
يبين هذا الف�شل المالمح الرئي�شية لتاأثير الجوع 

ا�شتعرا�س  اإلى  بعدها  وينتقل  الإن�شان.  اأمن  في 

في  المختلفة  وتجّلياته  واأ�شبابه  الجوع  اأو���ش��اع 

المنطقة، اآخًذا بالعتبار عدًدا من العوامل بينها 

نق�س الغذاء. وينظر اأخيًرا في الإجراءات الكفيلة 

من  العربية  البلدان  في  الغذائي  الكتفاء  بتاأمين 

وال�شتفادة  الإقليمّيْين،  والتكامل  التعاون  خالل 

الفقر عبر  للحّد من  الأخرى  البلدان  تجارب  من 

تطبيق �شيا�شات هادفة.

1
تاأثير الجوع في اأمن االإن�صان

على ال�شعيد الفردي

النمو  ال��ج��وع  يعوق  ال�����ش��ّح��ة:  ي�شتهدف  ال��ج��وع 

الج�شماني والعقلي والمعرفي لدى الأطفال ويحّد 

بذلك من قدرتهم على التعلم والتركيز والح�شور 

المنتظم في المدر�شة. ومن المتعذر معالجة اآثار 

�شوء التغذية في فترة الر�شاعة، فحتى لو تح�شنت 

ظروف المعي�شة في الم�شتقبل يبقى الأطفال الذين 

عانوا �شوء التغذية خالل فترة الر�شاعة يتحملون 

الهزال،  النمو،  )تقّزم  ذلك  عن  الناجمة  الآث��ار 

�شحّتهم  على  ذل��ك  فينعك�س  العقلي(  التخلف 

و�شياع الفر�س لكت�شاب المعرفة وك�شب الدخل.

لل�شفاء  القابلة  الأطفال  اأمرا�س  يحّول  الجوع 

يات  اإن �شوء التغذية ونق�س المغذِّ ا قاتلة:  اأمرا�شً

والحديد(،  وال��ي��ود،  وال��زن��ك،  اأ،  فيتامين  )مثل 

باأجهزة  وي�����ش��ّران  الأط��ف��ال،  اأج�����ش��ام  ي�شعفان 

ال��وف��اة  مخاطر  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ل��دي��ه��م،  المناعة 

في  لل�شفاء  القابلة  المعدية  الأم���را����س  ج���راء 

والمالريا  والح�شبة  حار  الزُّ مثل  العادية  الأحوال 

المتوافرة  البيانات  وت��دل  الرئوية.  واللتهابات 

ي�شّكل الجوع التهديد الأو�شع انت�شاًرا لأمن الإن�شان، وهو من اأكبر م�شادر الخطر عليه، فمن دون التغذية 

الكافية لتمكين الإن�شان من اأداء وظائف الحياة الأ�شا�شية، لن ي�شعر المرء بالأمن ال�شخ�شي ولن ي�شتطيع 

ممار�شة اأّيٍة من القدرات الب�شرية.

وعلى رغم الموارد الوفيرة، وانخفا�س معّدلت الجوع في المنطقة العربية مقارنًة بالمناطق الأخرى، فاإننا 

ن�شهد ارتفاًعا في ن�شبة الجوع و�شوء التغذية بين �شعوبها. ومع اأن ثمة تفاوًتا ملحوًظا بين البلدان العريية 

في معدلت انت�شار الجوع واأرقام الجياع ، فاإّن و�شع المنطقة ككّل ينبئ بتباطوؤ التقّدم في تحقيق الهدف 

الأول من الأهداف الإنمائية لالألفية قيا�ًشا اإلى العام 1990، ما يجعلها غير موؤهلة لخف�س ن�شبة الجياع فيها 

اإلى الن�شف بحلول العام 2015. ي�شاف اإلى ذلك ا�شتمرار روا�شب الجوع و�شوء التغذية المتراكم من الما�شي: 

وفي بع�س البلدان يقع على كواهل الأطفال الناق�شي الوزن ن�شيٌب غير متوازن من هذا العبء وهم ما زالوا 

ا من الثمن في اأو�شاط الفقراء الذين يعي�شون على اأقل من دولرين في اليوم.
ً
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1222009

ويزيد من  الحاّدة.  الرئوية  واللتهابات  والمالريا 

احتمالت الوفاة ب�شبب الأمرا�س المت�شلة بمر�س 

ف�شاًل  ه��ذا  المكت�شب/الإيدز.  المناعة  نق�س 

الوفيات،  معدل  من  يزيد  عندما  الجوع،  اأن  عن 

بارتفاع  يتمثل  الذي  الديمغرافي،  الهرم  في  يوؤثر 

»�شنوات العمر الم�شححة باحت�شاب مدد العجز«، 

اأي مجموع ال�شنوات ال�شائعة جراء الموت المبكر 

بالجوع  ترتبط  العموم  وعلى  والعجز.  والمر�س 

و�شوء التغذية �شتة من العوامل الع�شرة الموؤدية اإلى 

ارتفاع معدل هذه ال�شنوات ال�شائعة. وهي الُهزال، 

اإلى  والفتقار  البروتين/الطاقة،  اكت�شاب  ونق�س 

اليود والحديد وفيتامين اأ. 

الجوع يفر�س اأعباء مالية ويخف�س الإنتاجية: 

اآث���ار  لمعالجة  م��ب��ا���ش��رة  ن��ف��ق��ات  ال����دول  تتحمل 

الحمل  اأثناء  الم�شاعفات  مثل  ال�شارة،  الجوع 

والو�شع لدى الن�شاء، واأمرا�س الأطفال المتف�شية 

والمتكررة؛ والأمرا�س المعدية مثل نق�س المناعة 

القت�شادات  تتكبد  كما  وال�شل.  المكت�شب/الإيدز 

انخفا�س  على  المترتبة  المبا�شرة  غير  الكلفة 

المبكرين  العجز  اأو  وال��م��وت  العاملين  اإنتاجية 

والتغيب عن العمل وانخفا�س مردود التعليم.

الجوع يقّو�س ال�شتقرار: اإذا تعاظم الجوع وغدا 

الجتماعي  النظام  يهدد  ب��ات  جماعية  م�شكلًة 

هم  التاريخية،  الوجهة  من  فالجياع،  وال�شيا�شي. 

مع  ال�شدام  اأو  ال�شغب،  اإث���ارة  اإل��ى  مياًل  الأك��ث��ر 

الكثافة  مراكز  اإل��ى  الهجرة  اأو  اأخ��رى،  جماعات 

فيها  التحتية  البنية  على  يفر�س  ما  الح�شرية، 

مزيًدا من ال�شغط وي�شهم في رفع معدل الجريمة. 

ويتف�ّشى الف�شاد ال�شغير في الأجواء التي ي�شطر 

فيها النا�س اإلى فعل اأي �شيء من اأجل لقمة العي�س. 

اأخ��رى  بلدان  اإل��ى  البلدان  بع�س  يلتفت  وعندما 

فاإنها  اأرا�شيها،  في  الجياع  اإطعام  في  للم�شاعدة 

قد تعّر�س �شيا�شاتها الداخلية ل�شغوط خارجية.

وكما هو متوقع، فاإن �شوء التغذية والفتقار اإلى 

المغّذيات لي�شا من جملة الأ�شباب الأ�شا�شية وراء 

غير  المتقدمة،  ال��دول  في  والعجز  المبكر  الموت 

فيها.  قائمًة  تبقى  بالتغذية  المّت�شلة  الم�شاكل  اأن 

تنت�شر  التي  الزائدة  البدانة  الم�شاكل  هذه  ومن 

بما  المتقدمة،  البلدان  بع�س  في  وبائية  بمعدلت 

التدخين،  بعد   ، ُتَعدُّ حيث  المتحدة  الوليات  فيها 

ب الثاني للوفاة التي يمكن تفاديها. الم�شبِّ

اأرباع  ثالثة  نحو  اإلى  توؤدي  الأ�شباب  اأن هذه  على 

العربية،  البلدان  معظم  في  ع  الر�شَّ بين  الوفيات 

ع في البلدان »الغنية«. ون�شف وفيات الر�شَّ

اإلى  بالن�شبة  ال��َح��ْم��ل:  مخاطر  م��ن  ي��زي��د  ال��ج��وع 

المراأة الحامل، يزيد الجوع من معدل الم�شاعفات 

وحتى الوفيات عند الو�شع. ويوؤّدي �شوء التغذية الى 

ت�شمم  اأو  النزيف  مثل  ال���ولدة،  خ��الل  م�شاعفات 

الدم. اأّما المواليد الذين تعاني اأمهاتهم الجوع، فهم 

الموت  مخاطر  وتتهّددهم  ال��وزن  ناق�شي  يولدون 

الأخ��رى  المخاطر  وت�شمل  الر�شاعة.  فترة  خالل 

م الج�شماني، وتدني النمّو العقلي خالل مرحلة  الَتَقزُّ

اإلى  والإنتاجية  الن�شاط  معدل  وانخفا�س  الطفولة، 

م�شتوى غير طبيعي خالل فترة المراهقة. وحيث اأن 

الأنثى التى ولدت ناق�شة الوزن قد ت�شبح نف�شها في 

تعي�س،  اأن  لها  قّدر  لو  امراأة حاماًل، هذا  يوم  ذات 

تاأثيرات  الأرج���ح،  على  �شيعانون،  مواليدها  ف��اإّن 

الجوع، ما يفاقم م�شل�شل الجوع ونق�س الغذاء الذي 

يتوالد عندئذ ب�شورة تلقائية.

على ال�شعيد الجماعي

الجوع ُيوِهن المجتمع بزيادة معدلت المر�س، 

المناعة  جهاز  اإ�شعاف  عبر  والعجز:  والوفيات، 

على  الج�شم  ق���درة  ال��ج��وع  ي�شعف  ال��ب�����ش��ري��ة، 

مقاومة الأمرا�س المعدية مثل الزحار والح�شبة 

تعداد اجلياع يف مناطق العامل يف �صياق مقارن على مدى 

ثالث فرتات زمنية

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(. 

مالحظة: في هذا المخطط، ت�شم منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا كالًّ من اأفغان�شتان واإيران وتركيا، و13 بلًدا 

عربيًّا هي: العراق، الأردن، الإمارات، تون�س، الجزائر، ال�شعودية، �شورية، الكويت، لبنان، ليبيا، م�شر، المغرب. 
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123 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

 الجوع وق�صور الغذاء 

في البلدان العربية

2000، اعتمدت الجمعية العامة لالأمم  في العام 

اأنه  واأولها  لالألفية«  الإنمائية  »الأه��داف  المتحدة 

الفقراء  ن�شبة  تخفي�س  يجب   2015 العام  بحلول 

والجياع اإلى ن�شف ما كانت عليه في العام 1990. 

فما هو حال البلدان العربية في ما يت�شل بتحقيق 

هذا الهدف؟

العالمي  الأغذية  برنامج  لإح�شائيات  وفًقا 

المنطقة  ت�شّم  النامية،  البلدان  مناطق  حول 

التغذية  �شوء  يعانون  ممن  الأدنى  الن�شبة  العربية 

في  عليها  يتفوق  ول  ال�شكان.  اإجمالي  اإلى  قيا�ًشا 

و�شط  في  النتقالية  البلدان  غير  الم�شمار  هذا 

اأوروبا وبلدان التحاد ال�شوفياتي ال�شابق. غير اأن 

المنطقتين  بين  من  واحدة  هي  العربية  المنطقة 

في  ارتفاًعا  �شهدتا  اللتين  العالم  في  الوحيدتين 

ت�شعينات  منذ  التغذية  �شوء  ي�شيبهم  من  ن�شبة 

الن�شبة في  – اإذ ت�شاعدت هذه  الع�شرين  القرن 

المنطقة من نحو 19.8 مليون ن�شمة في الفترة ما 

بين العامين 1990 و 1992، اإلى 25.5 مليوًنا بين 

العامين 2002 و 2.2004

تغطي بيانات منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

عربيًّا  بلًدا  ع�شر  خم�شة  هنا  المعَتمدة  المتحدة 

هذه  من  ا�شتثني  وقد   
3
وع�شرين. اثنين  اأ�شل  من 

البلدان ال�شومال والعراق لأنهما تاأّثرا بالحتالل 

اأو النزاع الم�شلح فكان من ال�شعب الح�شول على 

وال�شحية  الغذائية  الأو�شاع  حول  دقيقة  بيانات 

فيهما منذ بداية الت�شعينات. 

المنطقة  ف��ي  ع��دده��م  البالغ  ال��ج��ي��اع،  يمثل 

المائة  10 في  نحو  مليون �شخ�س،   25.5 العربية 

من اإجمالي عدد ال�شكان، ويمثل هذا الرقم 3 في 

التغذية  �شوء  يعانون  الذين  عدد  من  فقط  المائة 

الم�شتوى  هذا  ويعود  العالم.  �شكان  اإجمالي  من 

اإلى  الأخ���رى  بالمناطق  مقارنًة  ن�شبيًّا  المتدني 

م�شتويات الدخل العالية في الدول النفطية، اأو اإلى 

تحويالت  تعززها  التي  الغذاء  �شراء  على  القدرة 

التي  التموين  الخارج و/اأو �شيا�شات  العاملين في 

ينتهجها بع�س الحكومات. 

بالن�شبة اإلى البلدان العربية يقيم العدد الأكبر 

في  ن�شمة(  ماليين   8 من  اأكثر  )اأي  الجياع  من 

ال�شودان، وهو م�شرح للنزاعات الداخلية ويخ�شع 

لعقوبات دولية. ويليه اليمن )8 ماليين(، وهو من 

على  كبيًرا  اعتماًدا  ويعتمد  ا،  نموًّ الأق��ل  البلدان 

ا�شتيراد الأغذية. ومن النقاط الأخرى الالفتة اأن 

يكفي  ما  على  تح�شل  ل  ال�شكان  من  �شرائح  ثمة 

الغاية الثانية: خف�س ن�صبة الذين يعانون اجلوع اإىل الن�صف  الهدف االأّول – 

بني العامني 1990 و  2015

اختالل  على  يدل  وب�شكل  بطيئة  ب�شورة  العربية  المنطقة  في  التغذية  �شوء  معّدلت  تناق�شت 

خطير في جهود التنمية في البلدان العربية. ففي العام 2000، كانت ن�شبة الأطفال الناق�شي 

ا في حدود 12.7 في المائة، دون اأن يطراأ 
ًّ
الوزن ممن تقّل اأعمارهم عن خم�س �شنوات مرتفعة ن�شبي

عزى ذلك اإلى الإيقاع 
ُ
تح�شن ملمو�س على ما كانت عليه في العام 1990، وهو 13.2 في المائة. وي

حددات القت�شادية والجتماعية للموؤ�شر: اأداء متوا�شع في نمو المنطقة ككل؛ معدلت 
ُ
البطيء للم

ا لالأمية بين الن�شاء ول �شيما في البلدان الأقّل نموا؛ وتدني اإمكانية ح�شول الفقراء 
ًّ
عالية ن�شبي

ا على خدمات الرعاية ال�شحية الأولية؛ والعقوبات ال�شاملة التي كانت قد فر�شت على  والأقل حظًّ

العراق، والنزاعات في فل�شطين وال�شودان وال�شومال. 

واأظهرت المناطق الفرعية العربية كما البلدان، ب�شكل منفرد، فروًقا وا�شعة في تخفي�س ن�شبة 

والمغرب  العربي  الم�شرق  �شنوات. ففي  اأعمارهم عن خم�س  تقل  الوزن ممن  الناق�شي  الأطفال 

العربي انخف�شت ن�شب الأطفال الناق�شي الوزن بين العامين 1990 و2000 من 10.8 في المائة 

اإلى 9.1 في المائة، ومن 8.4 في المائة اإلى 7.5 في المائة على التوالي. وظلت البلدان العربية 

الأقّل نموًّا تعاني اأعلى معدلت �شوء التغذية في المنطقة، وهو 27.4 في المائة في العام 2000، 

بعد اأن انخف�س عما كان عليه في العام 1995، وهو 37.6 في المائة. 

 في المنطقة، 
ّ
في العام 1991، كان الحرمان من الغذاء يهدد بدرجة مقلقة الرفاه الجتماعي الكّلي

2000. وكان الأ�شخا�س الذين يعي�شون دون الحد الأدنى من  وظل على هذه الحال حتى العام 

 ،1991 8.8 في المائة من ال�شكان العرب في العام  ا�شتهالك الطاقة الغذائية ي�شكلون حوالى 

و 8.9 في المائة في العام 2002. ووفقا لهذه المعدلت ارتفع عدد المحرومين من الغذاء من نحو 

20 مليونا في العام 1991 اإلى نحو 23.3 مليون في العام 2002. ويعني ذلك اأن من غير المرجح 

تحقيق الغاية الثانية من الهدف الأّول من اأهداف الإنمائية لالألفية بحلول العام 2015. 

العربية  المنطقة  في  الغذاء  من  المحرومين  الأ�شخا�س  ن�شبة  في  الطفيف  التغير  ياأتي 

نتيجًة لركود المعدلت في الم�شرق والمغرب العربيين، والبلدان العربية الأقّل نموًّا. وقد رفعت 

ا للحرمان من الغذاء في البلدان العربية الأقّل نموًّا المعدل الإقليمي اإلى 
ًّ
الم�شتويات العالية ن�شبي

العربيين كان  والمغرب  الم�شرق  الأخرى. وفي  الثالث  الفرعية  المناطق  المعدلت في  اأعلى من 

الفارق بين ن�شبة من يعي�شون دون الحد الأدنى من ا�شتهالك الطاقة الغذائية في العام 1991 

والعام 2002 منخف�ًشا. ولم تحّقق البلدان العربية الأقّل نموًّا اأي تقدم ملمو�س في هذه الناحية، 

فبلغت ن�شبة المحرومين من الغذاء 26.5 في المائة من ال�شكان في العام 1991 و26.3 في المائة 

في العام 2002. ولم تحرز تقدما جيدا على هذه الجبهة اإل دول مجل�س التعاون الخليجي، مع اأن 

هذا التقدم باأكمله قد تحقق في ال�شنوات الخم�س الأولى فقط. وتظهر البيانات المتاحة اأن ن�شبة 

5.5 في المائة في العام  المحرومين من الغذاء في دول مجل�س التعاون الخليجي انخف�شت من 

1991 اإلى 3.4 في المائة في العام 1996، ولكنها بقيت على حالها بعد ذلك. 

الن�صبة املئوية لل�صكان الذين يعي�صون دون احلد االأدنى من ا�صتهالك 

الطاقة الغذائية 
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الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(.

الم�شدر: الإ�شكوا 2007اأ )بالإنجليزية(.
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العربية  الإم��ارات  بلدان غنية مثل  الغذاء في  من 

المتحدة وال�شعودية والكويت. 

الأرق��ام  ل من حيث  الجياع،  اأع��داد  لنا  تبّين 

ال�شكان،  اإلى حجم  ن�شبتها  بل من حيث  المطلقة 

ثالثة  ف��ي  اإن�شانية  م�شكلة  ي�شكل  ل  ال��ج��وع  اأن 

ففي  الدرا�شة.  قيد  عربيًّا  بلًدا  ع�شر  خم�شة  من 

الإمارات العربية المتحدة وتون�س وليبيا، كان عدد 

الم�شابين ب�شوء التغذية اأقّل من 2.5 في المائة من 

وتقابل   .2004-2002 فترة  في  ال�شكان  اإجمالي 

القمر  ف��ي ج��زر  الأو���ش��اع  ذل��ك، ب�شورة ح���ادة، 

من  �شديدة  معاناًة  تعاني  التي  واليمن  وال�شودان 

بن�شبة  الجوع  فيها  وينت�شر  الغذائي  الأمن  انعدام 

60 في المائة و 26 في المائة و 38 في المائة من 

تتفاوت  اأخ��رى  بلدان  وفي  التوالي.  على  ال�شكان 

المعدلت بين 2.5 و 4 في المائة، با�شتثناء الأردن 

والمغرب )6 في المائة في كلٍّ منهما(، والكويت 

)5 في المائة(، وموريتانيا )10 في المائة(.

ال�شعيد  على  ال��م��ت��واف��رة  الأرق����ام  ت��رّك��ز  ل 

الوطني على العالقة بين الجوع وبين فئات معّينة 

برنامج  اأن  غير  ال��ب��ل��دان،  تلك  ف��ي  ال�شّكان  م��ن 

الأغذية العالمي ي�شير اإلى اأن ق�شور الغذاء يكون 

اأكثر �شيوًعا بين �شكان الريف الذين يعانون الفقر، 

 وبرغم غياب الإح�شاءات 
4
وبين الن�شاء والأطفال.

التف�شيلية عن معظم البلدان العربية فاإن اإحدى 

التي  العربية  الدولة  وهي  اليمن،  عن  الدرا�شات 

ق�شور  انت�شار  حيث  م��ن  الثانية  المرتبة  تحتل 

ا  تعّر�شً الأكثر  الفئات  كبيرة  بدقة  تحّدد  الغذاء، 

لهذه الظاهرة. وت�شمل هذه الفئات العائالت التي 

اأو  الأر���س،  من  �شغيرة  قطع  من  تنتفع  اأو  تمتلك 

في  اأفرادها  يعمل  اأو  امراأة  تعيلها  التي  العائالت 

الزراعة اأو يتدنى الم�شتوى التعليمي في ما بينهم. 

ارتباًطا بق�شور  الأكثر  العامل  اأن  الدرا�شة  وتبّين 

الغذاء هو التعليم. ففي حين اأن الأ�شر التي تغلب 

التي  العائالت  ُخْم�س  من  اأكثر  تمثل  الأّمّية  عليها 

تعاني الجوع، فاإن هذه الن�شبة تنخف�س اإلى ما يقل 

اأفرادها  ى  َتلقَّ التي  الأ�شر  اأو�شاط  في  الُع�ْشر  عن 

تعليًما جامعيًّا. وربما ُتعزى هذه الظاهرة، عموًما، 

5
اإلى ارتباط الدخل بالتعليم في اليمن.

التجاهات منذ 1992-1990 

يو�شح ال�شكل 6-3 و�شع البلدان العربية بالن�شبة 

الإنمائية  الأه��داف  من  الأول  الهدف  تحقيق  اإلى 

يعانون  الذين  ال�شكان  ن�شبة  لتخفي�س  لالألفية 

 1990 بين  م��ا  ف��ي  الفترة  الن�شف  اإل���ى  ال��ج��وع 

نحو  تقدم  اأي  يتحقق  لم  اأنه  على  فيدّل  و 2015 . 

الغاية الثانية من الهدف الأّول في المنطقة ككّل، 

الكبير  التفاوت  يظهر  ل  ال��ع��اّم  الت��ج��اه  اأن  غير 

الموجود بين اأو�شاع البلدان العربية.

ويك�شف هذا ال�شكل عن تباين ملمو�س بين بلد 

عربي واآخر في مدى التقدم الذي تحقق لمكافحة 

في  الأك��ب��ر  التقدم  حققت  التي  البلدان  ال��ج��وع. 

الواقعة  انت�شار ق�شور الغذاء في المدة  الحّد من 

هي  اأع��اله  المذكورتين  الزمنيتين  الفترتين  بين 

الن�شبة  )وت��ع��ود  وموريتانيا  والكويت،  جيبوتي، 

في  الكويت  في  الجوع  انت�شار  اإل��ى  ا  ن�شبيًّ العالية 

اآثار  اإل��ى  و 1992   1990 العامين  بين  ما  الفترة 

حرب الخليج في تلك الفترة(. وقد حقق ال�شودان 

هناك تباين ملمو�س 

بني بلد عربي واآخر 

يف مدى التقدم الذي 

حتقق ملكافحة اجلوع

ا، 1992-1990  تعداد اجلياع يف 15 بلًدا عربيًّ

و  2004-2002

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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التغريات يف انت�صار الق�صور الغذائي، 2004-1990

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

* البيانات حول ليبيا > 2.5

1992-19902004-2002

0

20

10

30

40

50

70

60

ر
م

ق
ال

ر 
ز

ج

ن
م

ي
ال

ن
دا

و
�ش

ال

ي
وت

ب
ي
ج

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة
تل

ح
م

ال

يا
ان

يت
ر
و
م

ن
د

ر
لأ

ا

ب
ر

غ
م

ال

ت
ي
و
ك

ال

ر
ئ
زا

ج
ال

ر
�ش

م

ة
ي
د

و
ع
�ش

ال

ة
ي
ر
و
�ش

ن
نا

ب
ل

ا*
ي
ب
ي
ل

ت
را

ما
لإ

ا

س
�
ون

ت

ال�صكل 3-6

ال�شكان %



125 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

ئل الم�شتجيبون عما اإذا كانوا يعتبرون عملية الح�شول على الغذاء �شهلة اأم �شعبة، اأو اأن ذلك 
ُ

�ش

ا كانت في الكويت التي 
ً
ا على الإطالق. الن�شبة الدنيا من الذين وجدوا الأمر �شعب

ً
ل ي�شّكل تحّدي

الثالثة  البلدان  الإجابات، في  واختلفت  الأمر �شهالً.  الذين وجدوا  ن�شبة من  اأعلى  �شهدت كذلك 

40 في المائة  الأخرى عما هي في الكويت، ولكّنها كانت متماثلة في ما بينها. فقد اتفق نحو 

من الم�شتجيبين في هذه العينات الثالث على �شهولة ح�شولهم على الغذاء، فيما اأفاد ما يراوح 

بين 56 و59 في المائة ب�شعوبة الأمر. وي�شكل اأولئك الذين اعتبروا اأن الح�شول على الغذاء ل 

يمثل بالن�شبة اإليهم م�شاألة ذات باٍل اأقلية �شئيلة تقارب 3 في المائة من العينة. والالفت اأن اأحًدا 

في الكويت لم يقل اإن الح�شول على الغذاء ل يمثل م�شاألًة ذات بال بالن�شبة اإليه، ربما لأن ذلك 

ي�شتوي عندهم و�شهولة الح�شول على الغذاء.

 وعندما �شئل الم�شتجيبون عن مدى �شهولة ح�شولهم على الغذاء خالل الأ�شهر ال�شتة التي �شبقت 

ال�شتطالع، اأجابت اأقلية منهم في الكويت )20 في المائة( ونحو الثلث في المغرب باأنهم عانوا 

خالل  اأنواعها  بع�س  اقتطاع  اإلى  ا�شطروا  اأنهم  اأو  الغذائية،  المواد  على  الح�شول  في  �شعوبًة 

56 في المائة من الفل�شطينيين، واأكثر من ن�شف اللبنانيين الذين �شملهم  اأن  اإل  تلك الفترة. 

الم�شح اأفادوا باأنهم يواجهون الم�شاعب على العموم. ول �شك في اأن اإجاباتهم تعك�س الحالة التي 

تزامنت فيها فترة ال�شتطالع مع تدهور الأو�شاع في غزة في �شتاء العام 2008 والجّو المتوّتر 

ا في بيروت. 
ًّ
�شيا�شي

اأن الجوع ما زال �شائًعا  ا، غير  اأي�شً التقدم  بع�س 

فيه اإلى حد خطير. اأما الأردن وال�شعودية ولبنان 

وم�شر والمغرب واليمن، فقد �شهدت ارتفاًعا في 

�شجلت  بينما  النت�شار،  ن�شبة  وفي  الجياع  اأرق��ام 

انت�شار  في  ب�شيًطا  ا  انخفا�شً و�شورية  الجزائر 

الق�شور الغذائي ولكن لي�س في اأعداد من يعانون 

ق�شور الغذاء.

الإجمالي حقيقة  ال�شتعرا�س  في هذا  تتجلى 

كما  التغذية،  بق�شور  الم�شابين  عدد  اإن  موؤلمة: 

اأ�شرنا �شابًقا، قد ازداد 5.7 ماليين بين الفترتين 

1990-1992 و 2002-2004. وبعبارة اأخرى فاإن 

ابتعاًدا عن  ت�شهد  فيها  البلدان  بمجموع  المنطقة 

»الهدف الأول«، ل اقتراًبا منه. وتغدو ال�شورة اأكثر 

اأو�شاع البلدان التي  قتامة عندما ناأخذ بالعتبار 

ال�شومال  مثل  بها  موثوق  بيانات  عنها  تتوافر  ل 

وتعاني  لالحتالل  خ�شعت  بلدان  وه��ي  وال��ع��راق: 

ال�شراعات الأهلية، حيث يت�شافر تعثر الإمدادات 

الغذائية والجوع والعنف لتقوي�س اأمن الإن�شان.

بمجموعها  العربية  ال��ب��ل��دان  واج���ب  م��ن  اإن 

التجاه  لهذا  المعاك�شة  الوجهة  في  تتحرك  اأن 

 ،1992-1990 فترة  منذ  ت�شهده  الذي  المترّدي 

التي  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ل  اأن  عليها  ذل���ك  ولتحقيق 

ذلك  وي�شتلزم  الجوع،  لجتثاث  ال�شبيل  تعتر�س 

بدوره تحديد الأ�شباب الأ�شا�شية ب�شورة وا�شحة 

الأ�شباب  تلك  بمعالجة  الكفيلة  البرامج  وتعميم 

اأن  البلدان  الإط��ار، على هذه  في هذا  وتنفيذها. 

تولي الهتمام الخا�س للقطاعات ال�شكانية الأكثر 

�شعًفا، مثل الن�شاء والأطفال والم�شنين. 

 البدانة – م�شكلة متعاظمة 

في البلدان العربية

التغذية متعار�شين  و�شوء  البدانة  يبدو ُم�شطلحا 

يربط  م�شترًكا  عاماًل  اأن  غير  الأم��ر،  ظاهر  في 

بينهما هو العادات الغذائية ال�شيئة. وكما لحظت 

المدير العام لمنظمة ال�شحة العالمية في خطاب 

 
6
األقته في ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام 2008،

فاإن من الم�شتغرب اأن التقارير المتلفزة حول �شوء 

التغذية  قا�شري  اأطفاًل  للم�شاهد  تظهر  التغذية 

ال��ب��دان��ة.  ي��ع��ان��ون  ب��ال��غ��ون  اأ�شخا�س  بهم  يعتني 

اإن  ال�شادمة:  المفارقة  لهذه  ب�شيط  تف�شير  وثّمة 

التي  المتدنية  النوعية  وذات  الرخي�شة  الأطعمة 

التي  هي  اأ�شا�شية  مغّذيات  من  الأط��ف��ال  تحرم 

ترتبط  ل  البدانة  فاإن  هنا  ومن  البالغين.  ُت�شمن 

ال�شكل  يبين  كما  ولي�شت،  بالتخمة،  بال�شرورة 

فهي  فقط؛  »الغنية«  البلدان  تخ�ّس  م�شكلًة   ،4-6

هل احل�صول على الغذاء عملية �صهلة اأم �صعبة، اأم اأن ذلك ال ي�صّكل حتّدًيا 

على االإطالق؟ 
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الجتماعية  الموروثات  تحول  اللواتي  الن�شاء  بين 

الريا�شية  الأل��ع��اب  ممار�شتهن  دون  الغالب  في 

والتمارين الج�شدية الأخرى.

ت�شهم البدانة في عدد من الأمرا�س المزمنة 

الدم،  وارتفاع �شغط  ال�شكري،  مثل  المعدية  غير 

المفا�شل،  وت��اآك��ل  وال�شرايين،  القلب  واأم��را���س 

وه��ذه  ال�شرطان.  م��ن  واأن����واٍع  النف�شية،  والعلل 

البلدان  ف��ي  المّطرد  بالتزايد  اآخ���ذة  الأم��را���س 

الوزن  نق�س  اأن  عدة  درا�شات  وتو�شح  العربية. 

الطفولة  فترة  خالل  الغذاء  وق�شور  ال��ولدة  عند 

المراهقة  ال��وزن عند  زي��ادة  اإل��ى  بالفعل  ي��وؤّدي��ان 

عندما تتوافر المواد الغذائية. وفي اأو�شاط القوى 

العاملة، يرتبط تدني الإنتاجية بالبدانة في اأغلب 

الأحيان.

 اأ�صباب الجوع و�صوء التغذية 

في البلدان العربية

ت�����ش��ه��م ع����دة ع���وام���ل ف���ي م�����ش��ك��الت ال��ق�����ش��ور 

اإلى  الفتقار  المبا�ِشرة  العوامل  وم��ن  الغذائي، 

الو�شائل الالزمة ل�شراء كميات كافية من الطعام 

الإم��دادات  اإل��ى  والفتقار  اليومية،  لالحتياجات 

الغذائية. وت�شمل العوامل غير المبا�ِشرة التي تمثل 

والجهل  الفقر  واح��د،  اآن  في  والنتائج  الأ�شباب 

الجن�شين.  بين  والالم�شاواة  والبطالة  والمر�س 

وال��ك��وارث  ال�شعبة  المناخية  الأو���ش��اع  ك��ذل��ك 

وغياب  التنموية  ال�شيا�شات  واإخ��ف��اق  الطبيعية 

من  ه��ي  الم�شلح  وال��ن��زاع  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 

العوامل المهمة الأخرى التي ت�شهم، ب�شورة غير 

اإدامة دائرة الفقر والجوع والمر�س  مبا�ِشرة، في 

مجرد  لي�شا  والبطالة  الفقُر  وك��م��ا  وال��م��ع��ان��اة. 

ظاهرتين اقت�شاديتين، فاإن ق�شور الغذاء والجوع 

اأو حتميتين؛  لي�شا بال�شرورة ظاهرتين طبيعيتين 

اإن�شاني،  لفعٍل  نتيجة  الأغلب،  الأعم  في  هما،  بل 

اأو لنعدام الفعل الإن�شاني. فالبلدان العربية التي 

والجوع  ال��غ��ذائ��ي  للق�شور  مجتمعاتها  تتعر�س 

اأو  الأهلية  والحروب  ال�شراعات  تعاني  التي  هي 

معدلت  ارت��ف��اع  ينتج  بينما  الأجنبي،  الح��ت��الل 

انت�شار  اأخرى من  بلدان عربية  الغذاء في  ق�شور 

الفقر فيها. ويمكن اإيجاز اأ�شباب الق�شور الغذائي 

بت�شنيفها في ثالث فئات اأ�شا�شية: القوة ال�شرائية 

الغذاء،  وتوافر  ال��غ��ذاء،  على  للح�شول  الالزمة 

الفقرات  وتناق�س  كليهما.  ال�شرطين  وا�شتدامة 

بمزيد  ذكرها  تّم  التي  المختلفة  الأ�شباب  الآتية 

من التف�شيل.

قد تنت�شر على نطاق وا�شع في البلدان ذات الدخل 

والمغرب،  و�شورية وم�شر  الأردن  المنخف�س مثل 

مثلما تنت�شر في بلدان الخليج الغنية. كما يمكن اأن 

ت�شيع بين الفقراء والأغنياء على حد �شواء.

البدانة  ظاهرة  اأن  الدللة  ذات  الأم��ور  ومن 

وزيادة الوزن ت�شيع في البلدان العربية بين الن�شاء 

اأكثر منها بين الرجال، خالًفا لما هي الحال في 

الوليات المتحدة، على �شبيل المثال، حيث تغلب 

ب�شكل  الذكور.  اأو�شاط  في  الم�شكالت  هذه  مثل 

اإل��ى  العربية  المنطقة  ف��ي  البدانة  ُت��ع��زى   ، ع���امٍّ

الغنية بالدهون  الماأكولت  الإفراط في ا�شتهالك 

وال�شكر، التي ي�شاحبها تدني الن�شاط الج�شدي. 

الظاهرة  ه��ذه  �شيوع  جزئيًّا،  ذل��ك،  يف�شر  وق��د 

مع  المحتلة،  الفل�شطينية  والأر�س  والمغرب  والكويت  لبنان  من  كل  في  التغذية  اأنماط  تت�شابه 

فارٍق ملمو�س واحد لدى الفل�شطينيين، فهم ي�شتهلكون اأقل الكميات من اأنواع الغذاء الأ�شا�شية، 

مما  اأكثر  والبي�س  الكويتيون،  يفعل  مما  اأكثر  الخ�َشر  من  وياأكلون  والبي�س.  الخ�َشر  با�شتثناء 

الأربع، با�شتهالكهم لأدنى كمية من  العينات  اللبنانيون والمغربيون، بينما يختلفون عن  يفعل 

الأ�شماك واللحوم، ويتناولون النوع الأول اأقل من مرة واحدة في الأ�شبوع، والثاني اأقل من مرتين 

في الأ�شبوع. وقد يعود ذلك اإلى ندرة الأ�شماك وكلفة اللحوم المرتفعة في الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة. وعلى العموم، فاإن الأ�شماك واللحوم هي اأقّل ما يجري ا�شتهالكه بين الم�شتجيبين في 

البلدان الثالثة الأخرى، مع تميز الكويتيين بين هذا النمط العام، اإذ اإنهم يتناولون الأ�شماك مرتين 

في الأ�شبوع، واللحوم اأربع مرات في الأ�شبوع.

اأن  اأنماط ال�شتهالك الغذائي في غزة وال�شفة الغربية. فمع  ويبرز التباين الوا�شح عند مقارنة 

ا – ثمة اختالفات مهمة في 
ًّ
النا�س يتناولون الخ�َشر بمعدلت متقاربة – اأي �شت مرات اأ�شبوعي

ا�شتهالك اأنواع الغذاء الأخرى. فالم�شتجيبون في غزة يتناولون كميات اأقل من البي�س ومنتجات 

الألبان والفواكه والخ�َشر وكذلك كميات اأقل من اللحوم والأ�شماك – وهي معدلت تبين م�شتوى 

التغذية هناك على العموم. وقد تدهورت الأو�شاع الغذائية لمعظم الفل�شطينيين، غير اأن اأهالي 

ا ب�شبب القيود التي فر�شها الإ�شرائيليون على حركة الب�شائع والنا�س، 
ً
غزة كانوا هم الأكثر ت�شرر

والح�شار الذي فر�شوه على القطاع.

ظاهرة البدانة وزيادة 

الوزن ت�شيع يف البلدان 

العربية بني الن�شاء 

اأكرث منها بني الرجال
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يف اأربعة بلدان عربية
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اأ. الأ�شباب المبا�ِشرة

نق�س ن�شيب الفرد من الغذاء

المتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  ُتجري 

كل عام تقييًما لن�شيب الفرد من الطعام المتوافر 

با�شتخدام »قائمة موازين الأغذية«. وهذه الق�شائم 

عبارة عن جداول ح�شابية لكميات المواد الغذائية 

ت�شاف  معينة،  �شنة  معّين خالل  بلٍد  في  الُمْنَتجة 

اإليها الكميات الم�شتوردة اأو المخزونة خالل تلك 

جراء  المفقودة  الكميات  منها  وُت��ط��رح  الفترة، 

ُت�شتعمل  التي  اأو  النقل،  اأو  التخزين  خالل  التلف 

علًفا للموا�شي، اأو لأغرا�س اأخرى غير ال�شتهالك 

الب�شري. وُي�شار بعدها اإلى تق�شيم الحا�شل على 

ل عندئٍذ  وتحوَّ البلد.  لل�شّكان في  الإجمالي  العدد 

يعادلها من  ما  اإلى  المتوافرة  الغذائية  المواد  كل 

الفرد  ح�شة  قيا�س  بغر�س   
7
الحرارية، ال�شعرات 

من اإمدادات الطاقة الغذائية.

واأنماط  الغذائية  الإم��دادات  تقييم  اأجل  ومن 

المعطيات  على  اع��ت��م��اًدا  المنطقة  ف��ي  التغذية 

مت البلدان العربية اإلى ثالث فئات  المتوافرة، ُق�شِّ

كل  في  الغذاء  وق�شور  الجوع  انت�شار  لن�شبة  وفًقا 

الفئة  ت�شمل  و2004.   2002 العامين  بين  منها 

النت�شار  ن�شبة  فيها  ت��راوح  التي  البلدان  الأول��ى 

بين 2.5 و 4 في المائة من ال�شكان، وهي الجزائر 

الثانية  والفئة  وم�شر.  ولبنان  و�شورية  وال�شعودية 

هي الو�شطى التي تكون فيها ن�شبة النت�شار بين 5 

و19 في المائة من ال�شكان، وت�شم الأردن والكويت 

والمغرب وموريتانيا. اأما الثالثة، فت�شمل ال�شودان 

المائة  في   20 اإل��ى  الن�شبة  ت�شل  حيث  واليمن، 

الإم���ارات  م��ن  ك��الًّ  التقييم  ي�شمل  ول  ف��وق.  وم��ا 

العربية المتحدة وتون�س وليبيا التي ل يعتبر فيها 

الجوع وق�شور الغذاء م�شكلًة اإن�شانية. ولكن يمكن 

وت�شم  لحًقا،  ذكرها  �شياأتي  رابعة  فئة  اإ�شافة 

بلداًنا ابُتليت بالنزاعات، وهي الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة وال�شودان وال�شومال والعراق.

الغذائية  الطاقة  من  الفرد  ة  ح�شّ انخفا�س   •
مقارنة بالحاجات اليومية 

د بها الفرد من  6-5 الح�شة التي يتزوَّ يبّين ال�شكل 

اإط��ار  في  العربية  البلدان  في  الحرارية  ال�شعرات 

مقارن بين الفترتين 1990-1992 و 2004-2002.

ثمة تفاوت جلّي بين مجموعات البلدان الثالث 

ينخف�س  ال��ت��ي  ال��ح��راري��ة،  ال�شعرات  ت��واف��ر  ف��ي 

واليمن  ال�شودان  في  الأدن��ى  ح��ده  اإل��ى  م�شتواها 

ا –  د الفرد بال�صعرات احلرارية يوميًّ معدل َتَزوُّ

ا 1990-1992 و2004-2002  11 بلًدا عربيًّ

 الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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 انت�صار البدانة يف البلدان العربية، وناورو، واليابان* 

الم�شدر: منظمة ال�شحة العالمية 2005 )بالإنجليزية(. 

مالحظة: تمثل ناورو واليابان البلدين اللذين تنت�شر فيهما اأعلى ن�شبة للبدانة في العالم واأدناها على التوالي.

. وهو مقيا�س لكمية الدهن بناء على الطول 
2
* مقي�ًشا على اأ�شا�س دليل كتلة الج�شم ، حيث )د. ك. ج.( < = 30 كغ/م

والوزن. و )د. ك. ج.( < = 30 تعني ال�شمنة، بينما تعني )د. ك. ج.( 25 اإلى 30 الوزن الزائد.
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اإلى  ويرتفع  الجوع(،  انت�شار  من  العليا  )الن�شبة 

)الن�شبة  الأولى  الفئة  بلدان  في  الأعلى  م�شتواها 

الم�شتويات  وتظهر  ال��ج��وع(.  انت�شار  من  الدنيا 

الحرارية،  ال�شعرات  من  الفرد  لن�شيب  الم�شجلة 

اليمن(  )ف���ي  ���ش��ع��رة   2,000 ب��ي��ن  ت����راوح  ال��ت��ي 

ا  اإجماليًّ مجموًعا  م�شر(  )ف��ي  �شعرة  و 3,100 

لل�شخ�س  المطلوب  الأدن���ى  الم�شتوى  من  اأعلى 

العادي للمحافظة على الوزن وعلى م�شتوى معتدل 

اأن  اإلى  ي�شير  ال�شكل  فاإن  هنا،  من  الن�شاط.  من 

تف�شير ارتفاع ن�شبة انت�شار الجوع في المنطقة اإنما 

يكمن في التفاوت داخل كل واحد من المجتمعات 

في معّدل توافر ال�شعرات الحرارية لأفرادها، ومن 

ثّم، في غياب الإن�شاف في توزيع المواد الغذائية 

المتوافرة بينهم.

توافر  م��ع��ّدلت  ف��ي  التغّير  اإل���ى  نظرنا  اإذا 

ال�شعرات الحرارية بين الأرقام الأ�شا�شية لالأهداف 

الإنمائية لالألفية )التي �ُشّجلت في 1992-1990( 

وبين الأرقام التي �شّجلت في 2002-2004، فاإننا 

واليمن،  والمغرب  لبنان  في  تغير  اأي  نالحظ  ل 

ونلم�س زيادًة طفيفًة في البلدان الأخرى، با�شتثناء 

الكويت التي �شهدت زيادة كبيرة في ن�شيب الفرد 

مقدارها 700 �شعرة حرارية.

اأنماط  في  وتاأثيرها  الغذاء  توافر  • محدودية 
الحمية والتغذية

)ال��ذي  اليومي  الفرد  ن�شيب   6-6 ال�شكل  يبين 

مختلف  من  بالغرامات/ال�شخ�س/اليوم(  يقا�س 

البلدان  ف��ي  ال��م��ت��واف��رة  التغذية  م�شادر  اأن���واع 

 2004 العام  في  الم�شتويات  مقارنة  مع  العربية، 

بالم�شتويات في العام 1990، ومقابلتها بنظائرها 

في بلد متقدم، هو اليونان.

في  ملمو�ًشا  ت��ف��اوت��ا  ال�شكل  يظهر  وبينما 

م�شتويات ن�شيب الفرد من الغذاء المتوافر للعام 

فاإنه،  العربية  للبلدان  الثالث  الفئات  بين   2004

البلدان  بين  نف�شه  التفاوَت  ُيظهر  العموم، ل  على 

الم�شتويات  ه��ذه  وتتنا�شب  ال��واح��دة.  الفئة  ف��ي 

التغذية.  و�شوء  الجوع  انت�شار  مع  عك�شيًّا  تنا�شًبا 

تحتّل الفئة الأولى المرتبة العليا في مجال الغذاء 

المتوافر لكل فرد، وتراوح الكمية الإجمالية، بين 

2,200 غرام في اليوم في لبنان مثاًل، حيث ينت�شر 

اإلى  ال�شكان،  من  المائة  في   3 اأو�شاط  في  الجوع 

 4 يعاني  ال�شعودية، حيث  في  يوميًّا  1,500 غرام 

في المائة من ال�شكان من الحرمان من المغّذيات. 

في الفئة الثالثة ُتراوح معدلت ن�شيب الفرد بين 

الجوع  يعاني  حيث  اليمن،  في  يوميًّا  غراًما   850

ارتفاع ن�شبة انت�شار

اجلوع يكمن يف غياب 

الإن�شاف يف توزيع 

املواد الغذائية داخل 

املجتمعات العربّية

ا من خمتِلف م�صادر التغذية، 1990 و 2004،  ا�صتهالك الفرد بالغرامات يوميًّ

ا واليونان 11 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

ال�شكر ر والفواكهةالحبوب البقولالن�شوياتالخ�شَ
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 تغريت اأمناط التغذية

 يف معظم البلدان العربّية

منذ العام 1990

 على الرغم من التوجه نحو

 التنوع الغذائي يف البلدان

 العربّية فاإن منط التغذية

مبجمله يظّل فقرًيا

في  يوميًّا  غراًما  و 1,150  ال�شكان،  ثلث  من  اأكثر 

فري�شًة  ال�شكان  ربع  اأكثر من  يقع  ال�شودان، حيث 

الثانية  الفئة  و�شجلت  التغذية.  وق�شور  للجوع 

الفئتين  ف��ي  الم�شجلة  تلك  بين  تقع  م�شتوياٍت 

في  الم�شجلة  الم�شتويات  اأن  غير  والثالثة.  الأولى 

اأقل بدرجة ملمو�شة من  البلدان جميًعا تظل  تلك 

البلدان  و�شع  قيا�ًشا على  الفرد  م�شتويات ن�شيب 

المتقدمة، المتمّثلة في اليونان )ال�شكل 6-6(.

من  الفرد  ن�شيب  م�شتويات  نتفّح�س  عندما 

فتَرتي  بين  الممتّد  العقد  خالل  المتوافر  الغذاء 

التقييم نجد اأنها لم تتغير بدرجة كبيرة با�شتثناء 

منذ  الن�شبة  ه��ذه  ت�شاعفت  حيث  الكويت  حالة 

1990. ويظهر لبنان والأردن واليمن، وهي  العام 

الأول��ى  الفئات  اإل��ى  التوالي  على  تنت�شب  ب��ل��دان 

م�شتويات  في  طفيًفا  ا  انخفا�شً والثالثة،  والثانية 

ي�شاهم،  ما  المتوافر،  الغذاء  من  الفرد  ن�شيب 

دون �شك، في الرتفاع الن�شبي لنت�شار الجوع الذي 

ومقابل   .1990 العام  منذ  البلدان  هذه  �شهدته 

ذلك �شجلت الجزائر وال�شودان وموريتانيا ارتفاًعا 

ما  المتوافر،  الغذاء  الفرد من  ن�شيب  في  طفيًفا 

الجوع  انت�شار  تخفيف  في  نف�شه،  بالقدر  �شاعد، 

في تلك البلدان، ما عدا ال�شودان التي اأ�شهم فيها 

تدهور الأو�شاع في دارفور في تفاقم حدة الق�شور 

الغذائي منذ العام 2004.

ومن بين المواد الغذائية المتوافرة، نالحظ اأن 

المتوافر  الغذاء  الأكبر من  الجانب  الحبوب تمثل 

في البلدان الأربعة، فهي م�شدر مهم من م�شادر 

الطاقة والبروتينات وفيتامين ب المركب. والقمح 

هو المادة الأولى بين اأنواع الحبوب الم�شتهلكة في 

يغلب  ال��ذي  ال�شودان  با�شتثناء  العربية،  البلدان 

في  ال�شعير  وياأتي  ال�شكرية.  الذرة  ا�شتهالك  فيه 

بينما  اأفريقيا،  �شمال  بلدان  في  الثانية  المرتبة 

الحبوب  بين  الثانية  المرتبة  وال��ذرة  الأرز  يحتل 

الأكثر �شيوًعا في الم�شرق، والذرة وحبوب الدخن 

ولم  واليمن(.  )ال�شودان  ا  نموًّ الأق��ل  البلدان  في 

في  الذاتي  الكتفاء  البلدان  ه��ذه  من  اأيٌّ  تحقق 

مجال الحبوب التي ت�شتهلكها اإذ ما زالت جميعها 

متفاوتة.  بكميات  واإن  ال���ش��ت��ي��راد،  على  تعتمد 

الحبوب  واردات  م��ن  ال��ك��ب��رى  الن�شبة  وتتمثل 

ْنَتج في المناخات الجوية المعتدلة  ُيُ بالقمح الذي 

وت�شّدره البلدان ال�شناعية بالدرجة الأولى، ويليه 

ال�شعير ثم الذرة اإلى حد اأقل. وُيالَحُظ اأن كميات 

خالل  قلياًل  انخف�شت  ق��د  الم�شتهلكة  الحبوب 

ال�شنوات القليلة الما�شية في البلدان العربية، ما 

التي  وموريتانيا  والمغرب  وم�شر  ال�شعودية  عدا 

ا�شتقرت فيها الكمياُت الم�شتهلكة ولكنها ارتفعت 

الكّلّي  الَتَزوُّد  معدل  على  قيا�ًشا  ن�شبُتها  حيث  من 

بال�شعرات.

َن الغذائي الثاني  ر المكوِّ ت�شكل الفواكه والخ�شَ

اأهمية في معظم البلدان العربية با�شتثناء  الأكثر 

ال�شودان وموريتانيا واليمن، حيث ينخف�س معدل 

تزّود الفرد من هذه المواد الغذائية اإلى ما ُيراوح 

ُتَعدُّ  كما  اليوم.  في  غ��رام  و 200  غراًما   60 بين 

الغذائية  المكونات  من  والبي�س  الألبان  منتجات 

الرئي�شية، وبخا�شة في ال�شودان وموريتانيا واليمن، 

منتجات  كميات  من  الفرد  ت��زّود  معدلت  اإن  بل 

الألبان المتوافرة في هذه البلدان تعادل نظائرها 

لهذه  الن�شبية  الوفرة  وتعود  المتقدمة.  الدول  في 

المتدني  الدخل  ذات  البلدان  تلك  في  المنتجات 

اإلى انت�شار مزارع اإنتاج الألبان فيها في ال�شنوات 

الأخيرة. 

من  م��ح��دوًدا  جانًبا  اللحوم  منتجات  ت�شكل 

مجمل الغذاء المتوافر في البلدان العربية، ويحتل 

الكويت ولبنان وال�شعودية المراتب العليا من حيث 

ا�شتهالك اللحوم، التي تزود الفرد بما معدُله بين 

واأنواع  الأ�شماك  وتمثل  يوميًّا.  غراًما  و 190   135

من  ب�شيًطا  ج���زًءا  الأخ���رى  البحرية  ال��م��اأك��ولت 

ال�شتهالك الغذائي في البلدان العربية كاّفًة.

البلدان  معظم  ف��ي  التغذية  اأن��م��اط  تغيرت 

تزال  ل  ففيما   ،1992-1990 فترة  منذ  العربية 

العربية،  الوجبة  في  الأول  العن�شر  هي  الحبوب 

ر  اأكبر من الفواكه والخ�شَ نجد فيها الآن مقاديَر 

النباتية  وال��زي��وت  والبي�س  الأل��ب��ان  ومنتجات 

والأ�شماك.  اللحوم  متوا�شع،  حد  واإل��ى  وال�شكر، 

وعلى الرغم من هذا التوجه نحو التنوع الغذائي، 

الذي يعك�س تف�شيالت الم�شتهلكين القادرين على 

الثمن  المرتفعة  الأطعمة  من  اأكبر  كميات  ابتياع 

ذات القيمة الغذائية المرتفعة، فاإن نمط التغذية 

البلدان  في  عليه  هو  بما  مقارنًة  يظل،  بمجمله 

الأطعمة  م��ن  يحتويه  م��ا  ف��ي  فقيًرا  المتقدمة، 

المعدنية  ب��الأم��الح  الغنية  المر�س،  من  الواقية 

ومنتجات  ر  والخ�شَ الفواكه  مثل  والفيتامينات، 

الألبان والأ�شماك.

	•اختالل التوازن الغذائي
يكفي  ما  تناول  ع��دم  ي�شّببه  قد  التغذية  ق�شور   

اأو  منها  المتوازنة  الكمية  اأو  الغذائية  الطاقة  من 

تّمت  وكما  المختلفة.  باأنواعها  المغّذيات  نق�س 

الإ�شارة �شابًقا، فاإن افتقار الطعام اإلى المغّذيات 

ُد الج�شم بالطاقة  الكبرى، وهي العنا�شر التي ُتَزوِّ

ي�شّبب  والن�شويات(  وال�شحوم،  البروتينات،  )مثل 

م ونق�س الوزن  م�شكالٍت �شّحّيًة مثل الهزال والَتَقزُّ
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وانكما�س حجم الج�شم. وي�شحُّ ذلك حتى عندما 

يكون مقدار الَتَزوُّد الكلي من ال�شعرات كافًيا. غير 

متطلبات  اأ�شل  من  الكبرى  المغّذيات  مقادير  اأن 

الكلية الالزمة ل�شالمة الو�شع ال�شحي  ال�شعرات 

55-75 في المائة  ا:  تتدرج على مًدى وا�شٍع ن�شبيًّ

للن�شويات، و 15-35 للدهون، و 10-15 في المائة 

8
للبروتينات.

الَتَزوُّد الإجمالّي  6-7 مقدار  ال�شكل  ويلخ�س 

َت��َزوُّد  على  قيا�ًشا  الكبرى  المغّذيات  من  اليومي 

المعدلت  َتغيُّر  وكيفية  للفرد  الكلي  ال�شعرات 

 1992-1990 العامين  بين  الممتدة  الفترة  في 

المعطيات  وتنطبق هذه   .2004-2002 والعامين 

على البلدان العربية التي توافرت عنها البيانات، 

بما فيها البلدان التي ل ُيعتبر فيها الجوع م�شكلًة 

اإن�شانية. 

ال��غ��ذاء  ف��ي  الكبرى  ال��م��غ��ّذي��ات  ن�شب  تت�شم 

النظر  ب�شرف  ب��ال��ت��وازن،  العموم  على  العربي 

هذه  تتغير  لم  كما  المتوافرة،  الطاقة  حجم  عن 

الن�شب ب�شورة ملحوظة منذ فترة 1992-1990. 

ونالحظ كذلك اأن م�شادر الغذاء الحيوانية ت�شكل 

ما يراوح بين ثلث اإمدادات البروتين والدهون وُربع 

هذه الإمدادت وبين 7 و 13 في المائة من اإمدادات 

الطاقة الغذائية المتوافرة في كل البلدان با�شتثناء 

فالغذاء  وموريتانيا.  ولبنان  والكويت  ال�شودان 

الحيواني في تلك البلدان يمثل ما يقرب من ن�شف 

وُخم�س  المتوافرة،  والدهون  البروتينات  م�شادر 

الم�شجلة  نظائرها  تعادل  الن�شب  وهذه  الطاقة؛ 

الغذاء  يقدم  بينما  ولكن،  المتقدمة.  ال��دول  في 

الحيواني م�شادر غنية بالبروتين الحيواني العالي 

م�شتوياٍت  ذات��ه  الوقت  في  ي�شبب  فاإّنه  النوعية، 

ال�شارة،  الم�شبعة  الثالثية  الدهون  من  مرتفعًة 

ا عن تناول كميات مرتفعة ن�شبيًّا  الناجمة خ�شو�شً

من  قليلة  ومقادير  والبي�س،  الألبان  منتجات  من 

ال�شودان  في  الحال  هي  )كما  ر  والخ�شَ الفواكه 

من  ن�شبيًّا  كبيرة  بمقادير  وال��َت��َزوُّد  وموريتانيا(، 

اللحوم ومنتجات الألبان والبي�س )كما هي الحال 

في الكويت ولبنان(.

ُينظر ب�شيء من الحذر  اأن  وينبغي، مع ذلك، 

ل  فهي  م�شّجعة.  تبدو  قد  التي  الأرق��ام  هذه  اإل��ى 

تعك�س بال�شرورة مدى الإن�شاف في توزيع الغذاء 

ل  كما  المختلفة.  المجتمع  قطاعات  في  المتوافر 

تدل على مقدار التزّود الفعلي اأو التوازن الغذائي 

في اأو�شاط الفئات الفقيرة ال�شعيفة. فما تعر�شه 

هذه الأرقام ل يعدو كونه �شورًة لالتجاهات العامة 

في توافر الغذاء والَتَزوُّد به داخل كل فئة من فئات 

البلدان العربية على حدة.

ل تدّل الأرقام على 

التوازن الغذائي 

 يف اأو�شاط 
ّ
الفعلي

الفئات الفقرية 

ال�شعيفة

د بال�صعرات احلرارية، وتوزيعها على فئات املغّذيات  احل�صة اليومية للتزُوّ

ا 1990-1992 و2004-2002 الرئي�صية، 11 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزي(.
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لواردات الغذاء و�شادراته  الن�شبية  • الم�شاهمة 
في ن�شيب الفرد من الغذاء

كمية الطعام المتوافرة لأي مجتمع تعك�س التطورات 

ال�شلع  تبادل  ودينامية  الغذاء،  اإنتاج  في قطاعات 

توافر  يرتبط  وباخت�شار،  الخارجي.  العالم  مع 

على  ب��دوره  يعتمد  – ال��ذي  العر�س  بقوى  الغذاء 

اإلى  والو�شول  الزراعي،  الإنتاج  مثل  عوامل  عدة 

الغذائية،  ال�شناعات  ونمو  العالمية،  الأ���ش��واق 

الطلب  – وكذلك على  الأجنبية  المعونات  وحجم 

م�شتويات ح�شة  ب�شورة خا�شة على  يعتمد  الذي 

الفرد من الدخل.

في  الحبوب  محا�شيل  اأن   8-6 ال�شكل  ويبين 

واأن  العالمي،  المعّدل  من  اأدنى  هو  البلدان  بع�س 

الإنتاج قد انخف�س بين العامين 1990 و 2005 في 

�شبعة بلدان.

قطعته  ال���ذي  ال�شوط   9-6 ال�شكل  ويو�شح 

من  الذاتي  الكتفاء  تحقيق  مجال  في  المنطقة 

الممتدة  الفترة  خالل  الرئي�شية  الغذائية  ال�شلع 

بين العامين 1990 و 2004.

ومن جملة ما يو�شحه هذا ال�شكل اأن البلدان 

الكتفاء  من  بدرجة  تتمّتع  بمجموعها،  العربية، 

الذاتي في مجال ال�شلع الغذائية التي ُيقبل عليها 

ر(،  والخ�شَ والأ�شماك،  اللحوم،  )مثل  الأغنياء 

اأكبر منها في مجال ال�شلع التي ي�شتهلكها الفقراء 

)مثل الحبوب، وال�شحوم، وال�شّكر(.

البلدان  اعتماد  م��دى   10-6 ال�شكل  ويبّين 

العربية، على ا�شتيراد المواّد الغذائية اإجمال في 

العام 2005. ويالحظ اأن ن�شبة العتماد في هذه 

على  تزيد   – البحرين  با�شتثناء   – كاّفًة  ال��دول 

المعدل العالمي.

البلدان  اعتماد  في  عديدة  عوامل  اأ�شهمت 

الغذائية  ال��م��واد  ا�شتيراد  على  الكبير  العربية 

)جليلة العاطي، ورقة خلفية للتقرير(: 

ا، يعي�س  •ففي اليمن، وهي من البلدان الأقّل نموًّ 	
ويعمل  الريف،  ال�شكان في  المائة من  80 في 

50 في المائة من القوى العاملة في الزراعة. 

ال�شالحة  الأر���س  و�شاآلة  المياه  �شح  وي��وؤّدي 

للفالحة اإلى انخفا�س الإنتاجية الزراعية التي 

ل يتعدى اإ�شهامها في الناتج المحلي الإجمالي 

التكاثر  مواكبة  ت�شتطيع  ول  المائة،  في   15

ا  �شنويًّ المائة  ف��ي   3.6( ال�شريع  ال�شكاني 

البلدان  ف��ي  المائة  ف��ي   2.6 بمعدل  مقارنًة 

العربية عموًما(. ومن نتائج ذلك تزايد اأعداد 

من يعانون الق�شور الغذائي.

المتو�شط  الدخل  بلدان  الأردن، وهو من  •وفي  	
الطبيعية  وال��م��وارد  المياه  �شح  تعاني  التي 

ا،  االعتماد على املواد الغذائية امل�صتوردة، 15 بلًدا عربيًّ

 *2005

* الن�شب الخا�شة بلبنان وليبيا تعود اإلى عام 2004. الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(. 

المواد الغذائية الم�شتوردة )% من ال�شلع الم�شتوردة( 2005
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ا 2005-1990 اإنتاج احلبوب، 21 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

محا�شيل الحبوب 2005 محا�شيل الحبوب 1990
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املعدالت االإقليمية لالكتفاء الذاتي يف املنطقة العربية 

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2008.

مالحظة: تح�شب معدلت الكتفاء الذاتي في قاعدة بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بق�شمة الغذاء المنَتج على 

الغذاء المتاح لال�شتهالك )وحدة القيا�س لكليهما مليون طن(.
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يف جمال ال�صلع الغذائية الرئي�صية )%(، ح�صب النوع، 2004-1990

معّدلت 

الكتفاء الذاتي
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تفاقمت خماطر 

العتماد املفرط 

على الأ�شواق 

العاملية لتاأمني 

احلاجات الغذائية 

يف العام 2008

ي�شّكل الفقر 

واجلوع حلقة 

مفرغة

المائة  في   2 الزراعي  الإنتاج  يمثل  الأخ��رى، 

ويوّظف  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  فقط 

العاملة. وعلى  القوى  المائة فقط من  10 في 

الغذائية  الموارد  ا�شتيراد  فاإن  الأ�شا�س  هذا 

اإل  الأردن.  احتياجات  لتلبية  ج��وه��ري  اأم��ر 

بالًغا  تاأّثًرا  يتاأّثر  الأردن��ي  القت�شاد  اأداء  اأن 

بعوامل خارجية ول �شيما تذبذب اأ�شعار النفط 

اأ�شهم  وقد  المنطقة.  في  النزاعات  واحتدام 

ال�شعف القت�شادي الناجم عن هذه العوامل 

في تقلي�س معدل الَتَزوُّد بال�شعرات الحرارية 

2,820 �شعرة في اليوم في  للفرد الواحد من 

في  �شعرة   2,670 اإل��ى   1992-1990 الفترة 

من  بالنتيجة  زاد  ما   ،2004-2002 الفترة 

انت�شار ق�شور التغذية.

الدخل  ذات  البلدان  من  وهي  ال�شعودية،  •في  	
5 في المائة فقط من  المرتفع، تمّثل الزراعة 

في   7 فيها  ويعمل  الإجمالي  المحلي  الناتج 

المائة فقط من القوى العاملة. وكان من نتائج 

يكاد  اعتماًدا  تعتمد  ال�شعودية  راحت  اأن  ذلك 

الم�شتوردة.  الغذائية  المواد  على  كليًّا  يكون 

وعلى الرغم من النمو القت�شادي الذي �شهده 

البلد نتيجًة لالرتفاع الأخير في اأ�شعار النفط، 

اإلى  اأي تقدم في الم�شاعي الرامية  لم يتحقق 

اأن عدد  والواقع  التغذية.  على ق�شور  الق�شاء 

من يعانونه قد ارتفع منذ الفترة 1992-1990، 

ما يثير الت�شاوؤلت حول �شيا�شات توزيع الغذاء 

والعدالة الجتماعية والتجاهات ال�شكانية.

بلدان  �شورية، وهي من  اأخرى، في  •ومن جهٍة  	
من  المائة  في   33 يعمل  المتو�شط،  الدخل 

ال�شكان في القطاع الزراعي الذي ي�شهم بربع 

م�شاحة  ثلث  وي�شغل  الإجمالي  المحلي  الناتج 

�شورية، جراء  تمّكنت  ال�شورّية. وقد  الأرا�شي 

ال�شنوات  في  الزراعية  والتنمية  ال�شتثمارات 

الذاتي  الكتفاء  ح��دود  تجاوز  من  الأخ��ي��رة، 

فحققت  المهمة،  الغذائية  المواد  معظم  في 

في  التجارية  �شادراتها  اأداء  ف��ي  التح�شن 

والحبوب  وال��ب��ذور  ر  والخ�شَ الفواكه  مجال 

وزيت الزيتون. واأ�شهم تو�شع القطاع الزراعي 

اليوم  ف��ي  ح��راري��ة  �شعرة   200 اإ���ش��اف��ة  ف��ي 

الطاقة  اإم��دادات  الفرد من  ت��زّود  اإل��ى معدل 

الغذائية المتوافرة، قيا�ًشا على ما كانت عليه 

1990-1992، وهي زيادة  الحال منذ الفترة 

تكفي للتقليل من انت�شار ق�شور التغذية بن�شبة 

5 اإلى 4 في المائة، غير اأنها ل تكفي لتقلي�س 

عدد من يعانون الق�شور الغذائي الناجم عن 

التكاثر ال�شكاني )بمعدل 3.1 في المائة(. 

َخُل�َس  ال��ت��ي  النتائج  اأع���اله  التحليل  ي��وؤّك��د 

التنمية  تاأثير  اأن  من  ال��درا���ش��ات  مختِلُف  اإليها 

اإنما  الجوع  ح��دة  من  التخفيف  في  القت�شادية 

يعتمد على طبيعة النمو القت�شادي بقدر اعتماده 

على مدى هذا النمو ووتيرته. ويظل تاأثير التنمية 

الزراعية في الجهود الرامية اإلى ا�شتئ�شال الجوع 

و�شوء التغذية اأكبر من تلك المترتبة على التنمية 

ال�شناعية في المراكز الح�شرية.

وفي البلدان العربية تفاقمت مخاطر العتماد 

الحاجات  لتاأمين  العالمية  الأ�شواق  على  المفرط 

ت�شاعدت  عندما   ،2008 العام  ربيع  في  الغذائية 

اأ�شعار المواد الغذائية في العالم ب�شورة مفاجئة. 

ففي اأوا�شط ذلك العام، ارتفعت هذه الأ�شعار بن�شبة 

40 في المائة عما كانت عليه في ذلك الوقت من 

العام الذي �شبقه. و�شعر بوطاأة هذا الرتفاع �شكان 

البلدان العربية كافة تقريًبا بما فيها بلدان الخليج 

الغنية مثل الإمارات وال�شعودية. من هنا، تقت�شي 

ال�شتفادة  العربية  الحكومات  تحاول  اأن  الحكمة 

مما هو متوافر لديها من المياه والأرا�شي ال�شالحة 

للزراعة من اأجل تحقيق الكتفاء الذاتي في الإنتاج 

الغذائي. و�شيناَق�س هذا المو�شوع المهم في الجزء 

الختامي من هذا الف�شل.

ب. الأ�شباب غير المبا�شرة

الفقر والجوع

يطيل  فالجوع  مفرغة؛  حلقًة  والجوع  الفقر  ي�شكل 

يعيق  والفقر  الإنتاجية،  �س  يخفِّ لأن��ه  الفقر  اأم��د 

قدرة الفرد على الإنتاج ويحول دون ح�شوله على ما 

يحتاج اإليه من غذاء. ول يتعر�س الفقراء لمخاطر 

الجوع وقلة المغّذيات فح�شب، بل كذلك لالأمرا�س 

المزمنة المرتبطة بنمط التغذية والعادات و�شغوط 

الظروف والأو�شاع التي تنوء بثقلها عليهم. ويميل 

اإلى  غيرهم،  من  اأكثر  المتعلمين،  وغير  الفقراء 

ال�شحية  بالمخاطر  محفوفة  �شلوكية  اأن��م��اط 

الجاهزة  الدهنية  الأطعمة  وتناول  التدخين  مثل 

الزهيدة.  والكلفة  العالية  ال�شعرات  والمقلية ذات 

وال��وع��ي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اإل���ى  يفتقرون  وه��م 

لالإجهاد  الحرمان،  ج��راء  ويتعر�شون،  ال�شحي 

مراجعة  وتبّين  والنف�شي.  والبدني  الجتماعي 

المتقدمة  البلدان  في  البدانة  عن  درا�شة   144 ل� 

والمنزلة  ال��ب��دان��ة  بين  عك�شّيًة  ع��الق��ًة  ثمة  اأن 

الفقراء  اأن  وتالحظ  الجتماعية،  القت�شادية 

غالًبا ما ي�شطرون اإلى تناول الوجبات ال�شريعة ول 

يدركون دائًما الأ�شول الأ�شا�شية للحمية الغذائية 
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وما  البدانة  ن�شبة  اأن  اإلى  ذلك  وي�شير   .
9
ال�شحية

في  اأعلى  �شتكون  �شحية  مخاطر  من  ي�شاحبها 

البلدان التي يزيد فيها �شوء التغذية بالتالزم مع 

العبء  هذا  مواجهة  وت�شتدعي  الح�شري.  التطور 

المزدوج المتمثل بالجوع المزمن وتف�شي الأمرا�س 

�شيا�شات خا�شة  َع  َو�شْ منه،  الناتج  المعدية،  غير 

للغذاء ترّكز على الفئات ال�شعيفة من الفقراء في 

المناطق الح�شرية والريفية على ال�شواء.

على الرغم من ذلك كله، ل يرتبط الفقر حتًما 

بق�شور التغذية عندما تميل اأنماط ال�شتهالك في 

الكلفة  ذات  الغذائية  المواد  اإلى  الفقراء  اأو�شاط 

الزهيدة ولكن المغّذية، وعندما تكون هذه المواد 

حول  الإح�����ش��اءات  تتوافر  وحين  المنال.  �شهلة 

في  الغذائي  الق�شور  وم�شتويات  الفقر  م�شتويات 

منطقٍة ما، فاإن دليَلِي القيا�س قد ل يتداخالن اأو 

يتطابقان على الدوام. فاأعداد من يعانون ق�شور 

بع�س  في  الفقراء  اأع��داد  على  تزيد  قد  التغذية 

الحالت التي ل يكون فيها تدنِّي الدخل هو الذي 

ال�شبب  يكون  قد  بل  الغذاء،  على  الح�شول  يعوق 

اأو  النقل،  حركة  في  عوائق  مثل  اأخ��رى،  عقبات 

اأع���داد  تنخف�س  ورب��م��ا  �شيا�شية.  ا���ش��ط��راب��ات 

اأع��داد  دون  ما  اإل��ى  الغذائي  الق�شور  يعانون  من 

تطبَّق  التي  المناطق  في  الحال  كما هي  الفقراء، 

فيها �شيا�شات حكومية لإمداد الفقراء بالغذاء، اأو 

التي يتاألف الغذاء ال�شائد فيها من اأطعمة زهيدة 

الكلفة ولكنها تلبي احتياجات الج�شم من الطاقة.

من ينظر اإلى انت�شار الفقر في البلدان العربية 

التي تتوافر عنها البيانات، واإلى ترابطه مع انت�شار 

الجوع والق�شور الغذائي )ال�شكل 6-11(، ُيالَحظ 

اأن معدلت الفقر الأكثر حدة )اأي عدد من يعي�شون 

على اأقل من دولر واحد في اليوم( والحرمان من 

واحدة اأو اأكثر من الخدمات الأ�شا�شية، اإنما تتركز 

انت�شار  ن�شبة  فيها  ترتفع  التي  البلدان  تلك  في 

الدخل  ذات  البلدان  في  اأي  الغذائي،  الق�شور 

المتدني، وهي ال�شودان وموريتانيا واليمن.

اإن اأكثر من 60 في المائة من �شكان موريتانيا، 

 40 ونحو  اليمن،  �شكان  من  المائة  في   45 ونحو 

اأقل  على  يعي�شون  م�شر،  �شكان  من  المائة  في 

المقارنة مثيرة  تكون  اليوم، وقد  من دولرين في 

ال��ف��رد  ي��ع��ادل ن�شيب  ف��ف��ي م�����ش��ر،  ل��اله��ت��م��ام. 

على  )مح�شوًبا  الإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن 

نظيره  يقارب  ما  ال�شرائية(  القوة  قيمة  اأ�شا�س 

على  دولًرا  و 4,555  دولًرا   4,337( المغرب  في 

التوالي في العام 2005(. ومع ذلك، فاإن م�شتوى 

الفقر )مح�شوًبا مع اأ�شا�س الن�شبة المئوية لل�شكان 

الذين يعي�شون على اأقل من دولر واحد في اليوم( 

وم�شتوى الجوع هما اأدنى ب�شكل ملحوظ في م�شر 

مما  التوالي(  على  المائة  في  و 4  المائة  في   20(

هما في المغرب )34 في المائة و 6 في المائة على 

التوالي(. وتدل الأرقام الأكثر انخفا�شا في حالة 

الحكومية  والبرامج  الغذاء  اأنماط  اأن  على  م�شر 

انت�شار  من  الحّد  في  اأ�شهمتا  قد  ال��غ��ذاء  لدعم 

الق�شور الغذائي. 

كما يظهر في ال�شكل 6-11، اإن عدد الفقراء 

البيانات  عنها  تتوافر  التي  العربية  البلدان  في 

ال��غ��ذائ��ي.  الق�شور  ي��ع��ان��ون  م��ن  اأع����داد  ي��ت��ج��اوز 

فن�شبة من يعي�شون على اأقل من دولرين في اليوم 

والجزائر  الأردن  في  الجياع  ن�شبة  من  اأعلى  هي 

ولبنان  والكويت  و�شورية  وال�����ش��ودان  وال�شعودية 

تت�شاوى  بينما  وم��وري��ت��ان��ي��ا،  وال��م��غ��رب،  وم�شر 

وتوؤكد  اليمن.  في  والجوع  الفقر  معدلت  تقريًبا 

ق�شور  يفوق  الفقر  اأّن  الدولي  البنك  اإح�شاءات 

في  اأخ��رى  بلدان  وفي  تون�س  في  انت�شاًرا  التغذية 

ذلك،  مع  عموًما.  العربّيين  والم�شرق  المغرب 

يعانون الجوع في  المئوية لمن  الن�شبة  اأن  ُيالَحُظ 

الن�شبة  اأعلى من  والمغرب، هي  والجزائر  الأردن 

اأقل  اأي على  يعي�شون في فقر مدقع،  المئوية لمن 

من دولر واحد في اليوم.

مفيدة  مقارنات  عقد  يمكن  ال�شياق  هذا  في 

المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن  ال��ف��رد  ن�شيب  اإن  اأخ����رى. 

 5,530( ولبنان  الأردن  في  متقارب  الإجمالي 

وتتقارب  التوالي(،  على  دولًرا  و 5,584  ا  دولًرً

 �شتكون ن�شبة البدانة

 اأعلى يف البلدان حيث

 يتالزم �شوء التغذية

والتطور احل�رسي

ترابط الفقر واجلوع

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007. 

مالحظة: اعتمدت معدلت اإجمالي الناتج المحلي والفقر للعتبات الدولية الواردة في هذه المناق�شة على مكافئ القوة 

ال�شرائية وفقا لبرنامج المقارنة الدولي للفترة من 1993 اإلى 1996. ومقابل ذلك، يعود مكافئ القوة ال�شرائية لمعدلت 

الفقر الواردة في الف�شل الخام�س اإلى العام 2005.

الدخل اأقل من دولرين في اليوم 2005-1990

الدخل اأقل من دولر في اليوم 2005-1990

خط الفقر الوطني 2004-1990 

دليل الفقر الب�شري
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البلدين.  في  والجوع  الفقر  انت�شار  ن�شبة  كذلك 

ومن جهٍة اأخرى، ال�شعودية، وهي من بلدان الدخل 

ذات  �شورية  م��ن  ح��ال  اأح�شن  لي�شت  المرتفع، 

الجوع  انت�شار  ن�شبة  حيث  من  المتو�شط،  الدخل 

)وهي 4 في المائة من ال�شكان في كلٍّ من البلدين 

 ويو�شح ذلك، مرة 
10

وفق بيانات البنك الدولي(.

لتحقيق  يكفي  ل  وح��َده  الموارد  توافر  اأن  اأخ��رى، 

القت�شادي  النمو  لتحقيق  اأو  المجتمع  تنمية 

محدودة  ول��و  دول��ة،  اأي��ة  و�شع  في  اإن  الم�شتدام. 

الموارد ن�شبيًّا، اأن تواجه التحدي بالحد من الجوع 

تطبيق  ه��و  الحالة  ه��ذه  ف��ي  والمطلوب  والفقر، 

جّيد  ب�شكل  وم�شممة  مدرو�شة  تنموية  �شيا�شات 

و�شاملة بم�شمونها، وال�شروع في تنفيذ اإ�شالحات 

اقت�شادية ومالية بنيوية ت�شمن عدالة التنمية في 

ال�شرائح  اإي��الء  مع  كافة،  الجتماعية  القطاعات 

الأكثر �شعًفا عنايًة خا�شة.

الحتالل الأجنبي والنزاعات الأهلية والجوع

بها  م��وث��وٍق  بيانات  ت��واف��ر  م��ن ع��دم  ال��رغ��م  على 

وط��اأة  تعاني  التي  العربية  البلدان  ع��ن  وحديثة 

م��ا يجعل من  الأه��ل��ي��ة،  ال��ن��زاع��ات  اأو  الح��ت��الل 

فاإن  الأخرى،  العربية  بالبلدان  مقارنتها  المتعذر 

العالمي  الأغذية  برنامج  يقدمها  التي  المعطيات 

)انظر  الم�شكلة  �شخامة  عن  عامة  فكرة  تعطي 

الجدول 1-6(.

اإن البلدان التي تمر بمثل هذه الظروف الخا�شة 

ت�شهد تدهوًرا في اأو�شاعها الغذائية لعدة اأ�شباب 

الذي  اليومية  الحياة  نمط  اخ��ت��الُل  اأهمها  لعّل 

حياتهم  نمط  ترتيب  على  خالله  من  النا�س  درج 

اليومي وتحّركاتهم واأ�شلوب �شرائهم لحتياجاتهم 

الأ�شا�شية. وتجلب هذه ال�شطرابات معها فقدان 

ذلك  عليه  ينطوي  م��ا  بكل  ال�شخ�شي،  الأم���ن 

النزاع. فقد  يعي�شون في مناطق  اإلى من  بالن�شبة 

وغيرهم  المزارعين  من  الآلف  وفاة  اإلى  تف�شي 

توزيعه.  اأو  ونقله  الغذاء  اإنتاج  في  يعملون  ممن 

وت�شهد المناطق الريفية في تلك البلدان ا�شتخدام 

الآلف في اأعماٍل ع�شكرية بدًل من ا�شتغالهم في 

منتجي  من  اآخرين  اآلٍف  هروب  اأو  الغذاء؛  اإنتاج 

اأكثر  مناطق  اإلى  وموزعيها  الزراعية  المحا�شيل 

والمهّجرين  الالجئين  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  اأمًنا. 

في  الطعام  عن  البحث  اإل��ى  ي�شطرون  ما  غالًبا 

تخونهم  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  بها،  ي��ل��وذون  التي  الأم��اك��ن 

الظروف فال يجدون مورًدا للرزق والعي�س الكفاف. 

توؤدي  عندما  ال�شطرابات  هذه  تاأثير  ويت�شاعف 

النزاعات الم�شلحة اإلى تدمير الطرق واأنظمة الري 

و�شبكات الكهرباء ومرافق البنية التحتية الأخرى، 

وتعطيل اإنتاج الغذاء ونقله، والحد من القدرة على 

مواجهة الفي�شانات والجفاف والكوارث الطبيعية 

الأخ���رى. وف��ي ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف ل ت���وؤدي ن��درة 

الغذاء اإلى غالء الأ�شعار فح�شب، بل ي�شبح نقله 

ب�شورة اآمنة من منطقة اإلى اأخرى عملية محفوفة 

اإن يف و�شع اأية 

دولة اأن حتّد من 

اجلوع والفقر

اأعرا�س اأخرى لالأزمةعدد املنتفعني من برنامج االأغذية العاملي WFPعدد من يعانون ق�صور الغذاءالبلد

الأر�س 

الفل�شطينية 

املحتلة

يف العام 2005، كان 53 يف املائة من �شكان قطاع 

غزة و 21 يف املائة من �شكان ال�شفة الغربية 

يعانون انعدام الأمن الغذائي

بني اآذار/مار�س واأيار/مايو 2008، تلقى 39.33 يف 

املائة من الأ�رس م�شاعدات غذائية. 

يف العام 2005، تبني اأن 9.9 يف املائة من 

الأطفال دون اخلام�شة من العمر م�شابون 

بالتقّزم، واأن هذه الن�شبة اآخذة بالتزايد مقارنًة 

ببيانات 1996 و 2000 

يف العام 2005، كانت ن�شبة 53.8 يف املائة من ال�شودان

الأ�رس املهجرة داخليًّا تعاين انعدام الأمن الغذائي 

يف العام 2005، و�شل عدد املنتفعني من امل�شاعدات 

الغذائية ال�شهرية يف دارفور الكربى اإىل 1,936,554 

�شخ�ًشا 

 يف اأيلول/�شبتمرب 2004، كان 25.7 يف املائة 

 
ُ
من الأطفال ممن ُتراوح اأعمارهم بني 6 اأ�شهر

ا يعانون �شوء التغذية مبعدلٍت حادة 
ً
و 59 �شهر

ُقّدر عدد الأ�شخا�س الذين هم يف حاجة اإىل م�شاعدة ال�شومال

غذائية بحلول �شهر دي�شمرب/كانون الّول من 

العام 2008. بنحو 3.5 مليون �شخ�س، اأي ما يقرب 

من ن�شف �شكان ال�شومال.

زاد عدد املنتفعني من برنامج الأغذية العاملي 

من 700,000 �شخ�س يف اآب/اأغ�شط�س 2006 اإىل 

1.4 مليون يف اأيار/مايو 2008 

يف كانون الثاين/يناير 2008، ازدادت معدلت 

�شوء التغذية احلاد يف مناطق بونتالند يف �شابيل، 

وهريان، ونوغال الو�شطى واجلنوبية اإىل ما فوق 

العتبة الدولية للطوارئ وهي 15 يف مائة.

يف العام 2005، كانت ن�شبة 39 يف املائة من الأ�رس العراق

يف العراق تعاين م�شكالتٍ غذائّيًة

يف العام 2005، كان اأكرث من اأربعة ماليني �شخ�س 

)اأي 15.4 يف املائة من ال�شكان( يعانون انعدام 

ون وجبات الغذاء  الأمن الغذائي، مع اأنهم كانوا يتلقَّ

من نظام التوزيع العام. اإذا انعدمت هذه الوجبات، 

ف�شيعاين 8.3 ماليني �شخ�ٍس )اأي 31.8 يف املائة من 

ال�شكان( من انعدام الأمن الغذائي 

يف العام 2005، كان م�شتوى انت�شار �شوء التغذية 

احلاد بني الأطفال يف �شت حمافظات )الو�شيط، 

�شالح الدين، النجف، القاد�شية، املثنى، ذو قار( 

اأكرث من 10 يف املائة، اأي بدرجة »خطري«. ويف 

القاد�شية 17 يف املائة، اأي »حرج«. 

الم�شدر: برنامج الأغذية العالمي 2008 )بالإنجليزية(. )انظر المراجع الإح�شائية( 

االإعانات الغذائية يف مناطق النزاع يف البلدان العربية، 2008-2000
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135 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

من  والبتزاز  العتداءات  عن  بالمخاطرالناجمة 

جانب الميل�شيات وع�شابات المجرمين.

ول عجب، اإذن، اأن تحّول هذه الأزمات البلدان 

المعنية بوؤًرا للكوارث الإن�شانية تمتد في تداعياتها 

الأو�شاط  في  القلق  وتثير  المجاورة،  البلدان  اإلى 

ل�شحايا  الهائل  الحجم  ي�شتدعي  بحيث  الدولية 

الجدول  ويبين  الخارجي.  التدّخل  والجوع  الفقر 

ال�شكان  ق��درة  الأزم��ات  هذه  اأعاقت  كيف  التالي 

على  الح�شول  على  المت�شررة  المناطق  تلك  في 

حاجاتهم الغذائية ال�شرورية. 

ل��الأم��م  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة  منظمة  اأع����ّدت 

المتحدة قائمًة ت�شم �شّتًة وثالثين بلًدا هي الأكثر 

المواد  اأ�شعار  ل��زي��ادة  نتيجة  للمخاطر  ا  تعّر�شً

ثّم،  من  وتتطلب،  العالمية  الأ�شواق  في  الغذائية 

اأربعة  القائمة  وت�شمل  خارجية.  غذائية  معونات 

بلدان عربية بينها ثالثة تعاني التدّخل الأجنبي اأو 

النزاع الأهلّي اأو كليهما. فاعتبر ال�شومال والعراق 

النهائية  المح�شلة  في  ا  ا�شتثنائيًًّ ا  نق�شً تعانيان 

عجًزا  تواجه  وموريتانيا،  الأغذية،  لإنتاج/تموين 

ال�شودان،  اأم��ا  الغذاء،  على  الح�شول  في  وا�شًعا 

ا في الأمن الغذائي  فاعُتبر اأّنه يعاني اختالًل حادًّ

11
في بع�س المناطق.

ال�شيا�شات القت�شادية والعولمة

يتاأّثر اإمكان الح�شول على الغذاء، اإلى حد كبير، 

بال�شيا�شات القت�شادية للحكومات ودرجة النفتاح 

على الأ�شواق العالمية. ويمثل دعم ال�شلع الغذائية 

هذه  اإح��دى  النا�س  اإل��ى  بالن�شبة  كلفتها  لتقليل 

ال�شيا�شات، بينما ي�شكل وقف هذا الدعم �شيا�شًة 

�شيا�شة  العربية  البلدان  انتهج معظم  وقد  اأخرى. 

دعم التموين الغذائي كجزء من العقد الجتماعي 

المواطنين  احتياجات  الدولة  تلبية  على  القائم 

ال�شتينات  وف��ي  ل��ه��ا.  ولئ��ه��م  مقابل  الجوهرية 

النوع  هذا  كان  المن�شرم  القرن  من  وال�شبعينات 

الأ�شا�شية  المالمح  م��ن  الجتماعي  العقد  م��ن 

التي  العربية  البلدان  بع�س  في  الحكم  لأنظمة 

مت فيها البرامج التنموية على نمط النموذج  مِّ �شُ

.Braine 2006:الم�شدر .Kenneth 2002 :الم�شدر

 تربة الربازيل الداعمة للفقراء يف عهد الرئي�س 

اإغنا�صيو لوال دا �صيلفا 

من  الحد  في  �شيلفا  دا  لول  اإغنا�شيو  لوي�س  للبرازيل  الحالي  الرئي�س  نجح 

ما  وذلك  الفقيرة،  ال�شعبية  الطبقة  لم�شلحة  والقت�شادي  الجتماعي  التفاوت 

دكتاتورية.  اأم  كانت  ديمقراطية  �شبقته،  التي  الحكومات  كل  على  ا�شتع�شى 

اإنهاء  2003، بداأت حكومة لول تنفيذ برنامج »نحَو  الثاني/يناير  ففي كانون 

 44 لنحو  الغذائي  الأمن  تح�شين  في  الإ�شراع  بهدف   ،»Fome Zero« الجوع« 

مليون ن�شمة. و يتركز هذا البرنامج على مجموعة من الإجراءات تهدف اإلى �شمان 

الأمن الغذائي للبرازيليين وتح�شين دخلهم بزيادة الإمدادات الغذائية الأ�شا�شية 

وتح�شين اإمكان الح�شول على الأغذية والتخفيف على وجه ال�شرعة من الجوع عن 

طريق تدخالت موجهة. 

وفي ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام 2003 بداأ تنفيذ اأحد عنا�شر برنامج 

الذي   ،»Bolsa Família« الأ�شرة«  »دخل  برنامج  وهو  الجوع«،  اإنهاء  »نحو 

ي�شعى ب�شكل مبا�شر اإلى معالجة نق�س التعليم و�شوء التغذية في الوقت نف�شه؛ 

ا م�شروًطا لالأ�شر الفقيرة. ومن بين ال�شروط النتظام في 
ًّ
ا مالي

ً
فهو يوفر دعم

في  الحكومة  ا�شتطاعت  الأ�شا�شية.  ال�شحية  المراكز  اإلى  والزيارات  المدار�س 

العام 2006 اإي�شال خدماتها اإلى الأ�شر الم�شتحقة، التي يقّدر مجموع اأفرادها 

 11.2 مليون ن�شمة، وتمكنت البرازيل من تخفي�س ن�شبة انت�شار الجوع من 12 
ِ
بــ

في المائة في 1990-1992 اإلى 7 في المائة في 2002-2004، وكذلك عدد 

الجياع من 18,5 مليون اإلى 12,8 مليوًنا ن�شمة خالل المدة نف�شها.

وفي تموز/يوليو 2007 ُعزِّز هذا البرنامج الجتماعي بتخ�شي�س 2,6 مليار 

ال�شعبية  والأحياء  الأزقة  باإمداد  للفقراء،  المعي�شية  الظروف  لتح�شين  يورو 

الفقيرة في �شواحي المدن بالماء ال�شالح لل�شرب والمرافق ال�شحية ال�شليمة 

والكهرباء. 

برنامج املك�صيك للحد من الفقر وق�صور التغذية

يمنح برنامج »الفر�س« اأو »Oportunidades«، الذي اأطلق في العام 1997 

الفقيرة  الأ�شر  اإلى  نقديًة   
ٍ

تحويالت  ،»Progresa« اأو  »التقدم«  ا�شم  تحت 

َد اأفرادها ب�شفة  َدُّ
�شريطة اأن تثبت التحاق اأطفالها بالمدر�شة ب�شفة منتظمة وَتر

الجتماعي، في  الحكومي  البرنامج  ال�شحية. وي�شعى هذا  العيادات  دورية على 

المدى الق�شير، اإلى تح�شين �شحة اأفراد الأ�شر الفقيرة وو�شعها التعليمي، وفي 

�شر على تجاوز خط الفقر من خالل التعّلم 
ُ
اإلى م�شاعدة هذه الأ المدى الطويل، 

ن دخلها. 
ّ
ح�ش

ُ
الذي �شيوفر فر�س العمل لأفرادها وي

احتياجاتها  تلبية  ت�شتطيع  ل  التي  الفقيرة  الأ�شر  البرنامج  هذا  ويغطي 

الغذائية وال�شحية والتعليمية الأ�شا�شية، وهي خم�شة ماليين اأ�شرة )ت�شم خم�شة 

مالية  تحويالت  عبر  المحدودة  الحتياجات  ويلبي هذه  ن�شمة(،  مليون  وع�شرين 

ُتقدم اإلى الأمهات مبا�شرًة، لزيادة ا�شتقاللهّن من ناحية، و�شمان ا�شتخدام هذه 

الأموال لم�شلحة الأ�شرة، اأي لدفع نفقات انتظام الأطفال في المدار�س، و�شراء 

اللوازم المدر�شية وتوفير التغذية، وقيام جميع اأع�شاء الأ�شرة بزيارات �شحية 

)من  الثانوية  المرحلة  في  الدرا�شية  المنح  تكون  التعليم،  مجال  وفي  دورية. 

العا�شرة  ال�شنة  )من  العليا  والثانوية  التا�شعة(،  اإلى  ال�شابعة  ة 
ّ
الدرا�شي ال�شنة 

اإلى الثانية ع�شرة( اأعلى للفتيات منها للفتيان لت�شييق الفجوة بين الجن�شين 

التي تواظب على ح�شور محا�شرات  الحامل،  المراأة  اأما  المنتظمة.  الدرا�شة  في 

التوعية ال�شهرية وتخ�شع لخم�شة فحو�س طبية قبل الولدة، وفح�شين لأ�شنانها 

نفقات  من  وُتعفى  المجانية،  بالمعالجة  فتحظى  بها،  العناية  على  الحر�س  مع 

التوليد ف�شالً عن نفقات العناية طوال ثالثة اأ�شهر بعد الولدة وتتلقى كذلك 

ًة لها ولر�شيعها.
ّ
 غذائي

ٍ
الت

ّ
كم

ُ
م

 يتاأّثر اإمكان احل�شول

 على الغذاء بال�شيا�شات

 القت�شادية للحكومات

 ودرجة النفتاح على

الأ�شواق العاملية

الربازيل واملك�صيك مبادرتان للحّد من الفقر –  االإطار 4-6
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النهج  هي  ال�شيا�شة  هذه  كانت  كما  ال�شتراكي. 

البلدان العربية  اّتبعته بع�س الحكومات في  الذي 

الم�شّدرة للبترول التي ا�شتخدمت عائدات النفط 

ولعّل  ال�شيا�شي.  النظام  ا�شتمرار  على  للمحافظة 

الق�شور  يعانون  انخفا�س عدد من  يف�ّشر  هذا ما 

من  اأقل  م�شتوى  اإلى  العربية  البلدان  في  الغذائي 

عدد الفقراء الذين يعي�شون على اأقل من دولرين 

القرن  في  ال�شبعينات  اأواخ��ر  من  اعتباًرا  يوميًّا. 

البلدان  ف��ي  ال��ح��ك��وم��ات  بع�س  ب���داأت  الما�شي 

محاولتها  اأول��ى  للنفط  الم�شدرة  غير  العربية 

والتخلي  الدولي  النقد  �شندوق  تو�شيات  لتطبيق 

عما اأ�شبحت ت�شميه »عبء الدعم«. ولكن �شرعان 

اأدت  عندما  المهمة  هذه  �شعوبة  مدى  اأدرك��ت  ما 

اإلى اندلع حركات ال�شغب  اإلغاء الدعم  محاولت 

في  وا�شٍع  نطاٍق  على  الأه��ال��ي  بين  وال�شطراب 

تون�س وم�شر والمغرب، وحتى في الجزائر – وهي 

من البلدان الم�شدرة للنفط.

العربية  البلدان  داأبت  ذلك  من  الرغم  وعلى 

على  الما�شي  ال��ق��رن  ثمانينات  منذ  بمعظمها 

الم�شي قدًما في تحرير القت�شاد واتباع �شيا�شة 

تحرير ال�شوق. ولن ن�شدر الأحكام في هذا ال�شياق 

على تلك ال�شيا�شات، لكن ل يمكن الإنكار اأن هذه 

ال�شيا�شات قد جعلت اأ�شعار المواد الغذائية عر�شًة 

لتقّلبات الأ�شعار العالمية. فمنذ العام 2006 كان 

اأي  الغذائية،  للمواد  الم�شتوردة  ال��ب��ل��دان  على 

تتحمل  اأن  المنطقة،  دول  من  العظمى  الأغلبية 

وتعزو  العالم.  اأ���ش��واق  في  الغذاء  اأ�شعار  تعاظم 

المت�شارع  الزدياد  الدولي  والبنك  »الفاو«  منّظمة 

التغّيرات  بينها  �شتى  اأ���ش��ب��اٍب  اإل��ى  الأ���ش��ع��ار  ف��ي 

في  الإن���ت���اج  ف��ي  اآث���اره���ا  ت��رك��ت  ال��ت��ي  المناخية 

البلدان الم�شدرة للحبوب، وال�شتن�شاب المكثف 

اللحوم  ا�شتهالك  وتعاظم  ال��ح��ب��وب،  لمخزون 

ول  النا�شئة،  القت�شادات  في  الألبان  ومنتجات 

�شيما في ال�شين. ومن الأ�شباب الرئي�شية الأخرى 

على  واأوروب��ا  المتحدة  الوليات  في  الطلب  تزايد 

اإلى  نظًرا  الحبوب،  من  الم�شتّق  الحيوي  الوقود 

كله  اأ�شيف ذلك  وقد  والنقل.  النفط  كلفة  ارتفاع 

البور�شات  في  الحبوب  على  الم�شاربة  �شيوع  اإلى 

ا بمعدل  القمح ارتفاًعا حادًّ العالمية فارتفع �شعر 

ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  مع  تواكب  المائة،  في   200

المائة  في   75 ن�شبة  بلغت  والتي  عموًما  الغذائية 

وتفاقمت   
12

والع�شرين الحادي  القرن  مطلع  منذ 

اأزمة الإمداد الغذائي العالمية المترتبة على ذلك 

في عدة بلدان عربية جراء �شوء الإدارة الحكومية 

لبرامج دعم الغذاء فيها.

الل��ت��زام  يفر�س  م��ا  ثمة  لي�س  اأن���ه  وال��واق��ع 

كانت  اإذا  ال�شيا�شات  لمثل هذه  ال�شامل  بالتطبيق 

الغذائي.  والق�شور  الجوع  انت�شار  اإل��ى  �شتف�شي 

البرازيل  �شيما  ول  ال���دول،  بع�س  تجربة  وتثبت 

الممكن  من  اأن  الالتينية،  اأميركا  في  والمك�شيك 

تاأمين  مع  ليبرالية  اقت�شادية  �شيا�شات  انتهاج 

الحد الأدنى من الغذاء للفقراء.

تاأثير الق�صور الغذائي في اأمن 

االإن�صان في البلدان العربية

يقّو�س الجوع اأمن الإن�شان باأب�شط اأ�شكال وجوده، 

فهو يلحق ال�شرر بال�شحة والإنتاجية وبالعالقات 

بما  ذاتها  للحياة  تهديًدا  يمّثل  كما  الآخرين  مع 

يتجاوز النتقا�س من العمر المتوّقع عند الولدة. 

اأما التدافع للح�شول على الخبز فقد يتفّجر على 

�شكل م�شادمات واأعمال �شغب عنيفة. وقد تجلى 

القليلة  الأعوام  وقعت في  التي  الأحداث  ذلك في 

الما�شية في بع�س البلدان العربية.

الحاد  الجوع  يكون  قد  الفردي  ال�شعيد  على 

بمر�ٍس  الإ�شابة  اأو  للوفاة  مبا�شًرا  �شبًبا  والمزمن 

 25,000 نحو  اأن  على  التقديرات  وت��دل  ع�شال. 

حتفهم  يالقون  والأط��ف��ال  البالغين  من  �شخ�س 

والم�شببات  الجوع  ج��راء  العالم  اأنحاء  في  يوميًّا 

. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات 
13

المتعلقة به

الرتفاع  ف��اإن  ال�شدد  بهذا  العربية  البلدان  عن 

المت�شارع في اأ�شعار الحبوب بمعدل 200 في المائة 

منذ العام 2001 قد زاد من �شعوبة الح�شول على 

الخبز في معظم البلدان العربية، بما فيها البلدان 

�شهر  ومنذ  وال�شعودية.  الإم���ارات  مثل  النفطية، 

ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام 2007 �شهدت م�شر 

جماعّيًة  احتجاج  ح��رك��اِت  وموريتانيا  والمغرب 

اأ�شعاره. وواجه  حول تقطع اإمدادات الخبز وغالء 

بالغًة  �شعوبًة  واليمنيون  واللبنانيون  ال�شوريون 

الرئي�شي  م  المقوِّ وهو  الخبز،  على  الح�شول  في 

اأدت   ،2008 العام  مطلع  وف��ي  العربية.  للوجبة 

م�شرع  اإلى  م�شر  في  المخابز  اأمام  الم�شاحنات 

بع�س الأ�شخا�س واإ�شابة اآخرين بجروح.

اأن  ب��ال��غ��ذاء  المتعلقة  الح��ت��ج��اج��اِت  يمكن 

تتجاوز حدود المجتمعات التي تعاني نق�س المواد 

الكيانات  اأو  ال���دول  بين  التوتر  فتثير  الغذائية 

على  البارزة  الأمثلة  ومن  المتجاورة،  ال�شيا�شية 

�شهر  في  غ��زة  في  الفل�شطينيين  محاولت  ذل��ك 

اقتحام   2008 ال��ع��ام  م��ن  الثاني/يناير  ك��ان��ون 

الح�شار  حالة  على  للتغلب  الم�شرية  ال��ح��دود 

من املمكن انتهاج 

�شيا�شات اقت�شادية 

ليربالية مع تاأمني احلد 

الأدنى من الغذاء للفقراء

ميكن الحتجاجات 

املتعلقة بالغذاء 

اأن تثري التوتر بني 

الدول اأو الكيانات 

ال�شيا�شّية املتجاورة
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غزة،  اأه��ل  وق��ام  اإ�شرائيل.  عليهم  فر�شته  ال��ذي 

الذين يت�شّورون جوًعا، باإزالة جانب من الحواجز 

القائمة على الحدود بين غزة وم�شر وتدفق مئات 

الآلف منهم اإلى �شيناء بحًثا عن الغذاء والدواء. 

اأغ�شبت  التي  الحدود  اختراق  حالة  تتوقف  ولم 

القوات  نجحت  اأن  بعد  اإل  الم�شرية  ال�شلطات 

الم�شرية في اإ�شالح الحواجز. 

وي�شكل الأطفال والن�شاء الفئاِت الأكثَر ت�شّرًرا 

من ق�شور الغذاء والجوع، فقد و�شل انت�شار نق�س 

م بين الأطفال ممن تقل اأعمارهم عن  الوزن والتقزُّ

المائة  في  و 22.2   14.6 ن�شبة  اإلى  �شنوات  خم�س 

وو�شلت  و 2005.   2000 فترة  في  التوالي  على 

ن�شبة المواليد الناق�شي الوزن اإلى 12 في المائة 

14 
في فترة 2000 و 2006.

وتجدر المالحظة اأن ن�شبة الأطفال الناق�شي 

الوزن تتفاوت بين بلد واآخر، حيث بلغت في اليمن 

45.6 في المائة في العام 2003، وفي لبنان 3.3 

في المائة في العام 2002. 

الرغم  على   ،2-6 ال��ج��دول  م��ن  يت�شح  كما 

في  تقّدم  من  العربية  البلدان  غالبية  حّققته  مما 

مكافحة الق�شور الغذائي، ما زال الأطفال ي�شّكلون 

الذين  والفقراء  الجياع  بين  متوازنة  غير  ن�شًبا 

يعي�شون على اأقل من دولرين في اليوم. وما يزال 

عالية  معّدلت  ي�شهد  العربية  البلدان  من  العديد 

م بين الأطفال ممن  لنت�شار نق�س الوزن اأو الَتَقزُّ

من  اأقرانهم  بمعدلت  مقارنًة  الخام�شة  دون  هم 

تلك الفئة في الحالت العادية. وقد �شجّلت اأعلى 

الأطفال  بين  الظاهرتين  هاتين  لنت�شار  ن�شبة 

 انت�صار نق�س التغذية البلد

)% من ال�صكان(

انت�صار حاالت 

االأطفال دون 

اخلام�صة ممن يقل 

وزنهم عن املعدل 

الطبيعي

انت�صار حاالت 

االأطفال دون 

اخلام�صة ممن 

يعانون تقّزم النمو

انت�صار حاالت 

نق�س الوزن 

عند الوالدة

1992-19902004-20022006-20002006-20002006-2000

4.006.003.6012.0012.00الأردن

9.907.00*4.90*16.00 الأر�س الفل�شطينية المحتلة

 ..  ..4.003.00الإمارات 

12.307.00*4.00*2.502.50تون�س

5.004.0010.2021.606.00الجزائر

 ....  ..4.004.00ال�شعودية

..31.0026.0038.4047.60ال�شودان

18.809.00*6.90*5.004.00�شورية

23.3011.00*33.00*..  ..ال�شومال

8.00..  .... .. عمان

.. .. .. 24.005.00الكويت

11.006.00*3.90*2.503.00لبنان

..  .. ..2.502.50ليبيا

4.004.005.4023.8014.00م�شر

6.006.009.9023.1015.00المغرب

.. 15.0010.0030.4039.40موريتانيا

.. 53.1*45.60*34.0038.00اليمن

 �شمال اأفريقيا 

وال�شرق الأو�شط
6.007.00*14.60*22.2012.00

بلدان الدخل المتو�شط 

المنخف�س
16.0011.0010.7024.807.00

17.0012.0012.9026.206.00اآ�شيا والمحيط الهادي

.. .. .. 3.003.00البلدان المتقدمة

الم�شدر: البنك الدولي 2007 )بالإنجليزية(. 

* تعود البيانات اإلى الفترة 2000-2005 )اآخر �شنة توافرت فيها( 

 .. البيانات غير متوافرة

 ي�شكل الأطفال

 والن�شاء الفئاِت

ًرا
ّ
 الأكرَث ت�رس

 من ق�شور

الغذاء واجلوع

البلدان العربية مقارنًة باملناطق واملجموعات االأخرى تاأثري اجلوع يف االأطفال – 
اجلدول 2-6
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ينعك�س اجلوع 

و�شوء التغذية 

لدى الأطفال على 

اأدائهم املدر�شي

 مل يعد يف و�شع 

اأّي بلد اأن يحقق 

الكتفاء الذاتي 

امل�شتدام

الفقراء  من  الكبيرة  التجّمعات  ذات  البلدان  في 

كال�شودان وموريتانيا واليمن. وفي الطرف الآخر 

الن�شبة  الأردن  ي�شجل  المعياري،  ال�شلَّم  هذا  من 

الن�شبة  ولبنان  ال��وزن،  نق�س  انت�شار  من  الدنيا 

وت�شجل  الأطفال.  بين  م  الَتَقزُّ حالت  من  الدنيا 

الجزائر ولبنان الن�شبة الدنيا من حالت المواليد 

م�شكلة  فهي  الأطفال  بدانة  اأما  الوزن.  الناق�شي 

تثير بع�س القلق في عدد قليل من البلدان العربية 

تنت�شر  حيث  والمغرب  وم�شر  الجزائر  واأبرزها 

المائة  في  و15  المائة  في   13 بين  ال��وزن  زي��ادة 

من الأطفال ممن هم دون الخام�شة. ومع اأن �شوء 

التغذية لي�س هو ال�شبب الوحيد لهذا العار�س، فاإنه 

وما  الفقر  ظروف  مع  ويتقاطع  يتداخل  ما  غالًبا 

لالعتالل  التعر�س  احتمال  زي��ادة  من  اإليه  ت��وؤدي 

حار والأمرا�س المعدية.  ال�شحي، والزُّ

الق�شور  ن�شب  اأن  من  الرغم  على  اأنه  المقلق 

اأدنى من الن�شب  الغذائي في البلدان العربية هي 

الم�شّجلة في البلدان النامية، فاإن اأو�شاع الأطفال 

المتو�ّشط  الدخل  ذات  العربية  البلدان  فئة  في 

مع  بالمقارنة  اأ���ش��واأ  ن�شًبا  ت�شّجل  المنخف�س 

�شرق  اأطفال  مع  فبالمقارنة  الأخ���رى.  المناطق 

اآ�شيا والمحيط الهادي مثاًل، تتخّطى ن�شبة معاناة 

الن�شب  ال��غ��ذائ��ي  الق�شور  م��ن  ال��ع��رب  الأط��ف��ال 

هذه  انت�شار  برغم  المنطقة  تلك  ف��ي  الم�شجلة 

الظاهرة فيها. ي�شاف اإلى ذلك اأن ن�شبة المواليد 

ا  الناق�شي الوزن في البلدان العربية تتخطى اأي�شً

والمحيط  اآ�شيا  �شرق  بلدان  في  الم�شّجلة  الن�شب 

الهادي والبلدان ذات الدخل المنخف�س.

الأطفال  ل��دى  التغذية  و�شوء  الجوع  ينعك�س 

على اأدائهم المدر�شي، اإذ يتاأخر التحاق الأطفال 

اأ�شال،  بها  التحقوا  اإذا  هذا  بالمدار�س،  الجياع 

اأداوؤهم  ويت�شربون منها في وقت مبكر، كما يظّل 

دون اأداء الأطفال المكتفين غذاًء، ولو واظبوا على 

الدوام المنتظم في المدار�س. ونادًرا ما ت�شتطيع 

العائالت الفقيرة التي ل تتمتع بالأمن الغذائي اأن 

ُيعتمد عليهم  الذين  الأبناء والبنات  بتعليم  تتكفل 

في الغالب في الأعمال المنزلية اأو في تاأمين دخل 

عن  النقطاع  ويكون  الأ�شرة.  دعم  في  اأو  اإ�شافي 

الفتيان  اأكثر منه بين  الدرا�شة بين فتيات العرب 

لأن تح�شيلهن العلمي ل يحظى بالأولوية نف�شها.

15
مالحظات حول الأمن الغذائي العربي

الوطنية  الهموم  من  واح��ًدا  الغذائي  الأم��ن  يمثل 

وهو   ،1974 العام  منذ  قاطبًة  العالم  اأنحاء  في 

البلدان  التي دفعت  العالمية  الغذائية  الأزمة  عام 

بدا  وقد  القومي.  الأمن  اعتباره من مقومات  اإلى 

اإنما يكمن في  الغذائي  الأمن  اأن مفتاح  للكثيرين 

الحبوب.  مجال  في  وبخا�شة  ال��ذات��ي،  الكتفاء 

الدعوة  هذه  العربية  البلدان  تبنت  ما  و�شرعان 

في  للغذاء  م�شتوردة  نامية  بلدان  ع��دة  ونجحت 

»ال��ث��ورة  ب��رام��ج  بتنفيذ  ال��ذات��ي  الكتفاء  تحقيق 

ا�شتحدثت زراعات هجينة قامت  التي  الخ�شراء« 

بتطوير بذورها مراكز البحوث العالمية.

لقد اعتمدت البلدان العربية الم�شتوردة للغذاء، 

ال�شرورية،  والموارد  القدرات  لها  تتوافر  والتي 

ال�شيا�شات الرامية اإلى تحقيق الكتفاء الذاتي في 

مجال الحبوب، ول �شيما القمح. و�شورية من الدول 

التي حققت هذا الهدف، اأما ال�شعودية فلم تكتِف 

وح�شب  القمح  الذاتي في مجال  الكتفاء  بتحقيق 

ا يزيد على متطلبات ال�شوق، واإن  بل حققت فائ�شً

كان ذلك قد تم على ح�شاب موارد المياه الجوفية 

ال�شحيحة اأ�شاًل.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��غ��ي��رات ف���ي الأو����ش���اع 

الذاتي  الكتفاء  فاإن  والدولية  والإقليمية  المحلية 

الزراعية  لل�شيا�شات  رئي�ًشا  ا  هدًفً يظل  الغذائي 

ال�شيا�شات  اأن  غير  العربية.  البلدان  معظم  في 

اأهميتها  من  الرغم  على  الهدف،  بهذا  المت�شلة 

كتعبيٍر عن متطلبات ال�شيادة الوطنية، تت�شارب، 

الكلفة/ معدلت  مبداإ  تطبيق  مع  عامة،  ب�شورة 

والمالية،  الطبيعية  ال��م��وارد  ل�شتغالل  الفائدة 

وقد يوؤدي بالنتيجة اإلى انخفا�س م�شتوى الكفاءة 

الذاتي  الكتفاء  �شيا�شات  وكانت  القت�شادية. 

اأ�شكال ال�شمان �شد  تمثل في الما�شي �شكاًل من 

المقاطعة  عن  الناجم  الغذائية  الإم��دادات  عجز 

وغير  العالمي  الإنتاج  في  والنق�س  القت�شادية، 

ذلك من الأ�شباب. وربما لم تعد هذه التهديدات 

القت�شادي  ال��دم��ج  عمليات  اإل��ى  ن��ظ��ًرا  قائمًة، 

في  يعد  لم  كما  العالمي.  ال�شعيد  على  والتجاري 

و�شع اأّي بلد من الناحية العملية اأن يحقق الكتفاء 

الذاتي الم�شتدام، نظًرا اإلى التغيرات البيئية التي 

توؤثر حاليًّا في عملية الإنتاج.

يحّقق  اأن  ما  بلٍد  و�شع  في  اأن  افتر�شنا  ول��و 

بع�س  ف���اإن  ال�شامل،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء 

الجوع  تعاني  �شتظل  فيه  الجتماعية  القطاعات 

اإلى  اأدى  الإدراك  ه��ذا  مثل  الغذائي.  والق�شور 

التحول عن مفهوم الكتفاء الذاتي في اتجاه مفهوم 

 . الجوهرية  ال�شلع  من  المجتمع  اأفراد  كل  اكتفاء 

الغذائي  الأمن  مفهوم  اأ�شبح  الأ�شا�س  هذا  وعلى 

ي�شتند اإلى اأربعة مرتكزات:
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الغذاء،  من  كاٍف  اإمداد  تاأمين  الغذاء:  توافر   )1

الأ���ش��واق  من  اأم  المحّلّي  الإن��ت��اج  اأِم��ن  �شواء 

العالمية.

ا�شتقرار الغذاء: تاأمين اإمداد م�شتقّر لالأغذية   )2

على مدار ال�شنة، ومن مو�شم اإلى اآخر.

الغذاء  توافر  تاأمين  ال��غ��ذاء:  على  الح�شول   )3

لعامة النا�س باأ�شعار معقولة تتنا�شب وم�شتوى 

دخلهم.

�شالمة الغذاء.  )4

اإن هذه الأركان الأربعة، مجتمعًة، تعني تمكين 

على  الح�شول  م��ن  معّين  بلد  ف��ي  النا�س  ك��اف��ة 

احتياجاتهم الغذائية الجوهرية على مدار ال�شنة، 

دون اأن يتهّددهم خطر الحرمان، ب�شرف النظر 

ا اأو م�شتورًدا. من  عما اإذا كان الغذاء ُمنتًجا محّليًّ

هنا، يمكن اإيجاز المفهوم الجديد لالأمن الغذائي 

اأن  ذلك  ويعني  النف�س.  على  العتماد  مفهوم  في 

النا�س  اإمداد  تعمل على  اأن  الحكومات  من واجب 

المحا�شيل  من  الم�شتمدة  الغذائية  بحاجاتهم 

من  م�شتورد  ه��و  بما  ا�شتكمالها  م��ع  المحلية، 

ل�شتيراد  المطلوبة  ال�شعبة  العملة  واأن  الخارج، 

الغذاء ينبغي اأن تاأتي من م�شادر م�شتقلة، اأهّمها 

اإيرادات ت�شدير الب�شائع والخدمات.

اإنتاج  العربية  البلدان  اأت�شتطيع  هنا  وال�شوؤال 

ثمة  اأن  اأم  �شاءت،  هي  اإذا  الغذائية  احتياجاتها 

الأمر  هذا  كان  واإذا  ذل��ك؟  دون  تحول  محّددات 

طبيعية  اأهي  المحّددات؟  هذه  هي  فما  �شحيًحا، 

اأخ��رى،  وبعبارة  ب�شرية؟  اأم  اإداري���ة  اأم  مالية  اأم 

هل يمكن البلداَن العربية تحقيُق الكتفاء الذاتي 

الغذائي الكامل؟ 

بمجموعها،  العربية،  المنطقة  اأن  الموؤكد  من 

التي  فالفوائ�س  المالية،  ال��م��وارد  اإل��ى  تفتقر  ل 

العام  منذ  وبخا�شة  النفط،  ت�شدير  من  جنتها 

2002، اأكثر من كافية لتلبية احتياجات المنطقة 

الزراعة  في مجال  ل  التنمية عموًما،  ميادين  في 

فح�شب. والمهم في هذا ال�شدد هو كيفية تحريك 

ثغرات  لتغطي  الفوائ�س  ب��اب  من  ال��م��وارد  ه��ذه 

العجز المالي في مجالت تنطوي على الإمكانات 

المفتاح  اأن  ال��وا���ش��ح  وم��ن  للتنمية.  الطبيعية 

مناخ  تطوير  في  يكمن  الإط��ار  هذا  في  الرئي�شي 

ال�شتثمار في تلك المجالت.

اإلى  تفتقر  ل  بمجموعها  العربية  والمنطقة 

الموارد الب�شرية والقوى العاملة، بل اإن هذا المورد 

الظاهرة  البطالة  م��ن  عالية  بمعدلت  الحافل 

كافية  من  اأكثر  عاملة  اأي��ٍد  فيه  تتوافر  والمقّنعة 

بغالبيتها  التنموية  الم�شروعات  احتياجات  لتلبية 

العظمى.

مليون   14 العربية  المنطقة  م�شاحة  تبلغ 

كيلومتر مربع، اأي 10 في المائة من �شطح الأر�س. 

 69.6 ثمة  اأن  اإل��ى   2004 العام  تقديرات  وت�شير 

للزراعة  ال�شالحة  الأرا���ش��ي  من  هيكتار  مليون 

مليون هيكتار من   18.5 بينها  المنطقة،  في هذه 

الأرا�شي البور ، واإلى اأن معدل ن�شيب الفرد فيها 

يبلغ 0.23 هيكتار. وُيعَرف عن هذه المنطقة �شاآلة 

على  قيا�ًشا  لال�شتغالل  القابلة  الأرا���ش��ي  ن�شبة 

م�شاحة الأرا�شي الكلية. وهذه الن�شبة، التي تعادل 

35 في المائة، هي اأدنى الن�شب في العالم. وي�شّكل 

لالأرا�شي  الإنتاجية  ال��ق��درة  وت��ده��ور  الت�شّحر 

ال��زراع��ي.  الإن��ت��اج  م��ح��ّددات  اأه��ّم  الزراعية من 

القت�شادي  الأداء  في  الزراعة  م�شاهمة  واأخيًرا 

للمنطقة، على العموم، اآخذة بالتناق�س. 

من جهة اأخرى، تمتلك المنطقة العربية كميات 

 373 الموا�شي والأ�شماك. ففيها نحو  �شخمة من 

مليوًنا من الما�شية، واأغلبها في ال�شودان الذي يمثل 

مخزوًنا من الثروة الحيوانية الطبيعية، ولكن غير 

ا 22.4 األف كيلومتر  الم�شتغلة. وفي المنطقة اأي�شً

من  كيلومتر  األف  و 16.6  ال�شاحلية،  المناطق  من 

و�شبه  العذب  الماء  بحيرات  اإلى  اإ�شافًة  الأنهار، 

من  طن  مليون   3.8 نحو  المنطقة  وتنتج  العذب. 

ُعمان  من  اأ�شا�شية  ب�شورة  تاأتي  التي  الأ�شماك، 

والمغرب وم�شر وموريتانيا واليمن. 

غير اأن موارد الأرا�شي ل تمثل وحدها القيود 

فالقيد  ال��غ��ذاء.  اإنتاج  في  التو�شع  من  تحد  التي 

الأول والأهّم هو �شح المياه. ت�شير التقديرات اإلى 

مكعب  متر  مليار   300 يعادل  ما  المنطقة  في  اأن 

من  المائة  في  واح��د  من  اأق��ل  تمثل   
16

الماء، من 

 املفتاح الرئي�شي

 لتحقيق الأمن الغذائي

 يكمن يف تطوير مناخ

 ال�شتثمارات يف

املجالت ذات ال�شلة

 القيد الأّول والأهّم

 الذي يحّد من التو�شع

 يف اإنتاج الغذاء

هو �شّح املياه

تناق�س القيمة امل�صافة للزراعة يف املردود االقت�صادي، 

ا، 1990 و 2005 12 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1402009

الموارد المائية في العالم، مع الأخذ في العتبار 

اأن �شّكان المنطقة العربية يمّثلون 5 في المائة من 

�شّكان العالم. وبلغ في العام 2001 معدل ن�شيب 

اأن  حين  في  مكعب،  متر   1000 الماء  من  الفرد 

�شبعة  يعادل  العالمي  ال�شعيد  على  الفرد  ن�شيب 

اأ�شعاف هذه الكمية. وبين العامين 1996 و 2006 

من  المائة  في   71 العربية  المنطقة  ا�شتخدمت 

مياهها مقارنًة بمعدل عالمي ل يزيد على 6.3 في 

في  الكمية  هذه  ثلثي  من  اأكثر  وُي�شتهلك  المائة. 

17
قطاع الزراعة.

الآخ��ر،  بعد  واح���ًدا  العربية،  البلدان  تغرق 

 فقد ارتفع عدد 
18

اإلى ما دون خط الفقر المائي،

البلدان التي كانت دون خط الفقر المائي من ثالثة 

)هي الأردن والبحرين والكويت( في العام 1955، 

الأر�س  )باإ�شافة   1990 العام  في  اأحَد ع�شَر  اإلى 

والجزائر  وتون�س  والإمارات  المحتلة  الفل�شطينية 

اأن  وُيتوّقع  واليمن(.  وقطر  وال�شومال  وال�شعودية 

تن�شّم �شبعة بلدان اأخرى اإلى هذه القائمة بحلول 

العام 2025.

ال��م��وارد  ت��واف��ر  م�شكلة  تفاقم  م��ن  زاد  ومما 

الكبير  ال��ط��ل��ب  ال����زراع����ة  لأغ����را�����س  ال��م��ائ��ي��ة 

والمتعاظم على المياه لالأغرا�س الأخرى، وُيعزى 

العمراني  وال��زح��ف  ال�شكاني  التكاثر  اإل��ى  ذل��ك 

والتو�شع  الح�شرية  المراكز  في  ال�شكاني  والنمو 

ال�شناعي وتنامي �شناعة ال�شياحة وغير ذلك من 

العوامل. ي�شاف اإلى ذلك اأن هذه العوامل نف�شها 

قد اأ�شهمت في تعاظم م�شتويات تلوث الماء وتّدني 

نوعية المياه المطلوبة لأوجه ال�شتعمال المختلفة. 

كما اأدى ال�شتغالل الجائر لم�شادر المياه الجوفية 

اإلى العديد من الم�شكالت في بلدان الخليج وغزة 

نجم  لما  نتيجًة  اأخ��رى  واأماكن  الغربية  وال�شفة 

عن ذلك من ارتفاع من�شوب الملوحة في م�شادر 

المياه الجوفية.

خال�شة القول اإنه اإذا لم تكن الموارد المائية 

ل�شعوب  الغذائي  الإنتاج  احتياجات  لتغطية  كافية 

المنطقة فاإن البلدان العربية �شتوا�شل، بال�شرورة، 

مرهون  وذل��ك  الم�شتورد  ال��غ��ذاء  على  العتماد 

بمواردها المالية. والواقع اأن ا�شتيراد الغذاء يعني 

ا�شتيراد المياه الالزمة لإنتاجه، وذلك هو ما ولَّد 

مفهوم »المياه الفترا�شية« )انظر الإطار 5-6(. 

البلدان  اإلى  بالن�شبة  مغًزى عميق  المفهوم  ولهذا 

�شادراتها  بين  البلدان  هذه  وازنت  فاإذا  العربية. 

الواردات  فيها  تتركز  بطريقة  الغذائية  ووارداتها 

كبيرة  كميات  اإنتاجها  يتطلب  التي  الب�شائع  على 

من المياه، وتتركز ال�شادرات على الب�شائع التي 

�شتكون  فاإنها  الأق���ل،  الكميات  اإنتاجها  يتطلب 

قادرة على اّدخار المياه ب�شورة ملمو�شة من خالل 

التبادل التجاري. 

الزراعية  التجارة  على  المفهوم  هذا  وينطبق 

التجارة  على  ينطبق  مثلما  واآخ��ر  عربّي  بلٍد  بين 

ر  وُيقدَّ والأجنبية.  العربية  البلدان  بين  الزراعية 

البلدان  واردات  حجم  معدل  ي��وازي  ما  اإنتاج  اأن 

و2003   2001 العامين  بين  الغذاء  من  العربية 

كان �شيحتاج اإلى 235 مليار متر مكعب من المياه 

ي�شتاأثر مفهوم المياه الفترا�شية بالهتمام لعالقته بتحليل تدفقات التجارة وتعاظم �شح المياه. 

فاإنتاج الب�شائع والخدمات يتطلب توافر المياه ب�شورة عامة، وت�شمى المياه الم�شتخدمة في اإعداد 

منتجات زراعية و�شناعية بالمياه الفترا�شية المحتواة في المنتج. وعلى �شبيل المثال، اإذا اأردنا 

اإنتاج كيلوغرام واحد من القمح، فاإننا نحتاج اإلى متر مكّعٍب اأو اثنين من الماء. وتحتاج المنتجات 

اإلى  يحتاج  الجبن  من  واحد  كيلوغرام  فاإنتاج  المياه:  من  اأكبر  كميات  اإلى  الحيوانية  الثروة  من 

ا 
ً
ا مكّعب

ً
نحو 5 اأمتار مكعبة من الماء، كما يحتاج اإنتاج كيلوغرام واحد من اللحوم اإلى نحو 16 متر

من الماء. 

 معقولة، 
ٍ
 ويوحي هذا المفهوم اأنه ، في عالم اآمن ي�شوده العتماد المتبادل والزدهار بدرجة

يمكن بلًدا ذا موارَد مائية محدودة اأن يعتمد على ا�شتيراد المنتجات الزراعية التي تحتوي على 

 لإنتاج �شلع 
ٍ
ة
ّ
م�شتويات عالية من المياه المحتواة )كاللحوم مثال(، وي�شتخدم ما لديه من موارَد مائي

اأخرى ذات قيمة اأدنى من حيث محتواها المائي )انظر الجدول(. وفي المقابل فاإن في و�شع بلد اآخر 

 من الموارد المائية اأن ينتفع بالميزة الطبيعية المقارنة التي لديه بت�شدير منتجات 
ٍ
يتمتع بوفرة

ذات م�شتًوى عاٍل من المياه المحتواة.

ويظهر تحليل تجارة الأغذية اأن معظم المبادلت التجارية اإنما يتم بين بلدان تتمتع بنعمة الموارد 

ر تجارة الأغذية الدولية. 
ّ
المائية الوفيرة، ما يدل على اأن عوامل اأخرى غير المياه هي التي ت�شي

وتون�س وغيرها( قد  )م�شر  المياه  ندرة  تواجه  التي  القاحلة  البلدان  متزايدة من  اأعدادا  اأن  غير 

اأخذت تتبنى، ب�شورة مطردة، �شيا�شات ترمي اإلى زيادة وارداتها من �شلع المحا�شيل الرئي�شية، 

وت�شتغل المياه في ا�شتخدامات اإنتاجية اأكثر جدوى من الوجهة المالية. وت�شاحب هذه ال�شيا�شات 

في العادة اتفاقيات تجارية طويلة الأجل بين البلدان الم�شتوردة والم�شدرة، تميل اإلى التمهيد 

لتعزيز ال�شتقرار في العالقات الدولية. 

لرت ماء لكل املنَتج

كغ من الغالل 

1,150القمح

2,656الأرز

450الذرة

160البطاطا

2,300حبوب ال�شويا 

15,977لحوم البقر 

5,906الخنزير

2,828الدواجن

4,657البي�س

865الحليب 

5,288الأجبان 

كمية املياه االفرتا�صية املحتواة يف منتجاٍت خمتارة، 2003  

الم�شدر: اليون�شكو 2006 )بالإنجليزية(.

الم�شدر: اليون�شكو 2006 )بالإنجليزية(.

املياه االفرتا�صية وتارة االأغذية االإطار 5-6



141 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

 تكت�شب م�شاألة املياه

 الفرتا�شية اأهمية

ة بالن�شبة اإىل  خا�شّ

البلدان العربية

 يتطلب الق�شاء

 على اجلوع

 ا�شرتاتيجية تعالج

 الأ�شباب والنتائج

 املت�شلة بالفقر

واملر�س واجلهل

الفترا�شية – وهو ما يقارب كمية الموارد المائية 

الفعلية المتوافرة في المنطقة. وهذه الكمية تكاد 

اإذ  الغذاء،  لإنتاج  المخ�ش�شة  المياه  كمية  تعادل 

ي�شتخدم 33 في المائة منها في الإنتاج الزراعي، 

الواردات  لمعالجة  المائة  في   67 يخ�ش�س  بينما 

من الما�شية والدواجن والأ�شماك.

ت�شاعد الدرا�شات حول المياه الفترا�شية في 

العربية  البلدان  فعلى  الم�شتقبل.  م�شار  تحديد 

اأج��ل  م��ن  المياه  اإنتاجية  م�شتوى  م��ن  ت��رف��ع  اأن 

هذه  ولتحقيق  لديها.  التناف�شية  م�شتوى  تح�شين 

الغاية عليها درا�شة مختِلف الجوانب القت�شادية 

والتجارية التي تنطوي عليها هذه العملية، مع اإيالء 

التفاقيات الدولية الموؤثرة في تجارة الغذاء عنايًة 

خا�شة. ول يمكن اإغفال اأهمية هذه ال�شتراتيجية، 

على  المتزايد  العربية  البلدان  اعتماد  اإلى  نظًرا 

الواردات لتحقيق الأمن الغذائي.

ة   تكت�شب م�شاألة المياه الفترا�شية اأهمية خا�شّ

بالن�شبة اإلى م�شر وبلدان عربية اأخرى، وت�شتحق 

ال�شتق�شاء والدرا�شة عن كثب. الواقع اأنه اإذا تم 

في  الأق�شى  القت�شادي  المردود  معيار  اعتماد 

فاإن  ال��م��وارد،  تخ�شي�س  اأول��وي��ات  ترتيب  اإع��ادة 

لر�شم  اأف�شل  و�شع  في  �شتكون  العربية  البلدان 

للمياه«  المتكاملة  »الإدارة  حول  اإقليمية  �شيا�شة 

وتوجيهها في وجهتها ال�شحيحة.

الأبعد من هذه الق�شية الجوهرية، هو اأهمية 

تعزيز  جهود  اإط��ار  في  الزراعي  ال�شتثمار  زي��ادة 

التجارية  المقاربة   . المنطقة  في  الغذائي  الأمن 

المطبقة حاليًّا من خالل اإلغاء الحواجز الجمركية 

لن  الحرة  للتجارة  الكبرى  العربية  المنطقة  في 

تكون، بحد ذاتها، كافية لتحقيق التكامل الزراعي 

المن�شود. فاإذا كان الهدف تفعيل التجارة فينبغي 

اأن ي�شبح الإنتاج الزراعي كافًيا من حيث الكمية 

�شمن  م��ن  ذل��ك  يتحقق  اأن  على  التنوع  ودرج���ة 

الموارد المائية المتوافرة، وهنا تكمن الحاجة اإلى 

ال�شتثمار.

وتدعو بع�س القتراحات المطروحة الحكومات 

العربية اإلى القيام بخطوات كفيلة بتحفيز التبادل 

بين فوائ�س الإنتاج، مثل مبادلة اللحوم في ال�شودان 

بالأ�شماك في المغرب، يتبعها خطوات نحو تو�شيع 

ال�شتثمار في عمليات الت�شنيع والت�شويق والنقل، 

ُتَعدُّ  ا�شتثمارات  اإلى  الموارد  لتوجيه  خطوات  ثّم 

هذه  مثل  تكاليفها.  على  قيا�ًشا  المردود  ُمجدية 

المقاربة �شتجعل ال�شلع الغذائية اأقرب مناًل للنا�س 

الوقت  و�شترفع، في  الإمداد(،  زيادة  )عن طريق 

النهو�س  خالل  من  الدخل  م�شتويات  من  نف�شه، 

بالتنمية. وفي م�شاٍرٍ مواٍز لذلك يتعين على البلدان 

بلد،  لكّل  ا�شتراتيجيًّا،  مخزوًنا  تقيم  اأن  العربية 

لتغطية  الإم��ك��ان،  عند  الإقليمي  ال�شعيد  وعلى 

العجز في الإمدادات من المواد الغذائية المنتجة 

ا اأو الم�شتوردة. وهذا المخزون ال�شتراتيجي  محّليًّ

الأم��ن  لتحقيق  الطريق  تمهيد  على  ق��ادٌر  وح��َده 

وال�شتقرار الغذائي للمجتمع في مواجهة التقلبات 

في الظروف المناخية.

األقى تزايد اإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات 

النباتية )مثل الحبوب وال�شكر( في الآونة الأخيرة 

العربية  البلدان  كاهل  على  ج�شيمة  اإ�شافية  اأعباًء 

تتمثل في الكلفة المتعاظمة ل�شتيراد تلك المنتجات. 

الحكومات  على  يتعين  الأع��ب��اء،  ه��ذه  ولتخفيف 

للتو�شع  كافية  حوافز  للمزارعين  تقدم  اأن  العربية 

هذا  نطاق  ويرتبط  وعموديًّا.  اأفقيًّا  الإن��ت��اج،  في 

المّت�شلة  بالبحوث  وثيًقا  ارتباًطا  بدوره،  التو�شع، 

باأ�شكال وم�شادر جديدة للطاقة، وبخا�شة الطاقة 

بهدف  ال�شم�شية،  والطاقة  الرياح  مثل  المتجددة، 

اأ�شاليب مجدية من  بتطبيق  الماء  اإم��دادات  زيادة 

حيث الكلفة والمردود لتحلية المياه.

خاتمة 

تب�شر  ال��راه��ن��ة  الت��ج��اه��ات  اأن  ي��ب��دو  اأن���ه ل  م��ع 

من  فاإن  العربية،  البلدان  من  العديد  في  بالخير 

لتحقيق  جهدها  ق�شارى  تبذل  اأن  ال��دول  واج��ب 

الغاية الثانية من الهدف الأّول من اأهداف الألفية 

التغذية  وتح�شين  الجوع  با�شتئ�شال  التنموية، 

الغذائي  الأم��ن  بناء  اأجل  من  ال�شيا�شات  وتطوير 

اإلى اأق�شى حد ممكن. 

الق�شاء على الجوع وق�شور التغذية

�شد  الحملة  تكثيف  التحدي  هذا  معالجة  يتطلب 

ا�شتراتيجية  على  التركيز  مع  وت�شريعها  الجوع 

المت�شلة  والنتائج  الأ�شباب  لمعالجة  �شّقين  ذات 

وينبغي  واح��د.  اآٍن  في  والجهل  والمر�س  بالفقر 

ر�شم  عند  رئي�شان  عامالن  بالعتبار  يوؤخذ  اأن 

اإلى التدخل لتح�شين  هذه ال�شتراتيجية: الحاجة 

لتقديم  عاجلة  وخ��ط��وات  وال��دخ��ل،  الإن��ت��اج��ي��ة 

المبا�شرة  الفورية  الغذائية  والمعونات  الإغ��اث��ة 

للفئات ال�شعيفة والعائالت المعوزة.

هذه  تترجم  اأن  يمكن  الأ���ش��ا���س،  ه��ذا  على 

الكلفة  وقليلة  الأم��د  طويلة  برامج  في  المقاربة 

�شاملة، على  وب�����ش��ورة  واح���د،  وق��ت  ف��ي  ت��رك��ز، 

الأهداف الآتية:
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اأّدت التغرّيات الأخرية 

ت 
ّ
اإىل م�شاعفات اأ�رس

ب�شغار املزارعني والعمال 

اجلّوالني يف الريف

فورية  ب�شورة  الغذاء،  على  الح�شول  •تي�شير  	
الفعلي ل�شبكات  التنفيذ  ومبا�شرة، عن طريق 

العائالت  لتزويد  المحكمة  والبرامج  الأم��ان 

ويجب  النقدية.  والتحويالت  بالغذاء  الُمْعوزة 

الت�شديد على اأن هذه البرامج و�شبكات الأمان 

�شعفا  الأكثر  الجماعات  نحو  ه  توجَّ اأن  بد  ل 

الخا�شة  العناية  تركيز  ويتعين  المجتمع.  في 

الجوهرية  الغذائية  الحتياجات  تلبية  على 

بلوغهم  قبل  والأط��ف��ال  وال��ّر���ش��ع،  لالأمهات 

هذه  بلوغ  و�شَيحول  وبعدها.  الدرا�شية  ال�شن 

الفقر  دورة  انتقال  دون  المترابطة  الأه��داف 

بنمّو  الرتقاء  اإلى  وي��وؤدي  جيل،  اإلى  جيل  من 

الأطفال ج�شديًّا وعقليًّا، وتمكينهم من انتظام 

اأدائ��ه��م  وتح�شين  ال��م��دار���س  ف��ي  ح�شورهم 

وزي��ادة  العمل،  في  فر�شهم  وتعزيز  العلمي 

اإنتاجيتهم وتحقيق المزيد من الدخل.

وال�شعيفة  المهم�شة  الفئات  اأن  من  •التاأكد  	
التي تعي�س في الريف، واأكثريُتها من الفتيات، 

اأحد  هو  فالتعليم  البتدائي.  التعليم  �شتتلقى 

حقوق الإن�شان وينبغي اأن يكون مجانيًّا و�شاماًل 

واإلزاميًّا.

فر�س  ف��ي  الجن�شين  بين  ال��م�����ش��اواة  •تعزيز  	
الح�شول على الغذاء. وينبغي اإزالة كل العقبات 

الرجال  بين  الم�شاواة  �شبيل  تعتر�س  التي 

لتحقيق  قدًما  الم�شّي  اأردن��ا  ما  اإذا  والن�شاء 

والجوع،  الفقر  من  والحّد  الإن�شانية،  التنمية 

واإنقاذ حياة الأطفال، ومكافحة الأمرا�س.

•التعجيل بالتنمية القت�شادية، وبخا�شة التنمية  	
ال��زراع��ي��ة. وم��ن ال��م��ه��م، ف��ي ه��ذا المجال، 

والخبرات  بالو�شائل  المزارعين  �شغار  تزويد 

ال�شرورية لرفع م�شتوى الإنتاج بطريقة ت�شجع 

عائالتهم ومجتمعاتهم المحلية على ا�شتهالك 

محا�شيلهم الزراعية. ومن جملة هذه الو�شائل 

الكلفة  وذات  الب�شيطة  ال��ت��ق��ان��ات  اإدخ����ال 

البذور  على  الح�شول  وتي�شير  المنخف�شة، 

حول  الإر�شادات  وتقديم  الع�شوية،  والأ�شمدة 

بالمياه،  الت�شرف  في  ال�شليمة  الممار�شات 

مثل اأ�شلوب الري بالتقطير.

وَعْوَلمة  ال�شريع،  العمراني  النمو  تمخ�س  لقد 

في  وتو�شعها  التحويلية،  الغذائية  ال�شناعات 

موؤاتية  غير  م�شاعفات  اإل��ى  الرئي�شية،  الأ�شواق 

في  الجّوالين  والعمال  المزارعين  ب�شغار  اأ�شّرت 

مجموعة  اأحكمت  الأخيرة  العقود  وخالل  الريف. 

على  م��ط��ردة،  ب�شورة  قب�شتها،  ال�شركات  م��ن 

تجارة الغذاء العالمية، وعلى �شناعاتها ومبيعاتها. 

وربما و�شعت هذه ال�شيطرة نطاق الخيارات اأمام 

الأ�شعار،  تخفي�س  ف��ي  واأ�شهمت  الم�شتهلكين، 

ال�شبيل  اأنها مهدت  وتح�شين نوعية الأغذية، غير 

فيها  اأخذت  احتكارية لالإمداد  �شبه  �شل�شلة  لقيام 

تتحكم  الجملة  وتجار  العمالقة  ال�شركات  قلة من 

والتوزيع.  والمقايي�س،  بالأ�شعار،  مطرد  نحو  على 

الأ�شواق  في  الندماج  المزارعين  بع�س  وا�شتطاع 

اأن  غير  طائلة.  اأرب��اح  وجني  الرئي�شية  المحلية 

من  يتمكنوا  لم  المنتجين  �شغار  من  الكثيرين 

الح�شول على معلومات كافية، ول على التدريب، 

ول القرو�س التي تمكنهم من الندماج في الأ�شواق 

عمليات  خ��ارج  اإل��ى  اإق�شاوؤهم  فتمَّ  »الُمَعْوَلمة«، 

الإنتاج وال�شتهالك على حد �شواء.

وم��ع ذل��ك، ف��اإن من الأه���داف الأك��ث��ر اأهمية 

تحقيق  على  العمل  اإط��الق  المنطقة  اإلى  بالن�شبة 

التكامل في مجال اإنتاج المواد الغذائية، وبخا�شة 

الحبوب. وينبغي اأن تتركز الجهود في هذا المجال 

ال�شالحة  ال�شا�شعة  الأرا�شي  من  ال�شتفادة  على 

للزراعة في المنطقة، ول �شيما في ال�شودان، الذي 

المنطقة  الخبز في  �شلة  لي�شبح  يتحّول  اأن  يمكن 

العربية، وفي العراق. ول تفتقر البلدان العربية اإلى 

الموارد المالية التي يمكن البلداَن المنتجة للنفط 

اأن توؤّمن جانًبا منها لتنفيذ مثل هذا الم�شروع، كما 

ل تنق�شها الخبرة والأيدي العاملة. ويمكن، بهذا 

الخ�شو�س، التفكير في م�شروعين من هذا النوع.

الأول هو الم�شروع الطموح الذي طرحه الأمين 

العام لمجل�س الوحدة القت�شادية العربية، ويرمي 

اإلى تحقيق التكامل في اإنتاج الغذاء بكل فئاته، من 

ومنتجات  اللحوم  اإلى  ر  والخ�شَ والفواكه  الحبوب 

الفالحة  ن�شاطات  تن�شيق  ط��ري��ق  ع��ن  الأل��ب��ان، 

والإنتاج بين البلدان العربية. اأما الم�شروع الثاني، 

اإن��ت��اج  ف��ي  التكامل  على  فيركز  طموحا،  الأق���ل 

الحبوب فقط. ولي�س ثمة تعار�س بين الم�شروعين 

منهما  طموًحا  الأق���ل  الم�شروع  اإن  ب��ل  اإط��الًق��ا، 

الم�شروع  لتنفيذ  تمهيدية  خطوة  بمثابة  �شيكون 

هو  اأهمية  الأك��ث��ر  والأم���ر  الأك��ث��ر طموًحا.  الآخ��ر 

�شيكون، بحد ذاته،  الم�شروعين  اأي من  اأن نجاح 

حافًزا لتنمية التكامل القت�شادي العربي الذي لم 

يحقق اأي تقدم حتى الآن. غير اأن بلوغ هذا الهدف 

على  ويعتمد  ال�شيا�شية،  الإرادة  توافر  ي�شتلزم 

تحقق ال�شتقرار ال�شيا�شي في بلدان مثل ال�شودان 

وال���ع���راق. وي��وؤك��د ذل���ك، ب����دوره م���دى ال��ت��راب��ط 

في  المختلفة  الإن�شان  اأم��ن  اأبعاد  بين  والتداخل 

الغذاء  توافر  مجال  في  �شواء  العربية،  البلدان 

اإنهاء  طريق  عن  وال�شتقرار  ال�شالم  تحقيق  اأو 

ال�شراعات  وح�شم  الأجنبي  والتدخل  الحتالل 

المت�شلة بالهوية في المنطقة.

من املهّم تزويد 

�شغار املزارعني 

بالو�شائل واخلربات 

ال�رسورية لرفع 

م�شتوى الإنتاج
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تحقيق الأمن الغذائي 

ن�شاأ انعدام الأمن الغذائي، جزئيًّا، عن انخفا�س 

وال��ُه��ّوة  ال��زراع��ة  في  الفردية  الإنتاجية  م�شتوى 

الآخ����ذة ب��الت�����ش��اع ف��ي داخ���ل ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

وبينه وبين قطاعات القت�شاد الأخرى. وت�شترك 

عوامل اأخرى في تحمل هذه الم�شوؤولية، ومنها: اأ( 

الزراعية  القطاعات  المنا�شب في  ال�شتثمار غير 

التي تفتقر غالًبا اإلى راأ�س المال وما زالت ت�شهم 

في ن�شبة ذات حجم من الدخل الوطني، )ل �شيما 

التقانة  ا�شتخدام  ب(  ا؛  ن��م��وًّ الأق���ّل  البلدان  في 

وا�شع  ن��ط��اٍق  على  العاملة  اليد  محّل  تحّل  التي 

رها تحرير التجارة، مع ما �شاحب ذلك  والتي ي�شَّ

في  العمالة  ا�شتيعاب  على  القدرة  محدودية  من 

القطاعات النظامية الأخرى. 

والتنمية  ال��زراع��ة  بين  متداخلة  رابطة  وثمة 

الريفية والأمن الغذائي والكتفاء الذاتي، ومن هنا 

فاإن من الجوهري معالجة الترابط بين القت�شاد 

ال��ج��زئ��ي ل��ل��وح��دات ال��زراع��ي��ة ودي��ن��ام��ي��ات رف��اه 

الأ�شرة، وهي عالقة ت�شير اإلى اعتبارات ذات مدى 

زاوية  )من  التوزيع  اإع��ادة  ب�شيا�شات  تتعلق  اأو�شع 

الح�شول  تاأمين   )1 مثل:  ال�شيا�شي(،  القت�شاد 

 )2 المالية؛  والئتمانات  المنتجة  الأرا���ش��ي  على 

ب�شورة  الأ�شعار  دعم  اإلى  هادفة  �شيا�شات  اعتماد 

الريف  ف��ق��راء  م��ن  م��ح��ددة  لفئات  النفع  تجلب 

اأدوار  في  التغير  دع��م   )3 المحرومة؛  والمناطق 

الجن�شين، الذي ي�شتلزم اإتاحة المجال اأمام الن�شاء 

المنتجين  اأو�شاط  في  متزايًدا  دوًرا  يوؤدين  اللواتي 

والأدوات  الأرا���ش��ي  على  للح�شول  ال��زراع��ي��ي��ن، 

اإلى  وما  والئتمانات  التو�شع،  وخدمات  المنا�شبة 

تقديم   )5 بكفاءة؛  المياه  م��وارد  اإدارة   )4 ذل��ك؛ 

الإنتاج  في  لال�شتثمار  الخا�س  للقطاع  الحوافز 

على  ت�شجع  م�شروعات  ولتبني  والت�شويق،  الزراعي 

التكامل بين الزراعة وال�شناعة؛ 6( ت�شجيع اأبحاث 

زراعّية جديدة تتناول وجوه التنوع النباتي المحلي 

والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة ال�شم�شية. 

ما  على  الراهنة  التجاهات  ا�شتمرت  واإذا 

البلدان  فاإن  الف�شل،  هذا  اأو�شح  كما  عليه،  هي 

العربية، وعلى الرغم من تفاوت الأداء بينها وفي 

ما بين المناطق الفرعية التي توؤّلفها هذه البلدان، 

قد ل يحالفها النجاح في تحقيق الهدف الأول من 

الأ�شا�س  هذا  وعلى  لالألفية.  الإنمائية  الأه��داف 

حثيثة  جهود  ب��ذل  الجوع  على  الق�شاء  ي�شتدعي 

ومبتكرة في البلدان العربية كافة، ل �شّيما البلدان 

تعاون  بتحقيق  اللتزام  الى  اإ�شافًة  ا،  نموًّ الأق��ّل 

اإقليمي في هذا المجال. 

 ثمة رابطة متداخلة

 بني الزراعة والتنمية

 الريفية والأمن الغذائي

والكتفاء الذاتي

 الجتاهات الراهنة ل

 تنبئ بقدرة البلدان

 العربية على حتقيق

 الهدف الأول من

 الأهداف الإمنائية

 لالألفية بحلول

العام 2015
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