلى العمالء في المناطق الريفية والنائية من خالل اتكلفة  ارتفاع يمكن التغلب على  )ج(  
وتضطلع جمعيات المزارعين بدور مفيد جداً في   .تنظيم انضمام المزارعين إلى مجموعات أو جمعيات

لح بشكل جماعي المصا وسبل تحقيق )263(المستودعات تاألدوات المالية، بما فيھا إيصاالبتوعية المزارعين 
  وغيرھا من األمور؛

  
يمكن أيضاً التغلب على ارتفاع التكاليف من خالل إنشاء بنية تحتية تكنولوجية مناسبة لتعزيز   )د(  

  ؛)264(المزارعينالزبائن من ال مع التواصل الفع�
  

يعرقل آلية ال ينبغي دعم معدالت الفائدة والقروض المقدمة إلى المزارعين ألن ھذا الدعم قد   )ھ(  
  السوق؛

  
حدث أي أن تينبغي فترة زمنية طويلة، وال  الھبات واإلعاناتيستمر االلتزام بتقديم أن ينبغي   )و(  

لمزارعين لسوق التمويل البالغ الصغر، كما يجب أن تھدف إلى بناء القدرات وتقديم تدريب موسع  فيتشوه 
  الصغر؛ لتمويل البالغالعاملين في مجال الموظفين المحليين لو

�����������������������������������������������������������  
ل وھذا اإليصا  .عادة القطاع الخاص يشغلهمخزن قد أودعت في  معينةإيصال التخزين ھو وثيقة تفيد بأن سلعة   )263(

  .على مرونة األسعار أثر ايجابي التخزين لاصمكن أن يكون إليي ولذلك . مقابل الحصول على قرض ھاورھنول حامله بيع السلع يخ

  .المحدود في كينيا أن يزيد عملياته بالتواصل مع الزبائن عن طريق الصيرفة النقالة" بنك إكويتي"مثالً، استطاع   )264(



  

  

  
أقدر  أن تكون إدارة التمويل البالغ الصغر المركزية وأن يديرھا مسؤولون محليون ألنھمينبغي   )ز(  

  .المحليينزبائن التعاطي بشكل أفضل مع العلى 
  

تطبيق التمويل البالغ الصغر في البلدان واألقاليم المتأثرة بالنزاعات العديد من  جابهمن المتوقع أن يو  
تؤدي البيئة غير اآلمنة إلى حرمان مزود التمويل من الموظفين المؤھلين الذين ) أ: (ھا ما يليمن ،التحديات

يھربون من البلد المتأثر بالنزاعات، وي�ضطر المزود إلى عرض أجور أعلى لجذب الموظفين المؤھلين من 
اإلقراض رغبة  وعلى ليؤثر الخطر األمني على توفر األموا) ب(الخارج أو تدريب اليد العاملة المحلية؛ 

وبما أن ) ج(لدى أصحاب المدخرات، وترتفع تكلفة االقتراض إلى جانب التكاليف التشغيلية للمزودين؛ 
النزاعات تؤثر سلباً على مشاريع األعمال وتخفض دخل السكان، تتفاقم مشكلة عدم القدرة على تسديد 

األسباب، ال بد من النظر في بعض االعتبارات لھذه   .مدفوعات القروض البالغة الصغر في الوقت المطلوب
عند تطبيق التمويل البالغ الصغر في المناطق المتأثرة بالنزاعات، كتقديم الخدمات التي تلبي الحاجات الخاصة 

غير اآلمنة، يجدر بالحكومات  اتتكلفة الخدمات المالية مرتفعة في البيئبما أن و  .للسكان أثناء النزاع وبعده
  .ار عند تصميم العمليات وتطبيقھالتنمية أن يأخذوا ھذه التكلفة في االعتبوبشركاء ا

  
  والتحديات التي تعيق تطبيقھا المبتكرةاألدوات المالية   -3

  
 تضمن الحصول على ةافتراضيات مخزونلتكوين عملت أدوات مالية جديدة تفي العقد الماضي، اس  

واألدوات األكثر استعماالً ھي العقود   .ةالمادي اتبالمخزون الحبوب بسعر معين دون تكبد التكاليف المرتبطة
تساعد ھذه األساليب على تفادي و  ).5نظر اإلطار ا( المقايضاتاآلجلة والعقود المستقبلية والخيارات و

  .القابلة للتلفلمواد من ا ةالمادي اتالتكلفة المرتفعة للمخزون
  

  ة والخيارات والمقايضاتالعقود اآلجلة والعقود المستقبلي  - 5اإلطار 
  

.  تسمح العقود اآلجلة لبائع سلعة ما أو لشاريھا بتحديد سعر كمية معينة مسبقاً من خالل آليات يتفاوضان عليھا معاً  
وتدور .  ويصمم كل عقد من العقود اآلجلة خصيصاً، ما يمنح المفاوضين مرونة بشأن نوعية المعاملة وكميتھا وتوقيتھا

حول عدة أنواع من العقود اآلجلة، أھمھا العقود التي تحدد فيھا األسعار الحقاً، أي التي يستطيع البائع أن  النقاشات حالياً
وھكذا تسمح عقود التسعير اآلجل بأن يقدم البائع سلعة في وقت .  يحدد بموجبھا األسعار في الوقت الذي يراه مناسباً

قود التسعير اآلجل ھي عقود األساس التي تحدد السعر األساسي عند وأحد أنواع ع.  معين وي�حد�د سعرھا في وقت الحق
أما عقد التحوط اآلجل فيعمل بطريقة معاكسة ألنه يحدد السعر .  تسليم السلعة، لكنھا تترك السعر المستقبلي غير محدد

ي وقت زمني محدد على وتتيح عقود الدفع اآلجل فرصة تسليم السلعة وتسعيرھا ف.  المستقبلي دون تحديد السعر األساس
أما عقد السعر األدنى فيضمن الحصول .  أن يحصل الدفع الفعلي في وقت الحق، وذلك مفيد خاصة لألغراض الضريبية
  .على الحد األدنى للسعر، ويتيح فرصة المشاركة في مكاسب السعر المستقبلي

 

  )تابع( 5اإلطار 
  

ويمكن استعمال .  تخضع لمعايير محددة ويتم تداولھا في بورصة العقود المستقبلية مشابھة للعقود اآلجلة، لكنھا  
في اآللية األولى، يمكن للشركات التي تنوي الشراء أو البيع في السوق المادية أن .  ھذه العقود بطريقتين إلدارة المخاطر

على الشركات أن تأخذ السلع  وعند انتھاء مدة العقد، سيكون.  تتداول في سوق السلع بدالً من التداول في السوق المادية
في ھذه الحالة، تكون الشركات معرضة لخطر تقلب األسعار بين فترة .  (أو أن تقدمھا، ومن ھنا فإنھا تحدد سعراً أولياً

أما في اآللية الثانية، وھي تستعمل أكثر من اآللية األولى، فيقوم الشاري أو البائع في السوق ).  إبرام العقد وفترة إغالقه



  

  

وبھذه الطريقة، وألن أسعار النقد وأسعار العقود المستقبلية تسير .  مادية باتخاذ مركز معاكس في سوق العقود المستقبليةال
  .في االتجاه نفسه، تُعو�ض الخسائر واألرباح في السوق المادية من خالل األرباح والخسائر في سوق العقود المستقبلية

  
وھي تحد .  تجين الزراعيين إلدارة مخاطر األسعار، ووظيفتھا مشابھة للتأمينأما الخيارات فھي أداة مفيدة للمن  

وتنقسم الخيارات إلى .  من الخسائر التي قد يتكبدھا شاري الخيار وتجعله يحقق أرباحاً إذا كانت حركة األسعار إيجابية
ففي حال .  السلعة من انخفاض األسعار ويسمح خيار البيع بحماية بائع.  خيار البيع وخيار الشراء: نوعين أساسيين، ھما

كذلك، يسمح خيار الشراء .  انخفضت األسعار، يحق لصاحب خيار البيع أن يبيع السلعة بسعر أعلى من سعر السوق
وفي حال ارتفعت األسعار، يحق لشاري الخيار أن يشتري السلعة بسعر أقل .  بحماية شاري السلعة من ارتفاع األسعار

  .من سعر السوق
  

فعقد المقايضة السلعية ھو اتفاق ي�بادل فيه .  وأما المقايضات فھي عقود تثبيت لألسعار تمتد على عدة فترات  
والسعر المتقلب ھو عادة السعر السائد في .  السعر المتقلب بسعر ثابت للسلعة نفسھا طيلة فترة زمنية محددة ولكمية معينة

ھو السعر الذي يتم التفاوض بشأنه واالتفاق عليه قبل البدء بتنفيذ عقد  لألصول، والسعر الثابت) السعر اآلني(السوق 
وھذا ما يميز المقايضات عن العقود المستقبلية .  والمقايضات أدوات مالية بحتة تتضمن تبادل سلع مادية.  المقايضة

  .الخبير المزارع وعقود الخيارات حيث يكون تسليم السلع المادية أو استالمھا خياراً معروضاً دائماً على
____________  

  .FAO (2006): المصدر

  
  :التحديات التالية األدوات المالية في منطقة اإلسكواويواجه استخدام   

  
والمزارعون في منطقة اإلسكوا   .لفھمھا وتطبيقھا اًم معينيعلتتتطلب األدوات المالية مستوى   )أ(  

  ألدوات المالية المتوفرة؛عارفين باغير متعلمين وغير في أحيان كثيرة ھم 
  

  واألنظمة الالزمة لتطبيق ھذه األدوات؛إلى القوانين تفتقر البلدان األعضاء في اإلسكوا   )ب(  
  

اء أداة تنتج المزارع في منطقة اإلسكوا كميات صغيرة جدا مقارنة بالحد األدنى المطلوب لشر  )ج(  
  من مخاطر الزراعة وإدارتھا؛ رعينالمزايشكل عقبة في سبيل تحوط  مامالية أو بيعھا، 

  
  حدد أسعار السلع في األسواق الدولية، زارعون كيف تال يدرك المفي كثير من األحيان   )د(  

  تُحدد في سوق السلع بشكل رئيسي؛ كما ال يستطيعون توقع األسعار المستقبلية التي
  

الدفع مرتفع في القطاع  ر فيخطر التعس� المخاطر غير المدارة في أسعار السلع، لنقصنظراً   )ھ(  
تتخطى للقروض ال يشجع القطاع المصرفي على تقديم قروض زراعية وتحديد ضمانات وذلك الزراعي، 

ليبقوا في المزارعين من الوسائل المالية الضرورية والحيوية حرم وھذا بدوره ي  .قدرات المزارعين
  ؛خلفھم عن السداديزيد من خطر ت ما، ئلأو يزودھم بما يكفي من ھذه الوسا م ويواصلوا إنتاجھمھمزارع

طرف ثالث بدور الوسيط  يقومغياب أسواق السلع المستقبلية المحلية واإلقليمية، يمكن أن في   )و(  
ويجدر بالحكومة أن   .دوات الماليةاألتداول تللمزارعين الصغار لحماية منتجاتھم في األسواق الدولية التي 

ويمكن لوكالة حكومية أو   .الالزمة لتأدية ھذا الدوروالتسھيالت ساعدات تزود ھذه األطراف الثالثة بالم
المزارعين يمكن أن تكون  اتومع أن جمعي  .دور الطرف الثالثالقيام بمصد�ر أو مصرف محلي أو دولي 

من رقابة الدولة عادة في منطقة اإلسكوا تعاني إالّ أنھا طرفاً وسيطاً بين المزارعين والسوق الدولية، 
  .لمھميمنع المزارعين من تنظيم صفوفھم بكفاءة وتأدية ھذا الدور ا ما ،ونفوذھا

  
  التوصيات



  

  

  
  :يليبما يمكن تلخيص التوصيات   

  
تطبيق األدوات المالية أن تنشئ البيئة القانونية والتنظيمية الالزمة ل ينبغي على الحكومات  )أ(  
  المناسبة؛

  
لكن  ،استعمال األدوات الماليةبالزماً لتحوط األسعار بقاً مسليست سوق السلع اإلقليمية شرطاً   )ب(  

تختلف عن أسعار السوق قد السوق اإلقليمية قد تساعد المزارعين على توقع األسعار اإلقليمية المستقبلية التي 
  الدولية؛

  
أن تكون مفيدة جداً لتوعية المزارعين حول األساليب والمتطلبات لجمعيات المزارعين يمكن   )ج(  

 اًتفاوض طرففإن بإمكانھا أن المتعلقة بتمويل مشاريعھم، وفي حال كانت ھذه الجمعيات كبيرة بما يكفي، 
  .أسواق السلع الدوليةبالتحوط في نتاج المحلي اإللحماية اً مناسباً وسيط

  
  األراضي في الخارج استئجار  -4

  
صبة أو استئجارھا أو شرائھا في إلى التفاوض بشأن األراضي الخفي الخليج منطقة البادرت بلدان   

على سبيل ف  .بھدف تأمين متطلباتھا الغذائية على المدى الطويلوذلك المنطقة وفي بلدان نامية أخرى، 
ھكتاراً من األراضي الزراعية في  375 000المثال، تفيد معلومات أن اإلمارات العربية المتحدة استأجرت 

ثيوبيا، وتتفاوض حالياً مع إھكتاراً في  5 000وفي باكستان  ھكتاراً 325 000شمال السودان، واشترت 
ألف  700 نحوكوريا الجنوبية والسودان على اتفاقية الستئجار كما وقعت   .وزبكستان بھذا الشأنالسنغال وأ

مليون دوالراً لقاء استئجار مساحة كبيرة  546مبوديا مبلغاً بقيمة وأقرضت الكويت ك  .من األراضي ھكتار
ندونيسيا على األقل مليوني ھكتار من األراضي الزراعية إتخصص  وقد  .ألراضي المزروعة باألرزمن ا

 40 000في كينيا لقاء  مليار دوالر 2.5كما استثمرت قطر   .مشاريع مشتركة مع شركات سعوديةلتنفيذ 
 القطرية الستثمارت ھيئة اأنشأبين، ولھكتار من األراضي في الف 100 000وھكتار من األراضي الزراعية 
األراضي في البلدان النامية  استئجارقدر المبالغ التي تُنفق على وت  .)265(فيتنامصندوقاً مشتركاً للزراعة في 

مليار دوالر سنوياً، ويبلغ مجموع األراضي الزراعية الخصبة التي تُباع أو تؤج�ر في  30إلى  20مة بقي
راضي الصالحة للزراعة ر أي ما يساوي تقريباً نصف إجمالي األمليون ھكتا 20 نحوالبلدان النامية الفقيرة 

  .في أوروبا
  

ـ  هبعض معارضيصفه ييثير استئجار األراضي الذي    جدالً، ويحاول " االستيالء على األراضي"ب
قد و  .حيازة األراضي في الخارجلمن خالل وضع مدونات سلوك نظيمه البنك الدولي واألمم المتحدة ت

ي إثيوبيا لزراعة األرز وتصديره إلى ف مليون دوالر 100العربية السعودية المملكة ة استثمرت حكوم
  مليون دوالر لتقديم المغذيات الالزمة  166 نحووفي الوقت عينه، ينفق برنامج األغذية العالمي   .المملكة

ي الوقت عينه بتأجير غذائية وتقوم فساعدات مومن بين البلدان األخرى التي تتلقى   .مليون إثيوبي 4.5 ـل
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ع اتفاقيات استئجار األراضي على الحكومات فقط، بل يشمل أيضاً القطاع الخاص الذي أصبح طرفاً ال يقتصر توقي  )265(

لمراجعة االتفاقيات الموقعة كلھا، ي�رجى   .رئيسياً في مثل ھذه االتفاقيات، والتي أبرم بعضھا في منطقة اإلسكوا، وخاصة في السودان
  .World Bank (2010)، وwww.ifpri.org: الغذائية على شبكة اإلنترنت الدخول إلى موقع المعھد الدولي لبحوث السياسات



  

  

 ھاتؤجراألراضي التي يفترض أن و  .نزانياتنيجر والأراضيھا الزراعية لألجانب، كمبوديا وميانمار و
كانت مدغشقر وكوريا و  .لكن السكان المحليين يتولون زراعتھا منذ قرون ،الحكومات أن تملكھا الدولة

  سنة، دون فرض أي ضرائب  99زراعة لمدة الجنوبية تتفاوضان بشأن تأجير نصف األراضي الصالحة لل
وساھمت مشاعر الصفقة المقترحة فشلت  الذو ،أو تخصيص أي منافع أخرى لمدغشقر أو للمجتمعات المحلية

  .في مدغشقر في إسقاط الحكومة الغضب التي عمت البالد
  

ألن السكان  ،يمكن أن تترافق مع مخاطر بالغةفإنھا ، بشكل صحيح تفاقياتتدر ھذه االوإذا لم   
القدرة على  فيالناجم عن انعدام المساواة " االستعمار الجديد"المحليين قد يعتبرونھا شكالً من أشكال 

الذين دأبوا على استخدامھا المالكين الصغار أراضي وجر مساومة، ويمكن أن يتفاقم انعدام المساواة عندما تال
في ھذه الحالة، يتعرض الفقراء لخطر و  .عرفي محلي دون أي سند ملكية رسمي حيازة نظامبموجب 
من  ،حاجات المستثمر الجديد يلبتستعملونھا منذ عقود أو على مدى أجيال، كي من أرض كانوا ي إخراجھم

حرمانھم من مصدر دخلھم الرئيسي ومن برفاھھم  يھدد مادون استشارتھم مسبقاً أو تقديم أي تعويض لھم، 
حكومات بعض البلدان تعاني ، وباالضافة إلى ذلك  .رض ومواردھا الطبيعيةشبكة األمان التي توفرھا لھم األ

يتطلب كذلك   .أو تنفيذھا تفاقياتااللتزام باالغير قادرة على تجعلھا لدرجة من ضعف شديد أحياناً النامية 
ن في نظام لمزارعين التقليدييادمج ي إدارة عملية االنتقال االجتماعي واالقتصادي حديث اعتماد نظام زراعة

 وأخيراً، قد تتعرض األنظمة البيئية المحلية والتنوع البيولوجي لألضرار إن لم يوضع نظام  .اإلنتاج الجديد
مراقبة استعمال األسمدة الكيميائية وممارسات اإلنتاج التي ترتبط عادة باستئجار رصد مناسب يشمل 

عملية زراعية واسعة  تنفيذ راعي من خاللمحاوالت لتسريع اإلنتاج الز عدةفلح تلذلك، لم   .األراضي
لتحتية والمؤسسات والتكنولوجيا، حتى أن العديد من ھذه من للبنية ازالنطاق، وذلك بسبب اإلھمال الم

فرص عمل واستثمارات محدودة  سوى دولبقت فيھا االتفاقيات، لم توفي الحاالت التي ط  .لم ي�طب�ق تفاقياتاال
  .2010في عام  أجراه البنك الدوليمسح في  بينكما ھو م ،جداً

  
 كشفتالمعلومات التي كانت استئجار األراضي، و اتفاقياتال ي�كشف النقاب عن في كثير من األحيان   

، علماً بأن ھذه الناحية بالغة األھمية لتقييم المضاعفات شحيحة بھاالدقيقة المتعلقة  عن البنود والشروط
  :أن تتوفر المعلومات التاليةقيام بالتقييم للوال بد   .تفاقياتاالقتصادية لال

  
، بسبب عدم قدرة حكومة التي يمكن أن تحصلطر اخالمتحدد نتائج  تفاقياتھذه اال ما إذا كانت  )أ(  

  ؛االتفاقيةمثل نقص اإلنتاج أو رفض المزارعين التقيد ببنود  ،على تسليم المنتج ألي سبب كان البلد المضيف
  

في البلد المضيف سيراعي العوامل البيئية التي يمكن أن تزيد من  المتوقعج إذا كان اإلنتاما   )ب(  
  في االعتبار؛ الخارجية تؤخذ ھذه العوامل السلبية ماتكلفة اإلنتاج عند

واسعة من  بين االستثمار في استئجار أراضٍ مقايضةندرة الموارد المائية أحياناً مثل تيمكن أن   )ج(  
يح ھذا النوع من ال بد من توض، الذ  .ية على المياه من جھة أخرىجھة وحصول المجتمعات المحل

، قد ال تتحمل الشركات لھذه العقود من دون تصميم جيدف  .توقيع أي عقد الستئجار األراضيالمقايضات قبل 
  ؛)266(ي�ضطر المجتمع المحلي إلى دفعھا بطريقة أو بأخرى، فالمقايضة فالمستأجرة تكالي
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كبديل عن ذلك، يمكن أن يلجأ البلد المضيف إلى إجراءات أكثر شفافية مثل اإلعالن عن قرار تأجير األراضي وتنظيم   )266(

  .العطاءات التنافسية



  

  

ومن المھم جداً الحصول   .ستثمر العائداتأين ست تفاقياتال تكشف االحيان في كثير من األ  )د(  
من خالل التعاطي معھم بمزيد من الشفافية  تفاقياتھذه االعلى على موافقة السكان المحليين والمزارعين 

يش التي العسبل فالمجتمعات الريفية ينبغي أن تشارك في برامج تنمية   .تفاقياتمنافع االالوعي حول ونشر 
من الخدمات األساسية ذلك  وغيرالرعاية الصحية والتعليم تقديم استثمارات البنية التحتية وزيادة تساھم في 

  .تفاقياتالمرتبطة بھذه اال
  

تفاقيات استئجار تحكم امؤخراً، ناقشت الفاو وإيفاد واألونكتاد والبنك الدولي صياغة مدونة سلوك   
  :التالية الرئيسية العناصرفي كافة الحاالت لمدونة ھذه اويجب أن تتضمن   .األراضي

  
  الشفافية والمشاركة في المفاوضات؛  )أ(  

  
  ؛كافة التنسيق الوثيق عمودياً وأفقياً بين الوزارات الوطنية كافة والمؤسسات المعنية  )ب(  

  
وتكلفة اتفاقية من خالل توضيح الحقوق في األراضي  ةتوخي العناية الواجبة قبل إبرام أي  )ج(  

  لتعويض ومتطلبات البنية التحتية؛ا
  

  طبيعية؛احترام الحقوق العرفية في األراضي والموارد ال  )د(  
  

المجتمعات التي تجنيھا ومسبقاً وتحديد المنافع التي يمكن قياسھا أھمية معالجة قضايا التوزيع   )ھ(  
  لية من االستثمار الواسع النطاق؛المح

  
  االستدامة البيئية؛  )و(  

  
 أزمةلدى نشوب الغذائي الوطني مقابل مصالح المستثمرين األجانب  لألمنإعطاء األولوية   )ز(  

  .غذائية وطنية حادة
  

يمكن أن تكون مدونة السلوك الخطوة األولى باتجاه إبرام اتفاقية شاملة وملزمة يمكن تنفيذھا في كل و  
  .االستثمارمنشأ  انوفي بلد ةالمضيف انأي في البلد ،مكان

  
ر األراضي ليس الحل الوحيد لتلبية الحاجة الماسة إلى االستثمار الزراعي األجنبي وإلى يجألكن ت  

مثالً،   .وخاصة معظم البلدان المتأثرة بالنزاعات ،زيادة اإلنتاجية في العديد من البلدان في منطقة اإلسكوا
ين المحليين في البلدان الفقيرة بدالً مشاريع مشتركة مع المزارعتبنوا نصحت الفاو مؤخراً المستثمرين بأن ي

األراضي أو شرائھا تماماً، لكي يبقى المزارعون متحكمين بأراضيھم وكي ال يتھدد األمن استئجار من 
وبناء الشراكات مع المزارعين العقود الزراعية إبرام ترتيبات مثل  وبفضل  .الغذائي في البلد المضيف

لمزارعين المدخالت والمساعدات عادة لإذ تقدم ھذه الترتيبات  ،الستثمارالصغار، يمكن أن يستفيد ھؤالء من ا
التي يؤمنھا المستثمرون مقابل التزام المزارعين ببيع جزء من إنتاجھم، فينشأ عن ذلك  لتسليفاتوا تقنيةال

  .وضع مربح للمزارعين المحليين والمستثمرين األجانب في آن معاً
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لتحقيق استقرار القدرة اإلنتاجية في البالد وزيادة توافر األغذية، يمكن اللجوء إلى سبيل آخر وھو   

الحكومة التي : شمل مشروع الضمانات األطراف التاليةمكن أن يوي  .إنشاء صندوق إقليمي خاص للضمانات
ضامن، والمستثمر الذي يسعى يمكن أن تقوم بدور ال على المدى الطويل األغذيةإمدادات تضمن عليھا أن 

قطاع التسليفات للإلى تحقيق الربح في القطاع الزراعي المحفوف بالمخاطر، والمقرض الذي يتردد في منح 
في حال و  .، والبلد المضيف الذي يحصل فيه االستثمارمخاطر التخلف عن السدادالزراعي بسبب ارتفاع 

ر من النظام المصرفي القرض المتعس�) أي الحكومة(مستثمر عن الدفع، يمكن أن يشتري الضامن تخلف 
 وكبديل عن ذلك، يمكن أن تقوم الحكومة الضامنة بتشجيع القطاع الخاص  .المحلي أو اإلقليمي أو الدولي

على االستثمار في اإلنتاج الزراعي في بلد آخر من البلدان األعضاء في اإلسكوا من خالل تقديم ضمانة 
ه الضمانة ويمكن أن توج  .أو التأميم الناجمين عن النزاعات أو االضطرابات المدنيةبسيطة ضد نزع الملكية 

دون تھديد األمن الغذائي في البلد  ،المحليين معاملي األغذيةإلى المشاريع المشتركة مع المزارعين أو 
  .يستثمر ويزدھرلالمضيف ومع إتاحة المجال للقطاع الخاص 

  
نشئ مشروع إقليمي لضمان مة من البنك اإلسالمي للتنمية، أالمقد الضمانتسھيالت باإلضافة إلى   

االستثمار ما زال يعمل منذ أواسط السبعينات، ھو المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
في  5 نحوولكن مھام ھذه المؤسسة واسعة جداً وال تستھدف القطاع الزراعي الذي يمثل   .)267()ضمان(

وتتردد البلدان المضيفة والمؤسسات المالية اإلقليمية   .من األنشطة التأمينية الئتمان الصادراتالمائة فقط 
يكون ھناك صندوق ولكن عندما   .والدولية في االستثمار في القطاع الزراعي بسبب ارتفاع المخاطر فيه

ويمكن أن يتشجع أكثر على لضمان االستثمار ممول من الحكومة، يمكن أن يدير المستثمر المخاطر ويخففھا، 
استئجار األراضي الزراعية وتطويرھا وزراعتھا في تلك بلبلدان الفقيرة في ااالستثمار في القطاع الزراعي 

ھذا المشروع بزيادة التدفقات الرأسمالية إلى البلد المضيف، ويمكن استعمال ھذه مثل ويسمح   .البلدان
حيال العداء اإلنتاج لخدمة المجتمعات المحلية وللتخفيف من حدة  التدفقات لتمويل برامج إنمائية في قطاعات
نخفض يتأجير األراضي للقطاع الخاص بدالً من القطاع العام، بفكرة تأجير األراضي الزراعية لألجانب و

  .صبح قادراً على تنفيذ العقد بمزيد من السھولة والفعاليةفيالبلد المضيف في  ءالعدا
  

إذا ) أ: (الشروط التالية إذا استوفيت كلھالح األطراف المعنية االضمانات مص يمكن أن يلبي صندوقو  
بالتغطية في  يتمتعإذا كان المستثمر ) ب(بطريقة آمنة؛  هنطاق إقراضتوسيع  النظام المصرفي كان بإمكان

لي بما يكفي وإذا كان البلد المضيف يتلقى االستثمار األجنبي المباشر والتدفق الرأسما) ج(؛ رة التعس�حال
القطاع الخاص على المشاركة وكانت شجع إذا ) د(لتخفيض معدل البطالة وتمويل البرامج اإلنمائية؛ 

  .ضمن المزيد من الكفاءة في السوقمشاركته ت
  

  التوصيات
  

  :ما يليالتقيد ب ينبغي من أجل تطبيق صندوق الضمانات بشكل أفضل  
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الستثمارات عربية وغير عربية في البلدان األعضاء الواقعة ضمن نطاق عملھا  ضمانات" ضمان"تقدم مؤسسة   )267(

وفي حال   .لتأمينھا ضد المخاطر غير التجارية، كما تقدم الضمانات للصادرات العربية لتأمينھا ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
" ضمان"ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة   .في المائة 90وقوع أي من المخاطر التي تشملھا التغطية، تصل نسبة التعويض إلى 

أما العراق   .، السودان ھو البلد الذي يحصل على أكبر حجم من ضمانات االستثمار، تليه الجمھورية العربية السورية واليمن2009لعام 
  .وفلسطين، فيبدو أنھما ال يستضيفان أياً من ھذه العمليات



  

  

  
ويمكنھا تطبيق  مؤسسة إقليمية أو دولية ذات خبرة إدارة صندوق الضماناتتتولى أن ينبغي   )أ(  

  معايير دولية واضحة وشفافة؛
  

نسبة مئوية من االستثمار ھناك ضمانة كاملة، إذ ينبغي أن تكون يضمن المستثمر ال ينبغي أن   )ب(  
  ؛تتسم بعدم االحترازة ممارسات أيعن تعويض للخطر معرضة لل

  
لتعويض لخطر لل معرضةالنظام المصرفي،  من استثمارات مئوية معينةنسبة ينبغي أن تكون   )ج(  

  أي اختيار سلبي ممكن؛عن 
  

استشارة المجتمعات المحلية قبل إجراء أي استثمار أجنبي مباشر في منطقة زراعية تنبغي   )د(  
يع كذلك، يتعين على الحكومة المضيفة في مثل ھذه الحاالت أن تستثمر جزءاً من العائدات في مشار  .مأھولة

العداء المحتمل في يساعد على التخفيف من  ماإنمائية في المناطق الريفية التي يحصل فيھا اإلنتاج، 
  .المجتمعات المحلية



  

  

  على مستوى السياسات العامة اجراءاتتوصيات التخاذ   -رابعاً
  في منطقة اإلسكوا

  
  بلدان منطقة اإلسكوا،  فضل بينأيمكن أن يكون األمن الغذائي جسراً يساعد على إرساء عالقات   

إلى جانب التأثيرات الخارجية  ،إال أن تركيبة المجتمعات واالقتصادات في البلدان المتأثرة بالنزاعات
أن في حين و  .ظلماإلحساس بالمؤاتية لنشوب نزاعات قائمة على  اًتخلق ظروف ،المستمرة منذ زمن طويل

نتيجة طبيعية للعمليات االقتصادية القائمة على تكون ن الموارد يمكن أعلى صول حالإمكان مساواة في الال
  .مع االنقسامات االجتماعية والسياسية فقاوتتالسلبية على األمن تظھر عندما  االسوق، إال أن مضاعفاتھ

  .السياسات المتعلقة بالنمو والحد من الفقر وعند تنفيذھابعناية عند تصميم  توافقوبالتالي، ال بد من تقييم ھذا ال
ولم تستطع األنظمة في البلدان المتأثرة بالنزاعات وفي عدة أنحاء أخرى في منطقة اإلسكوا أن تطور ركائز 

الم أيضاً في ظل االتجاھات اقتصادية واجتماعية قوية، وما زال ھذا التحدي قائماً في ھذا الجزء من الع
ات جديدة والتخفيف منھا، ال بد من بناء ولمنع نشوب نزاع  .في المستقبل وركود عائدات النفط غرافيةالديم

  .تعزيز التعاون اإلقليمي باإلضافة إلى ،اقتصادات حديثة ومتنوعة وأنظمة أكثر شفافية ومساءلة
  

مجموعة أدناه درجت كما أ  .مقسمة بحسب توقيت تطبيقھافيما يلي بعض اإلجراءات المقترحة، وھي   
  .ة بالنزاعات في المنطقةالمتأثر من التوصيات المخصصة للبلدانفرعية 

  
  التوصيات على المدى القصير  -ألف

  
في ظل النقص القائم في التكامل اإلقليمي، يمكن للجھود السياسية الرامية إلى تحقيق المزيد من   

لدان األعضاء وبين التدابير على المدى القصير المقترحة على الب. التكامل اإلقليمي أن تعزز األمن الغذائي
  :وا ما يليفي اإلسك

  
تكثيف البحوث حول العالقة القائمة بين تنمية التجارة واألمن الغذائي، وإطالق الحوار بين   )أ(  

البلدان األعضاء في اإلسكوا حول الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في التجارة اإلقليمية وتسھيل صياغة 
  داخل المنطقة؛التكامل خريطة طريق مشتركة نحو المزيد من 

  
تنمية التجارة، وخاصة منظمة التجارة بإعداد برامج مشتركة مع المنظمات الدولية المتخصصة   )ب(  

  ؛)األونكتاد(ة للتجارة والتنمية دالعالمية ومؤتمر األمم المتح
  

المتعلقة بتكامل األسواق الزراعية في المنطقة العربية، المنافع ولتكاليف لإجراء دراسات   )ج(  
وال بد من فھم ما إذا كانت ھذه الحواجز   .تي تحول دون تنمية التجارة الزراعيةوتحديد أبرز الحواجز ال

  إلى رأس المال، أو بالتشريعات غير الواضحة عن التجارة أو بمسائل أخرى؛ وأتتعلق بالوصول إلى السوق 
  

المتأثرين المنكشفين السكان انكشاف ھمية لمعالجة حاسمة األسياسات الحماية االجتماعية   )د(  
لدروس المستفادة على مر خمسة عقود أن منفعة بين اوت  .قدرتھم على التحملزيادة األمن الغذائي و بانعدام

أما التحويالت   .حالة التنمية التي وصلت إليھا األسواق المحليةالتحويالت النقدية والعينية تتوقف على 
م والتحويالت الذاتية االستھداف، فھي وسائل مناسبة في كبرامج العمل العامة والغذاء مقابل التعلي ،طةوشرمال



  

  

ويتعين على بلدان   .نظراً لتأثيرھا اإليجابي على التنمية وألعبائھا اإلدارية الخفيفة ،البلدان المتأثرة بالنزاعات
  ه السياسات وتبادل اآلراء حولھا؛الخبرات في مجال استعمال ھذلمناقشة المنطقة تنظيم منتديات 

  
ومع أن   .منافعھاتھم بوضع سياسة زراعية مشتركة وتوعيالناس بشأن تقييم وجھات نظر   )ھ(  

أن ھناك في تجربتھا  إال، بنية اقتصادية شاملة إشكالية السياسة الزراعية المشتركة في أوروبا تحولت إلى
اإلعانات من اإلنتاج  ويلتح ھا األخيرة التي تؤيدسياساتبالتي رافقتھا و اإلرادة السياسيةتتعلق بمھمة  اًدروس

  ؛)أي الفصل(إلى مزايا التنمية المستدامة 
  

الفقر، تركيز رتفع فيھا يتعزيز برامج التغذية والتخطيط األسري، خاصة في المناطق التي   )و(  
  .مبكرة ومعدالت الخصوبة المرتفعةبھدف التوعية حول مخاطر سوء التغذية واألمومة ال

  
  المتوسطالتوصيات على المدى   -باء

  
  :يليبما يمكن تلخيص التوصيات على المدى المتوسط   

  
استكشاف الفرص الرامية إلى تحفيز االستثمارات العامة في البنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا   )أ(  
الستثمار دوث اوتزداد فرص ح  .فضل باألسواق عبر الحدودأيساعد على ربط جھات اقتصادية  ماوالنقل، 

في العديد من المناطق، تكون و  .الطريق االستثمار العاممھد يط االقتصادي الخاص عندما الخاص والنشا
الطرق والسكك الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية والبنى التحتية الكھربائية والخدمات اللوجستية 

  ين العام والخاص؛اكات بين القطاعبحاجة ماسة إلى التحديث، وتقدم العديد من فرص الخصخصة وبناء الشر
  

ب المشاريع المشتركة واالستثمار األجنبي اذتجبازيادة مساحة األراضي الزراعية في السودان   )ب(  
التي تكون فيھا المجتمعات المحلية غير مھتمة أو غير قادرة على استغالل األراضي  المباشر إلى المناطق

المباشر على تشجيع االستثمار األجنبي لضمانات ويمكن أن يساعد إنشاء صندوق إقليمي ل  .بإنتاجية عالية
  اإلقليمي في ھذا المجال؛

  
تحسين كفاءة برامج شبكات األمان وفعاليتھا من خالل تحسين استھدافھا ونوعية جمع البيانات   )ج(  

  البرامج؛ احجر زاوية ھذمنتظمين يشكالن رصد وتقييم إلقامة فيھا 
  

مثل  معاًربط الخدمات المتكاملة بشم أطق الريفية على نطاق تقديم الخدمات المالية في المنا  )د(  
لة ضمان ومشكإنشاء جمعيات للمزارعين لمعالجة مشكلة المعلومات المحدودة بوتسليفات تأمين المحاصيل وال

ومع أن تأمين الزراعة وتمويلھا مجاالن واعدان في ھذه   .أن تكون ھذه الخدمات لمصلحة المزارعين
فيھا العقود وتكون فيھا إنفاذ ا ھو خلق بيئة عمل مؤاتية يمكن ماستيفاء شرط مسبق لتنميتھمن  ، ال بدمنطقةال

  ق الملكية واضحة؛حقو
  

زيادة فعالية أجندة البحث والتطوير الزراعية وتعزيز طابعھا اإلقليمي بھدف استثمار وفورات   )ھ(  
  كندرة المياه والتغير المناخي؛ ،من الغذائيالحجم إلجراء البحوث حول المشاكل العامة التي تؤثر على األ

  
لبلدان، لتعزيز تكامل التجارة اإلقليمية الذي يساعد على إطالق العنان للميزات المقارنة   )و(  
  ومن اليد العاملة؛ اإلجمالي التي يغطي فيھا قطاع الزراعة نسبة كبيرة من الناتج المحلي تلكوخاصة 

  



  

  

  :)268(تحالف إقليمي لألمن الغذائي يحقق أھدافاً منھالدعماً إنشاء مركز للمعرفة   )ز(  
  

تطوير مؤشرات توجه عملية صنع القرارات ورصد التقدم في مجال تحسين األمن   )1(    
  ت الوقائية والتصحيحية المالئمة؛الغذائي وطنياً وإقليمياً، واقتراح اإلجراءا

  
ع أي قصور في األغذية في الوقت من أجل توقالمبكرين  إدراج نظام لإلنذار واالستجابة  )2(    

وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات المتعلقة بالتخفيف من المخاطر ناسب الم
  بسرعة؛

  
تتضمن خريطة لمواقع انعدام األمن  ،استضافة قاعدة بيانات إقليمية حول األمن الغذائي  )3(    

مواقع انعدام األمن الغذائي  بناء أنظمة وطنية وقدرات فنية لتحديد للمساعدة علىالغذائي 
والفئات المتضررة منه ولتتبع اإلحصاءات وجمعھا وتحليلھا ونشرھا على الصعيدين 

  ؛)269(الوطني والمحلي
  

  .إقليمية لخبراء اإلرشاد الزراعيإنشاء نقطة تجمع   )4(    
  

  التوصيات للبلدان المتأثرة بالنزاعات  -جيم
  

  : يليبما يم المتأثرة بالنزاعات يمكن تلخيص التوصيات للبلدان واألقال  
  

بسوء  بشكل خاص يتأثر انعدام األمن الغذائي في البلدان المتأثرة بالنزاعات على المدى القصير  )أ(  
مباشرة ويسمح إجراء تحسينات في ھذا المجال بتوليد عائدات آنية   .التغذية وبالرعاية الصحية الضعيفة

  ام الحكومة وقدرتھا؛التزفي االعتبار شرط أن ي�ؤخذ ضخمة، 
  

 بشكل خاص يتأثر انعدام األمن الغذائي في البلدان المتأثرة بالنزاعات على المدى الطويل  )ب(  
  .بانخفاض اإلنتاجية الزراعية وصعوبة الوصول إلى السوق وقلة القدرات المالية والتنمية المحدودة لألسواق

  بلد يختلف عن اآلخر؛ توصية تنطبق على الجميع ألن كلھناك  يستلإال أنه 
  

تسم تكما أنھا  ،األنشطة ذات القيمة المضافة المتدنيةواقعة في أسر الزراعة في ھذه البلدان   )ج(  
إلى  إضافة ،كإنتاج البقول والدخن ،، من المھم زيادة الزراعة البعليةلذاو  .انخفاض اإلنتاجية الزراعيةب

  .، وتعزيز روابط السوق)كما في العراق مثالً(ة بذلك عندما تمسح الموارد المائي واترالفواكه والخض
في وتتطلب معالجة ھذه القيود كلھا القيام باستثمارات في البحوث المتعلقة بالمحاصيل المقاومة للجفاف و

إدارة مشاريع الري لصالح ب المتعلقةخدمات اإلرشاد، وترشيد الضرائب والرسوم، وإجراء اإلصالحات 
اإلصالحات السياسية لألراضي وتراخيص التصدير  ياه كما حصل في مصر، وإجراءجمعيات مستخدمي الم

  كفاءة األسواق الزراعية؛رفع واالحتكار بھدف 

�����������������������������������������������������������  
الت التنمية اإلقليمية بشكل وثيق مع برنامج األغذية العالمي والفاو لتشكيل مركز إقليمي للمعلومات يمكن أن تعمل وكا  )268(

  .والمعرفة حول األمن الغذائي

ينبغي أن تتضمن ھذه األنظمة معلومات عن مواقع انتشار االنكشاف على المخاطر، بما في ذلك معلومات عن   )269(
كما ينبغي أن تشكل ھذه األنظمة أساساً لوضع آليات اإلنذار   .نات اجتماعية واقتصادية أخرىإحصاءات األمن الغذائي، إلى جانب بيا

  .المبكر لألمن الغذائي



  

  

  
اإلغاثة  على المبادرات الغذائية أن تنشئ رابطاً وآلية تنسيق في االنتقال من مرحلةينبغي   )د(  

بتلك التنمية االقتصادية وبيق بين الوكاالت المتخصصة والتنمية، وبالتالي التنس التعافياإلنسانية إلى مرحلة 
العيش الزراعية والرعوية في مرحلة مبكرة سبل لمعالجة مشاكل  ،واألمنية القضايا اإلنسانيةالمتخصصة ب
الغذائية على المعونة  كما يجب أن تحرص وكاالت  .منذ زمن طويل اًنزاععاني التي تمناطق وخاصة في ال
االستراتيجيات الوطنية والمحلية  در�ج باستمرار فيالتي تخرى األنشطة ألالغذائية مكملة لعونة أن تكون الم

  ؛والتعافيللحد من الفقر 
  

متعددة السنوات لتحويالتھا المقدمة إلى  اتعلى الجھات المانحة أن تخصص ميزانيينبغي   )ھ(  
  تخطيطھا وتزيد كفاءة عملياتھا؛االت ھذه الوكوكاالت اإلغاثة العاملة في بلد متأثر بالنزاع، لكي تحسن 

  
ج القطاعية الشاملة أن تعمم والنھعلى البرامج الوطنية الستراتيجيات الحد من الفقر ينبغي   )و(  

طب�ق لمساواة بين الرجل والمرأة وأن تمراعاة األمن الغذائي وأن تكون مصاغة بطريقة تشاركية وأن تراعي ا
عالجة الفقر في المناطق االستثمار الزراعي والعام أدوات أساسية لم بشكل يجعل سياسات التغذية وسياسات

  الريفية؛
  

يساعد تعزيز تكامل التجارة اإلقليمية وتحسين بيئة األعمال وزيادة المنافسة في الخدمات   )ز(  
  سالم في ھذه البلدان؛اللوجستية على زيادة عوائد ال

  
. االنتاج حركة عواملسماحه بحرية حتالل وعدم االھي األكبر عقبة لافيما يتعلق بفلسطين،   )ح(  

، على اإلسكوا إجراء المزيد من البحوث التفصيلية حول الحواجز، ربما بالتعاون مع وحدة مساعدة الشعب الذ
الفلسطيني التابعة ألمانة األونكتاد ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

  ؛)وانرواأل(
  

في آنٍ معاً، ومن غياب الفرص  اًدولينزاعاً و ةداخلياعات يعاني من نزما زال العراق   )ط(  
ساھمت قد و  .االقتصادية الواسعة النطاق التي تجعل تكاليف فرصة المشاركة في النزاع منخفضة نسبياً

جھود المزيد من ال لذلذا فإن بو  .الحرب والعقوبات في عزل العراق على الصعيدين الدولي واإلقليمي
بناء شبكات الطرق العامة والسكك الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية ب ،قليمية لتحقيق التكامل عموماًاإل

لبلد مثل العراق ما زال بخير عميم عد يمثالً،  الممولة إقليمياً أو مشاريع الصرف الصحي/ووالكھرباء والمياه 
إطالق الحوار  لمن خالوفي ھذا السياق، يمكن أن تساھم اإلسكوا   .لماديةالتحتية ا تهمتأثراً بدمار بني

  وإجراء البحوث األساسية ذات الصلة؛
  

مع رافق يتخذ النزاع في اليمن طابعاً داخلياً رغم آثاره الجانبية على البلدان المجاورة، ويت  )ي(  
 أنكما ، ية المحدودة والنمو السكاني السريعوالقدرة المال انتشار الفقر المدقع والنقص في الموارد الطبيعية

كما   .إلى انخفاض الدخل يؤدي من جديد ما ،االدخار واالستثمارو الدخل تدنيبمصيدة فقر تتمثل أسير اليمن 
يسبب القات الذي ي�ستعمل كمادة مخدرة ترفيھية مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة ألنه ي�ستھلك بتكلفة عالية 

كسر ھذه الحلقة المفرغة، من المھم مراعاة المساواة بين لو  .الجتماعي واالقتصاديعلى الصعيدين ا
يسمح بدوره باتخاذ قرارات  ماالجنسين، إذ يؤدي الحد من معدالت الخصوبة إلى زيادة تمكين المرأة، 

يفاد والفاو، وفي ھذا السياق، يمكن أن تتعاون اإلسكوا مع اإل  .المعيشية اقتصادية أكثر عقالنية في األسر



  

  

عائدات اجتماعية وأن تبحث عن استراتيجيات إلبعاد اإلنتاج الزراعي عن القات وتوجيھه نحو محاصيل تدر 
  واقتصادية أعلى؛

  
الذي ھو داخلي أساساً لحد من النزاع اإذا ما جرى تتميز السودان بخصائص إنمائية واعدة جدا   )ك(  

لتسوية  اإلنمائيةالسودان إمكانات وال بد من استعمال   .المجاورةولكن له بعض اآلثار الجانبية على البلدان 
المساحات الشاسعة من األراضي الصالحة للزراعة وغير المستغلة  يمكن أن يؤدي اقترانكما   .النزاع

ويمكن أن تساھم اإلسكوا في إعداد   .التقدم في ھذا المجال بعض إحرازإلى  مشاريع التنمية اإلقليميةب
المحلية  الحكوماتمع  ذلك ريفية، وأن تنسقول التأثير االجتماعي واالقتصادي لبرامج التنمية الدراسات ح

  مثل البنك الدولي والفاو وإيفاد؛ووكاالت التنمية الدولية 
  

يحتل تقديم الخدمات العامة وتحقيق الالمركزية المالية حالياً مكانة محورية في النقاش المتعلق   )ل(  
وينبغي التوصل إلى فھم شامل   ).كما في السودان مثالً(صادية في البلدان المتأثرة بالنزاعات بالسياسات االقت

لھذا الغرض لمنافع ھذه األجندة المعقدة ومضاعفاتھا وتطبيقھا الفعال من خالل تنظيم منتديات مخصصة 
دفع ھذا على  أن تساعد ،ةمع سائر شركائھا في التنمي ،إلسكوا بالتعاونلويمكن   .ة التقنيةوتقديم المساعد

  .قدماًالنقاش 
  



  

  

  لمرفق األولا
  

  مؤسسات البحث والتطوير/صناديق
  

مؤسسات /صناديق
  المھام  الموقع  البحث والتطوير

الميزانية ونطاق العمل 
  النوع  الرئيسي

المصرف العربي 
للتنمية االقتصادية 

  في أفريقيا

الخرطوم، 
  السودان

مؤسسة مالية المصرف 
 البلدانت تمولھا حكوما

األعضاء في جامعة الدول 
 على التي وقعت العربية

في (اتفاقية تأسيس المصرف 
  .)1974فبراير /شباط 18

تشمل مھام المصرف 
المساعدة في تمويل التنمية 

االقتصادية في البلدان 
األفريقية غير العربية 

وتشجيع مساھمة رأس المال 
العربي في التنمية األفريقية، 

م المساعدة إلى جانب تقدي
التقنية المطلوبة لتنمية 

  .أفريقيا

 190و�زع مبلغ قدره 
مليون دوالر أمريكي 

على عدة مشاريع تشمل 
البنية التحتية والزراعة 

والتنمية الريفية والقطاع 
االجتماعي وقطاع 

  .الطاقة والقطاع الخاص
ونظراً ألھمية دور 

الزراعة وقطاع التنمية 
األمن في تحقيق الريفية 

ذائي وتحسين الغ
الظروف المعيشية 

للمستفيدين، خُصص 
مليون  43.2مبلغ قدره 

 23.58 نحوأي (دوالر 
في المائة من مجموع 

إلى ھذا ) القروض
القطاع الذي يشمل 

استصالح األراضي 
والري والموارد 

  .الطبيعية

المصرف مؤسسة مالية يملكھا 
ثمانية عشر بلداً عربياً من 
 البلدان األعضاء في جامعة

كما أنه   .الدول العربية
مؤسسة دولية مستقلة تتمتع 
بصفة قانونية دولية كاملة 

وباستقاللية تامة في الشؤون 
ويخضع   .اإلدارية والمالية

المصرف ألحكام اتفاقيته 
التأسيسية ولمبادئ القانون 

  .الدولي

الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية 

  العربية
  الكويت

عام  ھذا الصندوق فيُأنشئ 
ويھدف إلى مساعدة  1961

البلدان العربية وبلدان نامية 
أخرى على تنمية اقتصاداتھا 

القروض منح من خالل 
وتقديم الضمانات والمساعدة 
التقنية والمساھمة في األسھم 
الرأسمالية للمؤسسات الدولية 

واإلقليمية المعنية بتمويل 
وتتركز عمليات   .التنمية

الصندوق أساساً على 
ات الزراعة والري قطاع

 والنقل واالتصاالت والطاقة
والصناعة والمياه والصرف 

  .الصحي

يبلغ رأس المال 
المصرح به والمدفوع 

مارس /آذار 31منذ 
مليون  2 000 2009

في و  .دينار كويتي
السنة المالية 

ل ، مو�2008/2009
مشروعاً  18الصندوق 

بقروض إجمالية بلغت 
مليون دينار  197 نحو

لت الطاقة كويتي شم
والنقل والصناعة 

والزراعة باإلضافة إلى 
المياه والصرف الصحي 

أما   .وقطاعات أخرى
في ما يتعلق بتوزيع 
 مجموع القروض على

مختلف القطاعات، 

ُأنشئ الصندوق الكويتي 
ية في للتنمية االقتصادية العرب

ديسمبر /كانون األول 31
آلية تقدم من خاللھا ك 1961

دولة الكويت قروضاً 
ومساعدات إلى البلدان العربية 

  .وبلدان نامية أخرى



  

  

مؤسسات /صناديق
  المھام  الموقع  البحث والتطوير

الميزانية ونطاق العمل 
  النوع  الرئيسي

فيحتل قطاع النقل 
واالتصاالت المرتبة 

في  35.7ِـ باألولى 
المائة من القروض، يليه 

في  24.6قطاع الطاقة 
عة المائة، وقطاع الزرا

في المائة، وقطاع  12.6
في  8.1الصناعة 

المائة، وقطاع المياه 
 9.6والصرف الصحي 

في المائة، ومصارف 
في المائة،  3.2التنمية 

 2.4وقطاع االتصاالت 
في المائة، والقطاع 

في  2.2االجتماعي 
ئة وقطاعات أخرى الما
  .في المائة 0.9

صندوق أبو ظبي 
  للتنمية

أبو ظبي، 
 اإلمارات
 العربية
  المتحدة

ھذا الصندوق في عام ُأنشئ 
لمساعدة البلدان  1971

النامية على تحقيق نمو 
تدام والحد من اقتصادي مس

توفير الموارد المالية بالفقر 
وبناء الشراكات في 

  .القطاعين العام والخاص
وتشمل القطاعات البنية 

التحتية والزراعة والكھرباء 
والمياه والنقل والصناعة 

والخدمات االجتماعية 
وخدمات الرعاية الصحية 

والسياحة والفنادق 
واالتصاالت السلكية 

ت السلكية والدراساوال
  .والدعم الفني

المنح والقروض مو�لت 
التي قدمھا ھذا 
 12.5الصندوق بقيمة 

أي (مليار درھم إماراتي 
مليار  3.542ما يعادل 
مشروعاً  199) دوالر

كما   .بلداً نامياً 53في 
 12أنشأ الصندوق 

مشروعاً مشتركاً في 
عدة قطاعات في مواقع 

ويدير   .جغرافية مختلفة
الصندوق القروض 

ح التي تقدمھا والمن
حكومة أبو ظبي بقيمة 

  .مليارات دوالر 10

الصندوق مؤسسة مستقلة 
  .تملكھا حكومة أبو ظبي

البنك اإلسالمي 
  للتنمية

المملكة 
العربية 
  السعودية

ھذا البنك في عام ُأنشئ 
، ويھدف عموماً إلى 1973

تعزيز التنمية االقتصادية 
، وھو والتقدم االجتماعي
رامج يمول المشاريع والب

المنتجة في القطاعين العام 
والخاص في البلدان 

كما يستثمر البنك   .األعضاء
في مشاريع البنية التحتية 
االقتصادية واالجتماعية، 

قرر مجلس إدارة البنك 
للتنمية في  اإلسالمي

زيادة األسھم  2005عام 
الرأسمالية المصرح بھا 

مليار  15للبنك من 
 30دينار إسالمي إلى 

مليار دينار إسالمي 
وزيادة الرأسمال 

  المكتتب من 
مليار دينار إسالمي  6.9

للتنمية ھو  البنك اإلسالمي
سست مؤسسة مالية دولية أ
صادر بموجب إعالن النية ال

مالية عن مؤتمر وزارء 
قد في الذي ع اإلسالميةلبلدان ا

من  عدةقال ذيجدة في شھر 
  .1393 السنة الھجرية



  

  

مؤسسات /صناديق
  المھام  الموقع  البحث والتطوير

الميزانية ونطاق العمل 
  النوع  الرئيسي

ويقدم المساعدة التقنية إلى 
البلدان األعضاء، ويساعد 

على تعزيز التجارة 
الخارجية وخاصة السلع 

  .الرأسمالية

مليار دينار  15إلى 
تساوي وحدة (  .إسالمي

حساب البنك اإلسالمي 
للتنمية وحدة من حقوق 

ة السحب الخاص
  ).لصندوق النقد الدولي

تمكين : إيفاد
 الفقراء الريفيين
  للتغلب على الفقر

روما، 
  إيطاليا

سس الصندوق الدولي أ
 ،)إيفاد(للتنمية الزراعية 

وھو إحدى الوكاالت 
المتخصصة لألمم المتحدة، 

كمؤسسة مالية دولية في عام 
كواحدة من أبرز  1977

ھا النتائج التي توصل إلي
مؤتمر األغذية العالمي الذي 

ومن   .1974قد في عام ع
خالل القروض والمنح 

دمة بمعدالت فائدة المق
عاون صندوق منخفضة، يت

إيفاد مع الحكومات لتطوير 
وتمويل برامج ومشاريع 

تمكن السكان الريفيين 
الفقراء من التغلب على الفقر 

  .بأنفسھم

مليون دوالر  124.04
  2010لعام 

  مؤسسة مالية دولية

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

  واالجتماعي
  الكويت

يركز الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

الصندوق (جتماعي واال
سس في عام الذي أ) العربي
على تمويل التنمية  1974

االقتصادية واالجتماعية من 
خالل تمويل مشاريع 

استثمارية عامة وخاصة 
  .وتقديم المنح والخبرات
كما يولي عناية خاصة 

للتنمية االجتماعية والحد من 
الفقر من خالل تمويل 

مشاريع الرعاية الصحية 
نمية الشفة والت والتعليم ومياه

  .الريفية والرفاه االجتماعي

  مؤسسة مالية إقليمية عربية  كويتي ردينا مليار 2

  
  
  
  
  



  

  

  



  

  

  المرفق الثاني
  

  استبيان حول األمن الغذائي
  اإلسكوا

  
  قييم انعدام األمن الغذائي وفھمهت: الجزء األول

  
  :1السؤال 

  مرة تقومون بتحديث ھذه البيانات؟ھي الوكالة المسؤولة؟ كم من ئي؟ ما نوع البيانات التي لديكم عن انعدام األمن الغذا 1- 1
  

  )أشھر(وتيرة جمع البيانات   الوكالة المسؤولة  البيانات
      الديمغرافيةالبيانات 

      )ينيةبحسب المنطقة بما فيھا المناطق الريفية والمد(الفقر 
      تصدير األغذية/استيراد

      )الفئة حسب( وھياكلھاأسعار سوق األغذية 
      اعد بيانات الظروف المناخيةوق

      انعدام األمن الغذائي/الجوع
القدرة اإلنتاجية في الزراعة حسب أبرز األغذية األساسية 

      والمحاصيل النقدية
      المعيشية مسوح األسر

      التنوع االقتصادي
      نظام اإلنذار المبكر

      )دحد�(بيانات أخرى 
  

  :2السؤال 
  الماضية؟ في السنوات الخمس المنكشفون على مخاطرهالسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وكيف تغير 

  
  2005  2007  2009  

إلى مجموع  المئوية النسبة(السكان الذين يعانون انعدام األمن الغذائي 
  )السكان

  :التعريف ومصدر البيانات

      

إلى المئوية  النسبة( ذائيانعدام األمن الغر المنكشفون على مخاطالسكان 
  )مجموع السكان

  :التعريف ومصدر البيانات

      

  
  .الموجودة وإلى البيانات المنكشفون على مخاطرهانعدام األمن الغذائي والسكان الذين يعانون  ينبغي أن تستند األجوبة إلى تعريف: مالحظة

  
  :3السؤال 

  لحصول أزمة أمن غذائي في بلدك؟ ةالمحدد األسبابوالمعتادة لمسببات اوما ھي األنواع 
  .ثالثة أسباب محددةما اليزيد عن  اختياري�رجى 

  
  األسباب المحددة  مسببات  النوع

  انخفاض اإلنتاج
الظروف المناخية، الكوارث الطبيعية، النقص في 

  )دحد�(المدخالت، إلخ 
أسباب النقص في الجفاف، الفيضانات، 

  )دحد�(المدخالت، إلخ 

  لحصول على األغذيةانخفاض معدل ا
انخفاض الدخل، االرتفاع المفاجئ في األسعار، 

  )دحد�(الكوارث الطبيعية، إلخ 
أسباب انخفاض الدخل، االرتفاع المفاجئ 

  )دحد�(في األسعار، إلخ 

  انعدام االستقرار السياسي
 نزاعات اإلقليمية، االحتالل، إلخالنزاع الداخلي، ال

  )دحد�(
  

      )دحد�( أخرىأنواع 



  

  

  :4السؤال 
  .ثالث نتائجما ال يزيد عن ما ھي أبرز نتائج أزمة الغذاء األخيرة؟ ي�رجى اختيار 

  
  انعدام االستقرار السياسي •
  تضخم شديد •
  معدالت الفقرحاد في رتفاع ا •
  في معدالت الجوع حادارتفاع  •
  ت وفيات األطفالالسوء التغذية ومعد ارتفاع •
  ضغط على شبكات األمان االجتماعية •
  العجز المالي ارتفاع •
  تدھور ميزان المدفوعات •
  أصبح الغذاء عامالً مھماً في األجندة السياسية •
  ورقابة على األسعار وإعانات، إلخعلى الصادرات الغذائية  مفروضة قيود: سياسات جديدة •
  تعليق اإلصالحات االقتصادية الھيكلية ضرورة •
  )دحد�(نتائج أخرى  •
  

  .مناسباًيكون ذلك  حيثماي�رجى تقديم البيانات : مالحظة
  

  :5السؤال 
  .عند حصولھا باألزمات ي�رجى ترتيب الفئات الثالث األكثر تأثراً

  
  الترتيب  الفئة

    المسنون
    األمھات العازبات
    الفقراء الريفيون
    فقراء في المدن

    عموماًالنساء 
    األطفال عموماً 

    األيتام
    األشخاص ذوو إعاقة

    منطقة محددة 
    ) دحد�(أخرى فئات 

  
  :6السؤال 

.  2007بعام  مقارنة على مخاطره األمن الغذائي في المجتمعفئة يمكن أن تعاني من انعدام  مدى انكشاف كليرجى تقييم 
  .وضع عالمة في الخانات المناسبة يرجى

  

  الفئة
2007  2009  

  تعاني انكشافاً شديداً  نوعاً ما منكشفة غير منكشفة   تعاني انكشافاً شديداً  منكشفة نوعاً ما  غير منكشفة
              المسنون

              األمھات العازبات
              الفقراء الريفيون

              مدنالفقراء 
              النساء
              األطفال

              )حدد(فئات أخرى 

  .لبيانات القائمة حيثما أمكن ذلكوإلى االمنكشفون على مخاطر انعدام األمن الغذائي ينبغي أن تستند األجوبة إلى تعريف السكان : مالحظة



  

  

  :7السؤال 
  .وضع عالمة في الخانات المناسبة ألزمة؟ يرجىصدي لللت المعيشية عتمدھا األسرتالتي الملحوظة  ما ھي االستراتيجيات

  
  جداًشائعة   البعضخدمھا يست  شائعة غير   

        عدم تناول بعض الوجبات
        مراكمة الديون
        بيع األصول

        لحد من النفقات على الصحةا
         الحد من النفقات على التعليم
        اللجوء إلى ارتكاب الجرائم

        التنازع على الموارد
        عمالة األطفال

        ) دحد�(استراتيجيات أخرى 
  

  :8السؤال 
ووضع عالمة في الخانات بلدك، في منھا مدى خطورة كل يرجى تحديد   .التي تھدد األمن الغذائيباألخطار فيما يلي الئحة 

  .المناسبة
  

  جداً شديد  نوعاً ما شديد  شديدغير   
        تغير المناخ والجفاف

        انخفاض التحويالت المالية
        النمو السكاني

        يةالنفطوائد عالاالعتماد على الواردات الغذائية التي تمولھا 
        الوقود الحيوي واإليثانول

        ة الدوليةارتفاع أسعار األغذي
        )القيود على التجارة، إلخ(سياسات االقتصاد الكلي الوطنية الخاطئة 

        األزمة االقتصادية الحالية
        بأسعار السلع المضاربة في البورصة

        االحتالل/النزاع
        التدخل الخارجي

        )دحد�(أخرى أخطار 
  

  :9السؤال 
وضع عالمة في  يرجى. التي يمكن أن تحصل مون النتائج التاليةن جديد، كيف تقي�أو حصلت م الغذاءفي حال استمرت أزمة 

  .الخانات المناسبة
  

  جداً ينطبق  نوعاً ما ينطبق  ال ينطبق  
        انعدام االستقرار السياسي

        تضخم شديد
        رتفاع حاد في معدالت الفقرا

        ارتفاع حاد في معدالت الجوع
        دالت وفيات األطفالارتفاع سوء التغذية ومع

        تزايد الضغط على شبكات األمان االجتماعية
        ارتفاع العجز المالي

        تدھور ميزان المدفوعات
        تعليق اإلصالحات االقتصادية الھيكلية ضرورة



  

  

        )دحد�(نتائج ممكنة أخرى 
  التصدي النعدام األمن الغذائي: الجزء الثاني

  
  :10السؤال 

من ھذه السياسات طبقھا بلدك؟  أي�  .تعتمدھا البلدان للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء قدعض الحلول الممكنة التي فيما يلي ب
  .مناسبةيرجى أيضاً تحديد مدى أھمية كل سياسة في بلدك، ووضع عالمة في الخانات ال

  
  جداً ينطبق  نوعاً ما ينطبق  ال ينطبق  طبقت سياسة  نوع محدد  

            و معاشات التقاعدأ/زيادة األجور و
            تخفيض الضرائب على المواد الغذائية

            رقابة على األسعارفرض 
            حلول متعلقة بالتجارة

            مصادر الدخل/العيشسبل تنويع 
            استراتيجية وطنية لألمن الغذائي
            إدارة متكاملة للموارد الطبيعية

            تعزيز شبكات األمان
            إنتاج المحاصيل تأمين

            أدوات التحوط المالية
 خطوط أساس األمن الغذائي والتغذيةوضع 

  وأنظمة الرصد المتعلقة بھا
          

            نظام إنذار مبكر
            لمنتجينلإعانات 

            زيادة المخزونات الغذائية
            استثمار عام في الزراعة

لمدى على ا إبرام اتفاقيات استئجار أراضٍ
  الطويل مع بلدان أخرى

          

            تنويع االقتصاد
            سرياألتخطيط ال

            )دحد�(حلول أخرى 
  

  :11السؤال 
التخاذ اإلجراءات المذكورة  األعباء المالية المطلوبة أي(كان حجم العبء المالي المرتبط مباشرة بنفقات األمن الغذائي  ذاما

  ؟2009و 2008و 2007ية في األعوام ات الحكومية اإلجمالمن حيث النفق) في السؤال السابق
  

  2011المرتقبة لعام   2010لعام المخططة   2009  2008  2007
          
  

  :12السؤال 
ھو نوع  النعدام األمن الغذائي؟ مالصياغة استجابتكم الجھات المانحة التي طلبتم منھا المساعدة /ما ھي المنظمات الدولية
  ھا؟المساعدة التي طلبتمو

  
  القطاع  نوع المساعدة  المنظمة

      
      
      
      



  

  

  .العامة اتالسياسبشأن بناء القدرات وحوار /المساعدات اإلنسانية والقروض والمنح والمساعدة التقنية ةنوع المساعد قد يشمل :مالحظة
  .إلخالزراعة أو تنمية القطاع الخاص أو البنية التحتية أو التجارة،  ،القطاعيكون يمكن أن و

  :13السؤال 
العمود األول اسم البرنامج،  يحدد  .يعرض الجدول أدناه برامج بناء القدرات التي يمكن أن تقدم فيھا اإلسكوا مساعدة تقنية

 .ى تحديد مدى اھتمامك بكل برنامجيرج  .ويحدد العمود الثاني رابطاً رئيسياً واحداً بين البرنامج واألمن الغذائي
  

  مھتم جداً  مھتم نوعاً ما  غير مھتم  ين البرنامج واألمن الغذائيالرابط ب  البرنامج
        تؤثر على تكلفة اإلنتاج ...  الطاقة

        تؤثر على اإلنتاجية من ناحية العرض ...  المياه

القضايا المتعلقة 
  بالنزاعات

الوصول إلى السوق إمكانية تؤثر على  ...
  والحصول على الغذاء

      

        تمويل عوامل المدخالت يؤثر على ...  التمويل

  التنمية االجتماعية
الوصول إلى السوق  إمكانية تؤثر على ...

  والحصول على الغذاء
      

  تحديث اإلدارة العامة
بناء قدرات  مشاريعو، التخطيط االستراتيجي ...
  الحكوميينلموظفين ل اًصيخصفصلة م

      

  اإلدارة المالية العامة
وتنفيذھا وفقاً  ميزانيةفع�الة للصياغة  ...

  لألولويات اإلنمائية في البالد
      

        يؤثر على تكلفة اإلنتاج ...  النقل

  التجارة
تؤثر على إمكانية الوصول إلى السوق  ...

  والحصول على الغذاء
      

        يؤثر على اإلنتاجية من ناحية الطلب ...  الجنسنوع 

        ناحية العرضتؤثر على اإلنتاجية من  ... المعلومات واالتصاالت 

        تؤثر على تخطيط شبكات األمان االجتماعية ...  اإلحصاءات

        تؤثر على اإلنتاجية من ناحية الطلب  ...  القطاعات المنتجة

          )دحد�(برامج أخرى 

  
  :14السؤال 

  ؟الميزانية العامةمن  نسبة كو ةاإلسميالقيمة ما ھو حجم السياسة االجتماعية اإلجمالية من حيث 
  

  2007  2008  2009  
المخطط لھا 

  2010لعام 
المرتقبة لعام 

2011  
            )بالعملة المحلية(التكلفة 

            الميزانية العامةمن المئوية  النسبة
  

  التحويالت االجتماعية جميع أنواع بما فيھا(تشمل السياسة االجتماعية الصحة والتعليم والسكن والحماية االجتماعية : مالحظة
  ).األمان وشبكات

  
  
  
  
  
  



  

  

  
  

  :15السؤال 
  لديكم؟التي ما نوع برامج المساعدات االجتماعية 

  

  البرنامج
  التكلفة

  )بالعملة المحلية(
  التغطية

  أخطاء االستھداف  )عدد المستفيدين(
        في المدارساإلطعام 

        الغذائية الطعام قسائم

        التحويالت النقدية

        العمل مقابل الغذاء

        الغذائية العينية التحويالت

        االجتماعية التقاعد معاشات مشاريع

        الرعاية الصحية المدعومة

        )دحد�(برامج أخرى 

  
  :16السؤال 

  ما نوع البرامج التي تقدمھا حكومتكم للقطاع الزراعي؟
  

  البرنامج
  التكلفة

  )بالعملة المحلية(
  التغطية

  )عدد المستفيدين(
      األسعار المضمونة

      ويل البحث والتطويرتم

      المدخالت المدعومة 

      البنية التحتية الريفية

      اإلقراض المدعوم

      المنح المقابلة

      خدمات اإلرشاد

      التدريب في المناطق الريفية

      )دحد�(برامج أخرى 

  
  :17السؤال 

في  مصادر العائدات الرئيسية للميزانية العامةوما ھي  اإلجمالي ما ھو حجم الميزانية العامة بالنسبة إلى الناتج المحلي
  السنوات المشار إليھا أدناه؟

  

  اإلجمالي إلى الناتج المحلي المئوية النسبة  عائدات الميزانية

  2005  2007  2009  
المخطط لھا لعام 

2010  
المرتقبة لعام 

2011  
            مباشرةائب ضر

            ضرائب غير مباشرة
            مبيعات األصول



  

  

  تقييم التعاون: الجزء الثالث
  

  :18السؤال 
 كيف تقيم. ضروري تبني الحلول الوطنية واإلقليمية ألزمة الغذاء، إطالق حوار مع األطراف المعنية الدولية واإلقليمية عند

  فعالية الحوار مع ھذه المنظمات؟
  

  مرضية جداً  مرضية  سيئة  سيئة جداً
        

  .في مقابلة وجھاً لوجه بشكل أكثر عمقاً السؤال أن يصاغ يمكن : مالحظة
  

  .يرجى شرح تقييمك
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________  

  
  :19السؤال 

  األمن الغذائي؟بالتي لھا عالقة الجھات المانحة والوكاالت الدولية بشأن التالية العبارات إلى أي حد توافق على 
  

  أوافق تماماً  أوافق  ال أوافق  أبداًال أوافق   
          من الصعب مراجعة عمل الجھات المانحة والوكاالت الدولية

          تكرار للجھودھناك 
          في العملتآزر رؤية واضحة وال  ال توجد

          اًمحليمطورة  حلول وجود عدم
          جيدالجھات المانحة والحكومة الحوار وتبادل المعلومات بين 

          الحكومة اتنشاط الجھات المانحة قدريعزز 
          )دحد�(خرى أ
  

ثنائية  ةجھات مانحوأي االتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية (يشمل ھذا السؤال أيضاً منظمات غير تابعة لألمم المتحدة : مالحظة
  ).األطراف، إلخ

  
  :20السؤال 

  ة في منطقة اإلسكوا فيما يتعلق بأزمة الغذاء؟كيف تقيم التنسيق بين الحكومات الوطني
  

  مرضٍ جداً  مرضٍ  سيء  سيئ جداً
        
  

  .يرجى شرح تقييمك
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  
  

            ات النفطعائد
            )دحد�(عائدات أخرى 



  

  

  
  

  :21السؤال 
على  العامةات إطالق حوار وإجراء بحوث وإسداء نصائح حول السياسباإلسكوا يمكن أن تبادر فيما يلي أفكار مختلفة 

  ؟من ھذه البرامج ما مدى اھتمامك بكل. بشأنھا المستوى اإلقليمي
  

  مھتم جداً  مھتم نوعاً ما  غير مھتم  
        صندوق إقليمي للتنمية الزراعية

        البنية التحتيةلتطوير صندوق إقليمي 
        صندوق إقليمي للتماسك االجتماعي

        صناديق تحوط إقليمية/صندوق إقليمي للتأمين
        اًية شراء منسقة إقليميآل

        نظام إنذار مبكر إقليمي
        استراتيجية إقليمية لالستجابة الغذائية

        ) دحد�(برامج أخرى 
  

  :22السؤال 
مكافحة انعدام جعل يساعد على وطنية يمكن أن  فوق عتقد أن منح بعض القدرات الوطنية المحددة إلى منظمات إقليميةھل ت

  ؟ثر فعاليةأك األمن الغذائي
  

  مھم جداً  مھم نوعاً ما  ال أبداً
      
  

  :23السؤال 
مقارنة  ضعيفة في البلدان األعضاء في اإلسكوا فوق وطنيةمؤسسات  سبب وجودتفسر قد الئحة باألسباب التي  أدناه

  برأيك؟حجة من وجھة نظرك ما مدى صحة كل . بغيرھا
  

  صحيح جداً  صحيح نوعاً ما  غير صحيح  
        اإلنتاجصائص خعدم تطابق 

        التوجه نحو الداخل منتاريخ 
        وانعدام االستقرار الجغرافي السياسي ةاجتماعي اتنزاع

        انعدام اإلرادة السياسية
        تمويل غير مؤكد

        )دحد�(أسباب أخرى 
  

  فوق الوطنية؟/ھذه المبادرات اإلقليميةمثل يمكنك اقتراح إجراءات لتعزيز ھل : 24السؤال 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
  

  :25السؤال 
  .ما فات ذكره أعالهمل مفتوح أخير إلتاحة الفرصة لمؤسستكم إلضافة ما تعتبره مھماً بالنسبة لألمن الغذائي وسؤا

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



  

  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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