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مقدم ـ ة
األمن الغذائي تحد اقتصادي وسياسي تواجھه بلدان منطقة اإلسكوا) .(1ففي األعوام األخيرة،
تراوحت نسبة صادرات الحبوب إلى مجموع ما تستھلكه المنطقة بشكل منتظم ما بين  40و 50في المائة،
وبلغت نسبة  70في المائة في بعض الحاالت ،كما في العراق واليمن ،بل وأعلى في لبنان وفلسطين).(2
وتستھلك فاتورة استيراد األغذية في المنطقة نحو  5في المائة من الدخل القومي .ونظراﹰ لندرة موارد المياه
العذبة وجفاف المناخ والخطر المتزايد بسبب التغير المناخي ،تجد المنطقة نفسھا في وضع صعب مقارنة
ث اإلنتاج الزراعي .وبالفعل ،ما زال معظم بلدان المنطقة معرضﹰا للصدمات الناجمة عن
بغيرھا من حي ﹸ
تقلب المناخ وأسعار السلع ،وذلك بسبب محدودية قاعدة الموارد االقتصادية وتدني مستويات اإلنتاجية.
كذلك ،يحول عدد من العوامل دون االستعاضة عن ضعف مكانة منطقة اإلسكوا في مجال العرض بمركز
قوي في األسواق الدولية في مجال الطلب .ومن ھذه العوامل قلة التنوع االقتصادي اإلنتاجي؛ وضيق
مجاالت التصدير؛ وانعدام االستقرار المحلي واإلقليمي؛ وانخفاض مستويات التكامل االقتصادي اإلقليمي؛
ومحدودية مبادرات التعاون السياسي بين الدول؛ وسرعة نمو مشاركة القوى العاملة بشكل يفوق النمو
السكاني؛ وانخفاض وتائر توليد فرص العمل ،ما يؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة؛ وارتفاع تفاوتات
المداخيل؛ ووجود جيوب فقر كبيرة .وھذه العوامل كلھا تدل على أن ھذا االعتماد على االستيراد سيبقى
على مستوياته الحالية ،إن لم يرتفع في المستقبل.
باإلضافة إلى ذلك ،أسواق الحبوب العالمية محدودة) ،(3وتمثل الصادرات حصة صغيرة من اإلنتاج
العالمي ،وتسيطر على ھذه الحصة ستة بلدان ،ما يجعل توفر الحبوب مرھوناﹰ بالسياسات الوطنية لھذه
البلدان).(4
في العقدين الماضيين ،تناول عدد من الدراسات مختلف جوانب األمن الغذائي .وصدرت مؤخراﹰ
مجموعة من الدراسات حول آثار األزمة المثلثة )أي أزمة الغذاﺀ وأزمة الوقود واألزمة المالية( على الفقر
) (1تتألف منطقة اإلسكوا من البلدان والمناطق التالية :األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية
والسودان والجمھورية العربية السورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر واليمن.
) (2تعتبر الحبوب في المنطقة أھم مصدر للطاقة والبروتينات وفيتامين )ب( المركب .ومعدل استھالك الحبوب أعلى نسبي ﹰا
لدى األسر المعيشية الفقيرة في أنحاﺀ المنطقة .ويعد القمح أكثر أنواع الحبوب استھالكاﹰ بشكل عام ،باستثناﺀ السودان التي يسودھا استھالك
ث الحبوب األكثر استھالكاﹰ ،بينما يحتلھا الذرة والدخن في اليمن
السورغم .وفي منطقة المشرق ،يحتل األرز والذرة المرتبة الثانية من حي ﹸ
والسودان .ولم يحقق أي من ھذه البلدان اكتفاﺀ ذاتي ﹰا من ھذه الحبوب .وأعلى واردات الحبوب ھو القمح ،الذي ينتج في المناخات المعتدلة
وتصدره بشكل أساسي الدول الصناعية ،ويليه الشعير والذرة.
) (3األسواق الزراعية الدولية محدودةﹰ وغير كفوﺀة نسبياﹰ بسبب تأثير السياسات القائمة على اإلنتاج المدعوم بشكل كبير
والحماية من التعرفات الجمركية في الدول األعضاﺀ لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) (OECDمن جھة ،والسياسات
التجارية التقييدية في البلدان النامية من جھة أخرى .والنتيجة النھائية لذلك منتجات أقل كفاﺀ ﹰة وأسعار منخفضة اصطناعي ﹰا من منطقة
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على حساب إمكانية إنتاج أكثر كفاﺀة وأسعار مرتفعة اصطناعي ﹰا في البلدان النامية .وتماشياﹰ
مع ھذا الوضع ،تميل البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا إلى سياسات تجارية أكثر تقييداﹰ في الزراعة منھا في الصناعة.
) (4وفقاﹰ لتقديرات منظمة الفاو ،يصدر  18في المائة فقط من إنتاج القمح اإلجمالي و 6في المائة من إنتاج األرز اإلجمالي ،ما
يعني أن حدوث تغيرات صغيرة في السياسات التجارية ألحد المصدرين الرئيسيين قد يؤثر على التدفقات التجارية العالمية .وفي الواقع،
في عام  ،2008فرض بعض البلدان المصدرة الكبرى حظراﹰ على صادراته بسبب تخوف لدى الرأي العام فيه ،ما سرع ارتفاع أسعار
األغذية .وكان لھذا االرتفاع السريع في األسعار تأثير مباشر على مؤشر أسعار المستھلك بشكل عام ،ما أثر بالتالي على التضخم في
اقتصادات منطقة اإلسكوا التي ينخفض فيھا تدخل القطاع العام )أي الدعم االستھالكي( وعلى الفسحة المالية في تلك التي لديھا برامج
مساعدات اجتماعية كبيرة.

-2واألمن الغذائي .وركزت دراسات أخرى على البلدان العربية .وتتناول ھذه الدراسات األمن الغذائي من
منظورين رئيسيين) :أ( منظور تشجيع النمو الذي أطلقه البنك الدولي؛ )ب( منظور التنمية البشرية الذي
يشيعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
غير أن ھناك مسألة ھامة ال تحظى بالكثير من االھتمام ،ھي مسألة النزاعات وعالقتھا باألمن
الغذائي في ھذه المنطقة التي تشھد بلدانھا نزاعات وأعمال عنف مدنية وعسكرية عدة .ففي األعوام األخيرة،
اندلعت في خمسة بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا ،ھي السودان والعراق وفلسطين ولبنان واليمن ،موجات من
النزاع المسلح وأعمال العنف السياسي كانت لھا آثار مباشرة على األمن الغذائي .وقد يكون الوضع حادﹰا
ث انعدام األمن الغذائي شاملٌ أحيانﹰا .وقد خبر العراق مشاكل
بشكل خاص في السودان وفلسطين واليمن حي ﹸ
متقطعة ،وإن تكن حادة ،خاصة في أعقاب النزاعات فيه .وواجه لبنان مرحلة قصيرة من انعدام األمن
الغذائي في عام  2006خالل حرب اسرائيل عليه .وتركز ھذه الدراسة على البلدان والمناطق التي تعاني
انعدامﹰا لألمن الغذائي شامالﹰ.
وللنزاعات تأثير مباشر وغير مباشر على األمن الغذائي ،فھي تضعفه بطرق عدة .ويشمل التأثير
المباشر تجريف األراضي الزراعية وزرع القنابل العنقودية واأللغام وقتل الماشية وتدمير اآلليات وقطع
السبل إلى األسواق .كذلك تحول النزاعات دون وصول المستھلكين والمنتجين إلى األسواق؛ وتثبط االستثمار
في التحديث الزراعي ،ما يحد من توفر الغذاﺀ؛ وتجرد الحكومة من اإليرادات الضريبية ،فيحول ذلك دون
إنشاﺀ شبكات أمان اجتماعي؛ وتؤدي إلى تدھور بيئة االستفادة من الغذاﺀ .أما تأثيرھا غير المباشر فيتمثل
في انتشار تداعياتھا السياسية واإلقتصادية إلى خارج حدودھا الجغرافية ،من مثل ھجرة الالجئين وتدھور
المناخ االستثماري اإلقليمي واستبعاد أولويات السياسات المحفزة للنمو التي كانت ستحظى بمزيد من االھتمام
لو كانت الظروف مختلفة والواقع أن معظم حاالت الطوارئ الغذائية الخطيرة التي أعلن عنھا في جميع أنحاﺀ
العالم قبل وقوع األزمة المثلثة )أزمة الغذاﺀ وأزمة الوقود واألزمة المالية( كان ناجمﹰا عن نزاعات.
من الناحية النظرية ،يمكن استعمال انعدام األمن الغذائي كمؤشر على مدى إمكان الحصول على
الموارد األساسية ،والعالقة بين األمن الغذائي والنزاعات عالقة تفاعل في اتجاھين ،أي أن انعدام األمن
ن معاﹰ .وتاريخياﹰ ،تنفجر أعمال الشغب نتيجةﹰ لنقص المواد الغذائية.
الغذائي مصدر للنزاع ونتيجة له في آ ﹴ
فعلى سبيل المثال ،يبدو أن استياﺀ الناس في باريس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإخفاق الحكومة آنذاك
في االستجابة بشكل مالئم لعبا دورﹰا رئيسيﹰا في إشعال الثورة الفرنسية) .(5وبالمثل ،قد يكون انعدام األمن
الغذائي ساھم في وقوع اإلبادة الجماعية في رواندا عام  ،1994وربما لعب دورﹰا في مستھل أزمة دارفور).(6
وينص التقرير الصادر عن األمين العام لألمم المتحدة بشأن التقدم المحرز نحو منع النزاعات المسلحة على
أن "معالجة انعدام األمن الغذائي والمشاكل المرتبطة به ،مثل ندرة الموارد ،يمكن أن تساھم كثيراﹰ في تحويل
وضع ھش إلى وضع مستقر" .على أن األساس التجريبي لوجود عالقة قوية بين انعدام األمن الغذائي
والنزاعات ھو أساس داللي فحسب ،وھناك عدة تحاليل تشير إلى أن ندرة الموارد ال تساھم في اندالع
النزاعات إال في حال وجود عوامل خارجية أخرى محفزة له).(7

).Messer, Cohen and Simmons (2001) (5
).Uvin (1996), as cited in Messer, Cohen and Simmons (2001) (6
).Buhaug, Gleditsch and Theisen (2008) (7

-3لكن ،من الناحية العملية النزاع في معظم األحيان مصدر من مصادر انعدام األمن الغذائي ،خاصة
ال "مضاعفاﹰ للخطر" من خالل تعريض من يعانون أصالﹰ من مشاكل
في منطقة اإلسكوا ،ويمكن أن يصبح عام ﹰ
التخلف أو القمع لمزيد من الضغط .ويمكن اعتبار أعمال الشغب التي اندلعت في العديد من البلدان العربية
عام  2008 - 2007أثناﺀ أزمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية استثناﺀ ثانوي األھمية للعالقة السببية العامة
التي تبدأ بالنزاع لتنتھي بانعدام األمن الغذائي .من ھنا ،مع أن انعدام األمن الغذائي ليس بالضرورة مصدراﹰ
كبيراﹰ للنزاع في المنطقة ،إال أن توفير قدر أكبر من األمن الغذائي يمكن أن يكون مصدراﹰ للتخفيف من
النزاعات .ھذا ھو االفتراض األساسي لھذا التقرير ،والذي يمكن تلخيصه كاآلتي :في منطقة اإلسكوا ،يقلل
النزاع من األمن الغذائي ،وانعدام األمن الغذائي ليس بالضرورة مصدراﹰ للنزاعات ،لكن توفيره قد يكون
ف إلى تسليط الضوﺀ على ھذه المسألة الرئيسية.
مصدرﹰا لتسوية النزاعات .وھذا التقرير يھد ﹸ
كثيرﹰا ما يكون انعدام األمن الغذائي والنزاع ظاھرتين ريفيتين .ويوجه معظم العنف السياسي في
البلدان العربية ضد الدولة .وينجم النزاع في العالم العربي عموماﹰ عن أن جدلية مرحلة التنمية ما بعد
االستقالل لم تنته .بتعبير آخر ،يتضمن ھذا األساس المنطقي ثالث مراحل ھي) :أ( المرحلة األولى ،الحكم
االستعماري الذي يتميز بوجود تحالف بين الحكام االستعماريين ونخب محلية معظمھا من المدن؛
)ب( والمرحلة الثانية ،االستقالل الذي يشھد استبدال النخب السابقة بطبقة سياسية جديدة ال تتمتع ھي األخرى
في أحيانﹴ كثيرة بصفة تمثيلية؛ )ج( والمرحلة الثالثة ،االنصھار الوطني الذي غالبﹰا ما يشھد المصالحة بين
النخب السابقة وخلفائھا والمواطنين لصالح قضية الدولة المشتركة وبناﺀ المؤسسات .والواقع أن عدة بلدان
ن ما بين المرحلتين الثانية والثالثة .ونتيجة لذلك ،يقع معظم الفرص السياسية
في المنطقة عالقة في مكا ﹴ
واالقتصادية في المدن ،بينما ينشأ معظم المظالم ،بما في ذلك انعدام األمن الغذائي ،في المناطق الريفية.
ومن ھنا ،يساھم تعزيز األمن الغذائي في الحد من المظالم ويزيد من قيمة الفرص البديلة لإلنخراط في
نزاعات .وفي الوقت عينه ،يؤدي إلى جعل الحكومات أكثر اشتمالية .وعالوة على ذلك ،وبما أنه
ال ينبغي تعزيز األمن الغذائي من خالل إعادة توزيع كعكة موجودة ،على األقل ال على المدى الطويل ،بل
بتوليد فرص اقتصادية جديدة ،يمكن بنجاح الحد من االنقسامات السياسية واالقتصادية التقليدية.
إن الديناميات المتبادلة بين النزاع وانعدام األمن الغذائي في منطقة اإلسكوا متعددة األوجه .فبحسب
الموقع اإللكتروني لبرنامج األغذية العالمي ) (WFPالمخصص للبلدان ،غالباﹰ ما يصطدم األمن الغذائي في
فلسطين بمشاكل انعدام االستقرار االجتماعي والقيود المفروضة على الحركة ومحدودية توفر الخدمات
والموارد األساسية) .(8أما في العراق ،فالمشاكل ھي انعدام األمن والھجرة الداخلية والقيود المفروضة على
الحصول على المواد الغذائية والبنية التحتية الضعيفة .وفي السودان يشكل النزاع المستمر والمستويات
المتدنية للبنية التحتية األساسية والھجرة الداخلية والظروف المناخية السلبية التحديات الرئيسية لألمن الغذائي .
وبالمثل ،يواجه اليمن الفقر وانعدام االستقرار االجتماعي والالجئين والھجرة الداخلية والتدھور البيئي.
يذھب ھذا التقرير إلى أن البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا يمكنھا أن تعزز
األمن الغذائي على المستوى الوطني إلى حد معين فحسب .وما تحتاجه المنطقة ھو المزيد من التعاون
اإلقليمي ،وذلك ألسباب ثالثة ،ھي بالتحديد) :أ( تفتقر البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات للفسحة المالية
وللقدرة اإلدارية العامة الالزمتين لتمويل برامج األمن الغذائي وتقديمھا؛ )ب( تحول القيود السياسية السائدة
دون التغلب بسھولة على االنقسامات القائمة بين النخب الحاكمة والفصائل المحرومة من حقوقھا في المجتمع؛
) (8راجع موقع برنامج األغذية العالمي ) (WFPعلى شبكة اإلنترنت.www.wfp.org/countries :

-4)ج( المنافع الكامنة لإلستثمار في تحسين األمن الغذائي أعظم عندما يستغﹶل التعاون اإلقليمي ،نظرﹰا إلى أن
أخطار األمن الغذائي المتعددة تحمل في طياتھا بعدﹰا إقليمياﹰ ،وتتطلب بالتالي حالﹰ إقليمياﹰ يتماشى مع مبدأ حل
المشاكل على أدنى مستوى ممكن.
والحقيقة أن فكرة كسر حلقة النزاع وانعدام األمن الغذائي المفرغة من خالل االستثمار اإلقليمي في
التنمية االقتصادية فكرة واضحة وصريحة؛ ذلك أن فرض إعادة توزيع الفرص االقتصادية القائمة بطبيعته
لعبة سلبية في حصيلتھا ،في حين أن التعاون في االستثمار اإلقليمي لخلق قدرات اقتصادية جديدة بطبيعته
لعبة إيجابية المحصلة .فمن شأن تطور األسواق أن يساعد على تغيير المعادلة االقتصادية لإلنخراط في
النزاعات .وعندما تكون التنمية االقتصادية بديالﹰ لعملية إعادة توزيع األصول االقتصادية بالطرق المسلحة،
فإن ذلك يزيد ثمن الفرصة الستمرار النزاع ويجعل استبدال النزاع بالسعي السلمي إلى تحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية أكثر جاذبيةﹰ.
ويذھب ھذا التقرير إلى أنه يمكن كسر االرتباط بين النزاع وانعدام األمن الغذائي من خالل تقديم
فرص اقتصادية جديدة .ويجب أن يتم توليد الفرص االقتصادية الجديدة من داخل المنطقة .إال أن لدى
منطقة اإلسكوا أحد أدنى مستويات التكامل اإلقليمي في العالم .وباإلضافة إلى النزاعات ،يمكن أن يعزى ھذا
التدني إلى غياب االستثمار اإلقليمي في تنمية األسواق اإلقليمية ،إذ تفتقر المنطقة إلى وجود مناخ أعمال
مناسب من الناحيتين المادية والمؤسسية .فعلى المستوى المادي ،تفتقر المنطقة إلى البنية التحتية اللوجستية
الالزمة لربط األسواق .وعلى المستوى المؤسسي ،تفتقر إلى إطار سياسة مشترك من شأنه أن يخفف
تكاليف المعامالت.
واالستثمارات اإلقليمية التي تركز على مكافحة الفقر وتحقيق التنمية في المناطق الريفية بالغة األھمية
في بناﺀ القدرات االقتصادية الجديدة .فساحات المعارك تقع في المجتمعات المحلية الريفية ،كما يشكل السكان
الريفيون مصدراﹰ مھمﹰا لتجنيد المقاتلين .ومن المحتمل أن تؤتي مشاريع البنية التحتية وشبكات األمان
االجتماعي الموجھة بشكل خاص إلى المجتمعات المحلية الريفية عائداﹰ مرتفعاﹰ من األمن الغذائي والسالم.
والمجاالت الي تسمح بالقيام بھذه االستثمارات موجودة في البرامج اإلنمائية فوق الوطنية الممولة إقليمياﹰ ،التي
تمول مشاريع التحديث الزراعي والتكامل التجاري واألدوات المالية الجديدة.
وھنا يطرح سؤال ھام آخر ،ھو تحديدﹰا :لماذا يظل التعاون اإلقليمي في منطقة اإلسكوا بالغ التواضع؟
مرة أخرى ،يمكن تقديم عدة أجوبة مناسبة عن ھذا السؤال .أوالﹰ ،تحتفظ المنطقة بذاكرة جماعية لمبادرات
عبر وطنية باﺀت بالفشل ،على غرار مبادرة توحيد مصر والجمھورية العربية السورية )في الجمھورية
العربية المتحدة آنذاك( ،أو الوحدة التي لم تعمر طويالﹰ بين العراق واألردن ،أو فكرة حلف بغداد؛ التي كانت
جميعھا مدفوعةﹰ باإلديولوجيا والتدخالت الخارجية ،وليس بضغوط اقتصادية فعلية ومبادرات داخلية .ثانيﹰا،
ال تساھم الجغرافيا االقتصادية بالضرورة في تعزيز التعاون في منطقة اإلسكوا ،فشمال أفريقيا آخذ في
التوجه بشكل متزايد نحو أوروبا ،والمشرق العربي نحو تركيا ،والخليج نحو شرق آسيا .باإلضافة إلى ذلك،
ربما يخشى العديد من القادة السياسيين بكل بساطة فقدان نفوذھم السياسي عندما يخضعون أنفسھم لبرنامج
فوق وطني.
على ضوﺀ ھذه القيود ،تحتاج المنطقة محفزات خارجية تساعد على رأب االنقسامات السياسية.
وخالفاﹰ لخبرات تحقيق التكامل السابقة ،من الضروري أن تكون الحاجات والفرص االقتصادية الفعلية ھي

-5ال من االنطالق من أھداف أيديولوجية .في ھذا اإلطار ،تﹶعد معالجة
الحافز إلى مبادرات التعاون اإلقليمي ،بد ﹰ
مسألة األمن الغذائي بإيرادات سياسية واقتصادية إقليمية مھمة ال يضاھيھا أي مجال اجتماعي واقتصادي
آخر .وھذا صحيح بشكل خاص ألن األمن الغذائي سلعة عامة أساسية يستحيل دونھا تحقيق التنمية البشرية
واالجتماعية واالقتصادية .وفي نھاية المطاف ،تفترض كافة نماذج التنمية االقتصادية ضمنياﹰ ثور ﹰة خضراﺀ
تسمح باالنتقال من اقتصاد زراعي يقوم على استخراج الريوع بشكل غالب إلى اقتصاد مدفوع بمراكمة رأس
المال .وباإلضافة إلى ذلك ،يقع األمن الغذائي في موقع القلب من عدة مسائل ملحة أخرى في منطقة
اإلسكوا ،منھا حاجات التكيف مع التغير المناخي وإدارة الموارد المائية النادرة المشتركة واستغالل قدرات
التنمية الزراعية غير المستثمرة ،وأخيراﹰ وليس آخراﹰ ،التخفيف من ضغط النزاعات القائمة.
إن التخفيف من ضغط النزاعات القائمة ھو أفضل ما يمكن أن يطمح إليه المرﺀ عند زيادة األمن
الغذائي .ومن الواضح أن من الوھم االعتقاد أن األمن الغذائي يمكن أن يسوي النزاعات القائمة في المنطقة
العربية .ولكن ،يمكن لألمن الغذائي أن ينقل النزاع من مستوى العنف إلى مستوى الحوار .ولن يكون ذلك
ممكنﹰا إال إذا زادت قيمة الفرص البديلة لإلنخراط في العنف ،وھذا ما يتوقع أن تحدثه احتماالت زيادة األمن
الغذائي .كذلك ،ما إن يتم تحقيق األمن الغذائي حتى يزيد احتمال أن تليه فرص أخرى .وبما أن العكس
ليس صحيحاﹰ ،ال بد من إعطاﺀ األولوية لالستثمارات اإلقليمية في األمن الغذائي .وما إن يدرك المنخرطون
في نزاع أن اللجوﺀ إلى العنف لن يؤدي سوى إلى تراجع سبل العيش ،سيقل التأييد للنزاع العنيف ،ذلك أن
الرغبة في االنخراط في العنف ترتفع بشكل خاص عندما ال يكون لدى األفراد ما يخسرونه .وھذا التقرير
يحاولُ ضمن ھذا اإلطار المفھومي وھذه الفكرة أن ينظر في العالقة القائمة بين انعدام األمن الغذائي والنزاع
والتعاون اإلقليمي.
ھل سيكون لدى المنطقة حافز لالنخراط في تعاون إقليمي؟ ھناك بعض العوائق .العائق األول ھو
أن البلدان الغنية قد تنظر إلى التعاون اإلقليمي على أنه لعبة سلبية المحصلة ،وقد تتردد في االستثمار في
األمن الغذائي .وإذا كانت البلدان األكثر فقراﹰ ھي التي ستنتفع مباشرة في الغالب ،فإن الدول الغنية قد تعتبر
ھذه السلعة العامة مجرد تحويل صاف للموارد منھا .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تظھر منافع االستثمار في
األمن الغذائي لالقتصادات الغنية مباشرة وبوضوح .وعالوة على ذلك يصعب تقدير ھذه المنافع كمياﹰ،
خاصة عندما تكون مجردة نسبيﹰا مثل عائد السالم .ويكمن العائق الثاني في أن عدة اقتصادات عربية
تخوض نزاعات فيما بينھا بسبب خالفات حدودية أو اختالفات أيديولوجية أو تحالفات مختلفة مع أطراف
ثالثة .وأخيراﹰ ،ال يشجع وجود النزاع بحد ذاته على قيام تعاون بين بلد متورط في نزاع وآخر ،ألن النزاع
يثير عدم اليقين بصدد كل مسعى من مساعي التعاون.
ولذا ،فإن آفاق التعاون اإلقليمي الناجح لزيادة األمن الغذائي ونقل النزاع من دائرة العنف إلى دائرة
الحوار والدبلوماسية غير مؤكدة على اإلطالق .وھذا ال يعني أنه ال ينبغي في المقام األول السعي إلى تنفيذ
ھذه الفكرة ،بالنظر إلى االفتقار على المدى الطويل إلى بدائل عن التعاون جدية.
وتواجه منطقة اإلسكوا العديد من األخطار المشتركة والتحديات المستقبلية ،بما في ذلك التغير
المناخي واآلثار المتأتية عن النزاعات واستنفاد الموارد الطبيعية والھجرة والتصحر والتحديث االقتصادي.
ال .أوالﹰ ،ستضمن الحلول اإلقليمية للمشاكل اإلقليمية أن
ويتطلب العديد من ھذه المشاكل حالﹰ إقليمياﹰ فعا ﹰ
تحظى المنطقة بملكية الحل .ثانياﹰ ،تسمع أصوات المنطقة وھواجسھا وأفكارھا الرامية إلى تسوية المشاكل
بشكل أوضح عند تطوير الحلول .ثالث ﹰا ،يتم بناﺀ القدرة المؤسسية في المنطقة .وبالفعل ،يقضي مبدأ حل

-6المشاكل على أدنى مستوى ممكن بتطوير قدرات الملكية واالشتمالية وإيجاد الحلول على المستوى اإلقليمي
للمشاكل اإلقليمية .وكبديل عن النھج المبنية على ھذا المبدأ يمكن لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجه
المنطقة أن تتعاون البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا مع منظمات دولية وأطراف ثالثة بشكل ثنائي .لكن ھذه
الحلول أقل كفاﺀ ﹰة وتعاني من االفتقار إلى االشتمالية وتحد من قدرة المنطقة على تطوير قدرتھا المؤسسية.
ينقسم ھذا التقرير إلى أربعة فصول .يبحث الفصل األول مفھوم انعدام األمن الغذائي وكيف ينطبق
على منطقة اإلسكوا .ويحاول الفصل الثاني بشكل محدد تقييم وضع األمن الغذائي في البلدان والمناطق
المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا ،ويبحث آلية االنتقال من النزاع إلى انعدام األمن الغذائي .ويحلل
الفصل الثالث السياسات القطاعية والسياسات على مستوى البلدان ،وينظر في خيارات السياسة اإلقليمية التي
من شأنھا أن تحد من انعدام األمن الغذائي في المنطقة) .(9ويقدم الفصل الختامي ملخصاﹰ عن النتائج الرئيسية
والتوصيات التخاذ إجراﺀات على شكل سياسات في منطقة اإلسكوا.

) (9استندت المعلومات والتحاليل الواردة في الفصلين الثاني والثالث إلى استبيان خاص أعدته اإلسكوا وعممته على مختلف
أنحاﺀ المنطقة في شھر آذار /مارس وشھر نيسان/أبريل .2010
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أوالﹰ  -تقييم األمن الغذائي في منطقة اإلسكوا
ألف  -أسعار األغذية وأزمة الغذاﺀ
ث انخفاضاﹰ عامﹰا في األسعار الحقيقية لألغذية،
تاريخياﹰ ،ارتفع المردود واإلنتاج العالميين ،ما أحد ﹶ
خاصة في الفترة الممتدة حتى منتصف الثمانينات .وقد مثل ذلك تحسنﹰا ملحوظﹰا في القدرة الشرائية لألسر
المعيشية حتى عام  ،2000عندما ارتفعت األسعار عامة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب بشكل رئيسي .وجاﺀ
ھذا االرتفاع نتيجة تزايد الفجوة بين الطلب والعرض العالميين ،الذي تضافر مؤخرﹰا مع تدني مستويات
التخزين بشكل استثنائي وفشل المحاصيل في بلدان مصدرة كبرى ،وما أعقب ذلك من فرض قيود على
التصدير بسبب الذعر).(10
الشكل  - 1مؤشر أسعار األغذية2008 - 1961 ،

المصدر.FAO (2008) :

يظھر الشكل الثاني أن الفجوة اتسعت منذ عام  2000بين قيم وحدات السلع المصنعة وقيم وحدات
المنتجات الغذائية ،ما يقتضي ضمناﹰ تصدير المزيد من السلع المصنعة الستيراد ما يكفي من األغذية .وإذا
استمرت ھذه الوجھة ،فإن من شأن ذلك إعطاﺀ حافز لزيادة التركيز على الزراعة الموجھة نحو التصدير لدى
البلدان التي تملك ميزات نسبية في ھذا القطاع.

) (10في ظل ارتفاع األسعار ،عندما يكون المخزون في مستواه األدنى ،ال تتكيف ردود استھالك الحبوب مقابل السعر بمرونة
بسبب انعدام مرونة الطلب ،الذي يعتمد بدوره على االستھالك المتأصل للسعرات الحرارية وعلى العادات الغذائية األساسية.

-8الشكل  - 2قيم وحدات الصادرات لمجموعات مختارة من السلع2007 - 1997 ،

المصدر.WTO (2008) :

كذلك يعود االرتفاع األخير في أسعار األغذية جزئياﹰ إلى االرتفاع الحاد في أسعار النفط .وتﹸظھر
نتائج تحليل االنحدار إحصائيﹰا ارتباطاﹰ عالي ﹰا بين مؤشر أسعار األغذية ومؤشر أسعار النفط منذ عام ،2000
خاصة عندما تكون أسعار النفط أعلى من مستوى معين )عادة أعلى من  60دوالراﹰ للبرميل الواحد().(11
ويمكن القول إن ھذا االرتباط ناجم عن تأثير أسعار النفط على كلفة األسمدة وعلى تزايد االعتماد على الطاقة
في اإلنتاج الزراعي الحديث الذي يتأتى في منطقة اإلسكوا عن االستعمال المكثف لمضخات المياه.
وباإلضافة إلى ذلك ،أدى ارتفاع معدالت التجارة الدولية لألغذية إلى التضخم التدريجي لحصة تكاليف النقل
في أسعار األغذية.
الشكل  - 3مؤشرات األسعار اإلسمية لمجموعات مختارة من السلع2010 - 2000 ،

المصدر.FAO (2010) :
) (11وفقاﹰ للوكالة الدولية للطاقة الذرية ) ،(IAEAسيبلغ متوسط معدل سعر النفط الخام خالل الفترة الممتدة من  2008إلى
 2015مائة ) (100دوالر للبرميل الواحد بحسب األسعار الثابتة لعام  ،2007وسيرتفع إلى  120دوالراﹰ في عام  .2030ومن المحتمل أن
تنعكس ھذه الوجھة على أسعار األغذية العالمية.

-9بشكل عام ،في تعاطيھا مع التأثير المباشر الرتفاع األسعار ،كانت استجابة السياسات ذات شقين.
فعلى مستوى االقتصاد الكلي كان الھدف تحقيق استقرار أسعار األغذية المحلية من خالل تخفيض الضرائب
واستعمال مخزون األغذية وأوجه الدعم وفرض قيود على التصدير .أما على مستوى السياسة االجتماعية
فقد تركز الجھد على مجموعة من التحويالت المالية وبرامج التنمية البشرية الھادفة إلى التخفيف من التأثير
السلبي على الفقراﺀ .وقد ميز ھذان النھجان معﹰا ،كما سيتم وصفھما في الفصل الثالث من ھذا التقرير ،أنواع
السياسات السائدة في منطقة اإلسكوا .وتعالج مجموعة ثالثة من السياسات الوضع على المدى الطويل من
خالل محاولة تحفيز اإلنتاج الغذائي المحلي .وقد طﹸبقﹶت ھذه المجموعة الثالثة بشكل أكثر تقطعﹰا في المنطقة،
ولم يتخذ بعض البلدان أي خطوات حقيقية على المدى الطويل في ھذا االتجاه.
باﺀ  -مفھوم األمن الغذائي
إن حق الحصول على الغذاﺀ مكرس في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948وفي العھد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  .1966كما توصل مؤتمر القمة العالمي
لألغذية الذي عقد في روما عام  1996إلى الخالصة التالية)" :(12يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر
كافة في جميع األوقات بفرص الحصول ،من الناحيتين المادية واالقتصادية ،على أغذية كافية وسليمة ومغذية
تلبي حاجاتھم التغذوية وتناسب أذواقھم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر لھم النشاط والصحة").(13
وتشير منظمة الصحة العالمية ) (WHOأيضاﹰ إلى أن األمن الغذائي يقوم على الركائز الثالثة
التالية)) :(14أ( توفر الغذاﺀ ،أي توفر كميات كافية من الغذاﺀ بشكل مستمر؛ )ب( الحصول على الغذاﺀ ،من
خالل اقتناﺀ موارد كافية للحصول على أغذية مناسبة تؤمن نظاماﹰ غذائياﹰ مغذياﹰ) ،ج( واستعمال الغذاﺀ ،أي
االستعمال المناسب استنادﹰا إلى معرفة أسس التغذية والرعاية ،إضافة إلى الحصول على المياه والصرف
الصحي الكافيين.
وتشير منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إلى عنصر رابع يميز األمن الغذائي ،وھو االستقرار
الغذائي ،إذ ال بد للسكان أو األسر أو األفراد كي يتمتعوا باألمن الغذائي من الحصول على الغذاﺀ الكافي في
جميع األوقات .وال ينبغي أن يتعرضوا لخطر عدم الحصول على الغذاﺀ نتيجة لصدمات مفاجئة مثل
األزمات االقتصادية أو المناخية أو الحوادث الدورية كالمواسم الزراعية .ومن ھنا ،ال بد من توفر االستقرار
لضمان توفر الغذاﺀ والحصول عليه.
وأشارت منظمة الصحة العالمية ) (WHOإلى أن نقص التغذية ھو الخطر األكبر على الصحة
في جميع أنحاﺀ العالم ،وخطر الوفاة لدى األطفال الذين يعانون منه أعلى بمرتين إلى عشر مرات مقارنة
باألطفال الذين يولدون بوزن طبيعي .ويؤدي نقص التغذية إلى إبطاﺀ النمو االقتصادي وإدامة الفقر عبر
ثالثة مسالك ،ھي بالتحديد) :أ( الخسائر المباشرة في اإلنتاجية بسبب تردي حالة الوظائف البدنية
) (12يمكن إيجاد توجيھات أخرى توفر إطارﹰا مرجعي ﹰا في ھذا المجال في إطار العمل الشامل ) (CFAالذي اعتمدته فرقة العمل
الرفيعة المستوى المعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي )(HLTF؛ وإعالن المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي
) 5 - 3حزيران /يونيو  ،(2008وإعالن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي ) 18 - 16تشرين الثاني/نوفمبر .(2009
) (13راجع .www.fao.org/wfs/index_en.htm
) (14راجع .www.who.int/trade/glossary/story028/en/

 - 10والمعرفية)(15؛ )ب( الخسائر غير المباشرة بسبب ضعف التحصيل العلمي المدرسي؛ )ج( والعبﺀ المفروض
على ميزانيات األسر المعيشية والدول بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية .وتقدر خسائر اإلنتاجية على
المستوى الفردي بأكثر من  10في المائة من األموال المكتسبة مدى الحياة ،كما يقدر متوسط خسائر الناتج
المحلي اإلجمالي ب ـ  3 - 2في المائة تقريباﹰ) .(16ولذا فإن تحسين التغذية مسألة تتعلق أوالﹰ باالقتصاد ،كما
بالرفاه والعدالة االجتماعية .وبما أن الصحة البشرية عاملٌ محوري في تحديد اإلنتاجية والدخل البشريين،
يمكن أن يستخلص المرﺀ بسھولة أن نقص التغذية ھو أحد أكبر التحديات في وجه خفض الفقر وتحقيق سائر
األھداف اإلنمائية لأللفية.
شددت قمة روما لعام  1996على أن "البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية المؤاتية التي يسودھا
السالم واالستقرار ھي الركيزة األساسية التي تمكن الدول من إيالﺀ أولوية كافية لألمن الغذائي والستئصال
الفقر .كما أن الديمقراطية ،وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،بما فيھا الحق في التنمية،
والمشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساﺀ ،عوامل جوھرية لتحقيق األمن الغذائي للجميع".
ولكن تتعرض "البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية المؤاتية التي يسودھا السالم واالستقرار" إلى
الخطر في بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا مثل العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن .ويمكن أن
يترك العديد من النزاعات الوطنية آثاراﹰ جانبية إقليمية .وتقوض النزاعات األمن الغذائي ،من بين أمور
أخرى ،من خالل عرقلة التفاعالت المنظمة في السوق ،وزيادة األسعار ،وإلحاق الضرر بسبل الرزق
الزراعية ،والتسبب بانھيار شبكات األمان االجتماعي.
والشك أن الديمقراطية وتعزيز كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتھا ،بما فيھا الحق في
التنمية والرفاه والمشاركة الكاملة والمتساوية للرجال والنساﺀ ،مسائل معقدة ومترابطة .وتتميز العالقة بين
الديمقراطية والتنمية بتقليد طويل مثير للجدل في الفلسفة السياسية واالقتصادية .فعلى وجه الخصوص،
ليست الحالة المثالية للديمقراطية غير واضحة .ھل ھي تنحو نحو النتيجة أم نحو العملية؟ بالنسبة ألرسطو،
"من الواضح أن أفضل مجتمع سياسي ھو ذاك الذي ينشئه مواطنو الطبقة المتوسطة ،وأن الدول التي يمكن
أن تحظى بإدارة جيدة ھي تلك التي تكون فيھا الطبقة الوسطى كبيرة") .(17لكن األقل خالفية ھو القول إن
الحاكمية الديمقراطية ترتبط بوجود إدارة عامة تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في الحراك االجتماعي للرجال
والنساﺀ .ويفصل سين ) (1981 ،Senھذه النقطة ويذھب إلى أن الديمقراطيات تميل بطبيعتھا إلى أن تعاني
من الجوع أقل مما يعاني غيرھا.
وتبدو أھمية تكافؤ الفرص بالنسبة لألمن الغذائي واضحةﹰ إذا ما جرت المقارنة بين مجتمعين
افتراضيين لديھما نصيب الفرد نفسه من الدخل ولكن مع توزيع مختلف له .فسيكون المجتمع غير القائم على
المساواة أكثر قابليةﹰ للتأثر بصدمات أسعار األغذية من المجتمع الذي تسوده المساواة ،وذلك ببساطة ألن
المجتمع غير القائم على المساواة يعاني من الفقر أكثر .ويشير بيترز وشابوري )،Peters and Shapouri
 (1997إلى أن "عدم الحصول على الغذاﺀ بسبب عدم كفاية القدرة الشرائية ھو السبب األول النعدام األمن
) (15راجع .Smith, Alderman and Aduayom (2005) ،باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤدي الوزن المنخفض عند الوالدة إلى
تراجع معدل الذكاﺀ لدى الفرد بنسبة  5في المائة؛ بينما يؤدي توقف النمو إلى تراجع معدل الذكاﺀ بنسبة  5إلى  11في المائة ،ونقص
الحديد إلى تراجعه بنسبة  8في المائة ،ونقص اليود إلى تراجعه بنسبة  10إلى  15في المائة .راجعGrantham-McGregor, Fernald and ،
).Sethurahman (1999
).The World Bank (2006) (16
) (17راجع .www.fordham.edu/halsall/ancient/Aristotle-politics-polis.html

 - 11الغذائي .فحتى في البلدان التي نصيب الفرد من الدخل الوطني فيھا مرتفع نسبياﹰ ،بما فيھا بعض البلدان في
جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية ،يجعل عدم المساواة في توزيع الدخل قسماﹰ كبيراﹰ من السكان يعيش في
الفقر ويعاني من مشاكل مرتبطة بنقص التغذية المزمن" .ويظھر ذلك أن انعدام األمن الغذائي ما ھو
إال انعكاس للتركيبة االجتماعية والسياسية.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ،يؤثر تمكين المرأة إيجاباﹰ على األمن الغذائي .إذ تبدأ المساواة
بين الجنسين في كثير من األحيان بتخفيض معدالت الخصوبة ،ما يزيد دخل األسر المعيشية المتاح .كما
تؤدي معدالت الخصوبة المنخفضة إلى فتح أسواق العمل أمام المرأة ،ما يساعد النساﺀ على اكتساب استقاللية
اقتصادية أكبر وصوتاﹰ أعلى في اتخاذ القرارات األسرية .ويساھم ھذان العامالن في تحقيق المزيد من األمن
الغذائي ،إذ تسمح المداخيل العالية بشراﺀ المزيد من األغذية وتؤدي زيادة تمكين المرأة إلى توزيع فعاﹶل أكثر
ال إلى االستھالك غير المنتج لمثل الكحول والتبغ.
لدخل األسرة المعيشية ،ألن المرأة ،في المتوسط ،أقل مي ﹰ
ويشير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( في ھذا الصدد إلى وجود رابط ھام بين الھدف
الثالث من األھداف اإلنمائية لأللفية ،وھو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وكافة األھداف
اإلنمائية األخرى) .(18وبشكل محدد ،يشير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن المرأة الريفية "تعطي
أولوية عالية للحاجات األساسية كالخدمات الصحية والمياه والتعليم والبنية التحتية عندما تستشار أثناﺀ تخطيط
مبادرات إنمائية .ويدرك الصندوق أن االفتقار إلى الخدمات والبنية التحتية األساسية أو صعوبة الحصول
عليھا عائق كبير لتقدم المرأة ألنه يحول دونھا والمشاركة في صلب التنمية االقتصادية والحياة
المجتمعية").(19
أخيراﹰ ،تجدر اإلشارة إلى أن ھناك فرقﹰا بين انعدام األمن الغذائي وأزمة الغذاﺀ ،وقد خبرت منطقة
اإلسكوا الحالتين كلتيھما .فأزمة الغذاﺀ تتميز بانخفاض العرض ،أي تدھور القدرات الزراعية – نتيجة سوﺀ
اإلدارة أو التغير المناخي أو ندرة المياه أو نتيجة كارثة طبيعية أو نزاع مسلح ،أما انعدام األمن الغذائي
فيتميز بأن الطلب يفوق العرض الحالي .وبالتالي ،قد يعاني السكان انعدام األمن الغذائي في ظل غياب أزمة
غذاﺀ ،أو قد ينعمون باألمن الغذائي على الرغم من وجود أزمة غذاﺀ ،أو قد يعانون انعدام األمن الغذائي
بسبب أزمة غذاﺀ.
جيم  -توفر الغذاﺀ
ث استھالك
يتزايد تخلف القدرات الزراعية لمنطقة اإلسكوا عن حاجاتھا االستھالكية .فمن حي ﹸ
الحبوب ،ارتفعت حصة استيراد الحبوب لمنطقة اإلسكوا من  18.3في المائة في الستينات إلى  44.1في
المائة في األعوام ما بعد  .2000وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي ،بلغت النسب  19.8في المائة و69
في المائة على التوالي .أما في االقتصادات األكثر تنوعﹰا ،فقد ارتفعت واردات الحبوب من  18في المائة في
الستينات إلى أكثر من  33في المائة في عام  2000وما بعده .وفي البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات ،أي
العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن ،بلغت حصة استيراد الحبوب  11.5في المائة في الستينات و50.6
في المائة في األعوام ما بعد .2000
) (18إن األھداف اإلنمائية لأللفية ھي التالية :الھدف األول – القضاﺀ على الفقر المدقع والجوع؛ الھدف الثاني – تحقيق تعميم
التعليم االبتدائي؛ الھدف الثالث – تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ الھدف الرابع – تخفيض معدل وفيات األطفال؛ الھدف
الخامس – تحسين صحة األمھات؛ الھدف السادس – مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرھما من األمراض؛
الھدف السابع – كفالة االستدامة البيئية؛ والھدف الثامن – إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
) (19راجع .www.ifad.org/gender/

 - 12الجدول  - 1نسبة استيراد الحبوب إلى االستھالك اإلجمالي2007 - 1960 ،
الستينات
السبعينات
الثمانينات
التسعينات
2007 - 2000

االقتصادات األكثر تنوعاﹰ
17.9
26.5
42.5
35.1
33.9

منطقة مجلس التعاون الخليجي
19.8
46.4
69.9
54.8
69.0

البلدان المتأثرة بالنزاعات
11.5
25.7
50.0
41.4
50.6

منطقة اإلسكوا
18.3
30.4
51.2
40.5
44.1

المصدر.FAOSTAT 2010 :

وبالمثل ،تعاني البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا كافة من عجز تجاري في المواد الغذائية التي تشمل ،في
ھذا السياق ،السلع الواردة في التصنيف الموحد للتجارة الدولية ) (SITCوتحديداﹰ "الباب صفر )أغذية
وحيوانات حية( ،والباب ) 1المشروبات والتبغ( ،والباب ) 4زيوت ودھون وشموع حيوانية ونباتية( والقسم
) 22الحبوب والبذور الزيتية(") .(20ويبلغ متوسط العجز التجاري الغذائي لإلسكوا نحو  5في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي )راجع الجدول .(2
الجدول  - 2مؤشرات متوسط القدرة الزراعية في منطقة اإلسكوا2007 - 2003 ،

البلد/المنطقة
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن
البلدان المتأثرة بالنزاعات
االقتصادات األكثر تنوع ﹰا
منطقة مجلس التعاون الخليجي
منطقة اإلسكوا
العالم

حصة الغذاﺀ
المستورد ) Κ
من الناتج
المحلي
اإلجمالي(
11.2
4.4
4.9
5.4
2.4
..
3.3
..
1.7
..
6.8
4.8
2.8
8.3
4.5
5.3
3.1
4.7
2.0

مردود الحبوب
)كلغ للھكتار
الواحد(
1 304
2 100
..
1 780
668
957
3 283
1 937
3 731
2 604
2 619
7 589
4 459
831
685
4 484
4 446
2 302
3 292

نصيب الفرد
من المياه
العذبة المتجددة
)م(3
119
34
5
341
742
..
514
..
45
..
1 172
23
99
94
513
129
127
246
6 480

الري ) Κ
األراضي
الزراعية(
28
30
67
24
10
59
90
7
..
72
31
100
43
33
18
78
47
55
26

المصدر :حسابات اإلسكوا استناداﹰ إلى مؤشرات التنمية العالمية لعام  2009الصادرة عن البنك الدولي.
مالحظات :مردود الحبوب مرجح بإجمالي األراضي المتوفرة المزروعة بالحبوب.
تشير النقطتان ) (..إلى أن البيانات غير متوفرة.
) (20قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية لعام  2009الصادرة عن البنك الدولي.

استعمال
األسمدة )100
ملغ للھكتار
الواحد(
7 295
5 531
3 678
857
36
..
3 424
..
10 500
10 631
1 467
6 707
1 060
51
41
5 478
2 566
1 876
1 924

نصيب الفرد من
األراضي
المزروعة
بالحبوب )ھكتار(
0.011
0.000
..
0.167
0.221
..
0.002
0.010
0.002
0.001
0.016
0.037
0.029
0.033
0.147
0.059
0.021
0.080
0.106

 - 13تشكل نسبة الصادرات اإلجمالية إلى الواردات الغذائية مؤشراﹰ على قدرة الدولة على تمويل وارداتھا
الغذائية من إيرادات صادراتھا اإلجمالية .وھذا المؤشر أكثر أھمية لتحليل األمن الغذائي من مؤشر وضع
التجارة الغذائية الصافي .فالمؤشر األخير يعطي معلومات فقط حول ما إذا كان بلد ما مستورداﹰ أو مصدراﹰ
صافياﹰ لألغذية ،لكنه ال يعكس الكلفة النسبية للحصول على الغذاﺀ المعروض عالمياﹰ ،وكيفية تأثر البلد المعني
بالتغيرات في أسعار األغذية الدولية وفي توفرھا .فإذا كان بلد أو منطقة مصدرﹰا صافياﹰ لألغذية ولكن
فاتورته اإلجمالية لألغذية تشكل نسبة مئوية كبيرة من صادراته اإلجمالية ،من المحتمل أن يكون أكثر تأثرﹰا
بالتغيرات من نظيره المستورد الصافي لألغذية الذي ال تشكل فاتورته الغذائية سوى نسبة صغيرة من
صادراته اإلجمالية .على سبيل المثال ،في ھذا السياق ،تشكل فاتورة األغذية لفلسطين ولبنان نحو  90في
المائة و 40في المائة من الصادرات اإلجمالية على التوالي.
الجدول  - 3الواردات الغذائية واإلنتاج الغذائي
األعضاﺀ في اإلسكوا
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن
المتوسط العالمي

الصادرات اإلجمالية/الواردات الغذائية
4.7
17.2

نصيب الفرد من اإلنتاج الغذائي
120
114

8.9
5.5

237
148

1.1

135

25.4
2.4
6.9
5.5
4.9
11.3

55
258
199
104
44
233

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

إن أحد األسباب الرئيسية لالعتماد على الواردات الغذائية في منطقة اإلسكوا ھو طبيعتھا الجغرافية
وتضاريسھا ومناخھا .وكما يظھر الجدول  ،2يتطابق افتقار المنطقة لألراضي المنتجة زراعياﹰ مع ندرة
المياه فيھا .وفي كافة البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،نصيب الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة بالمتر
المكعب أقل من المتوسط العالمي بقدر كبير.
ولذا ،ليس من المفاجئ أن يكون نصيب الفرد من األراضي المزروعة بالحبوب في كافة البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا ،باستثناﺀ السودان والجمھورية العربية السورية ،أقل من المتوسط العالمي المرجح بعدد
السكان .وبالمتوسط ،نصيب الفرد من األراضي المزروعة بالحبوب أقل بمقدار الربع تقريبﹰا من المتوسط
العالمي.

 - 14وتظھر نماذج االقتصاد القياسي المطبقة على المنطقة العربية أن الطلب على الغذاﺀ يتوقع أن يفوق
العرض بشكل أكبر ،ما سيجعل ھذه البلدان أكثر اعتماداﹰ على الواردات الغذائية ،وبالتالي أكثر قابلية للتأثر
بصدمات أسعار األغذية) .(21ويميل اإلنتاج الغذائي في المنطقة إلى التقلب حول مستويات منخفضة بسبب
النسبة العالية للزراعة البعلية في بلدان كالسودان واليمن إلى جانب انتشار أنظمة زراعة األراضي الجافة
ال لحصة الزراعة في
والقاحلة .ونتيجةﹰ لذلك ،ال زالت البلدان تشھد طوال العقود الماضية انخفاضاﹰ متواص ﹰ
الناتج المحلي اإلجمالي ،إلى جانب وجھات غير منتظمة .ومن المتوقع أن يرتفع الطلب اإلجمالي على
الحبوب في المنطقة العربية كلھا بأكثر من  70في المائة بين العامين  2000و .2030واستناداﹰ إلى نموذج
أعده المعھد الدولي لبحوث سياسات الغذاﺀ ) ،(IFPRIحتى لو ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة أكثر من  80في
المائة إن توفر المزيد من االستثمارات ،فإن من المتوقع أن يرتفع المعدل اإلجمالي للحبوب المستوردة بنسبة
 55في المائة ،وتبلغ التوقعات في حالة مصر وحدھا نحو  137في المائة ،تليھا الجمھورية العربية السورية
ومنطقة الخليج .وھذه النتائج تتبع بشكل رئيسي وجھات النمو السكاني .وفي الواقع ،ترافقت وجھات النمو
السكاني مع وجھات نمو اإلنتاج الغذائي منذ التسعينات.
الشكل  - 4الطلب والعرض للحبوب في البلدان العربية

‘  000طن متري من الحبوب )بما فيھا األعالف(

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

ويمكن أن تنسب األسباب الكامنة وراﺀ ھذا االنقسام إلى مستويات اإلنتاجية المنخفضة التي يمكن
تفسيرھا بالمناخ الجاف) ،(22إضافةﹰ إلى شدة تقلب ھطول األمطار ،والعزوف عن اعتماد أصناف المزروعات
واألساليب والتقنيات الجديدة ،وتدھور الموارد .باإلضافة إلى ذلك ،عموماﹰ ،مخزون رأس المال البشري في
المنطقة منخفض مقارنةﹰ بمناطق أخرى لديھا مستويات مماثلة من الدخل ،على غرار أمريكا الالتينية التي
تتمتع بإنتاجية عمل أعلى بكثير .وفي حين أن الظروف الطبيعية األكثر مالﺀمةﹰ لإلنتاج الزراعي تؤدي إلى
) (21تم تطوير نموذجين ،األول أعده المعھد الدولي لبحوث سياسات الغذاﺀ ) (IFPRIعام  ،2008والثاني أعدته منظمة الفاو
عام  .2008ويعطي النموذجان نتائج مماثلة للمنطقة مع استثناﺀ ملحوظ بالنسبة إلى السودان.
) (22يقال إن الرمال المنجرفة غطت المراعي ،فتسببت بتجويع الماشية وبعرقلة سبل عيش القرويين .وقد يؤدي ذلك إلى
إرتفاع أنماط الھجرة والتعدي على األراضي الزراعية ،ما قد ينتج عنه زيادة في التوتر بين القبائل والمجتمعات المحلية.

 - 15زيادة مردود الحبوب ،في أغلب األحيان ،استخدام التكنولوجيا ،من مثل أنظمة الري واستعمال األسمدة ،ھو
الذي يحدث الفرق األكبر في اإلنتاجية الزراعية .وقد أصبحت مجموعتان من البلدان في منطقة اإلسكوا،
ھما مجموعة االقتصادات األكثر تنوعاﹰ ومجموعة مجلس التعاون الخليجي ،تستعمالن أنظمة الري واألسمدة
بمعدالت تفوق بكثير المتوسط العالمي )راجع الجدول  .(2كذلك يفوق مردود الحبوب في ھذه البلدان أيض ﹰا
المتوسط العالمي ،ما يؤكد أن القيود الكبرى في منطقة اإلسكوا ،إلى جانب القيود الطبيعية ،تتمثل بالقدرات
اإلنتاجية غير المستعملة لبعض البلدان المتأثرة بالنزاعات ،بسبب مستويات اإلنتاجية المنخفضة واألراضي
الصالحة للزراعة غير المستغلة فيھا.
والواقع أن وضع البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات مثير للقلق ،فمردود الحبوب فيھا يقل كثيرﹰا
عما في سائر بلدان المنطقة ،ذلك أن لدى البلدان غير المتأثرة بالنزاعات فرص أكبر للتعويض عن سلبيات
بيئتھا الطبيعية ،لقدرتھا على الحصول على تكنولوجيا أفضل ولعوامل المدخالت )أنظمة الري والبذور
ومبيدات اآلفات واألسمدة( ولتوفر رأس المال البشري فيھا.
باختصار ،يتأثر توفر الغذاﺀ في المنطقة بشدة بالبيئة الطبيعية وباألعمال البشرية على حد سواﺀ.
فمن منظور ھبة الطبيعة ،تكمن المشكلة الكبرى في نقص األراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه .وعلى
الرغم من أن بعض البلدان يستعمل األسمدة والري بقوة ،ال تكفي التكنولوجيا وحدھا لسد الفجوة بين اإلنتاج
واالستھالك .غير أن نقل التكنولوجيا وزيادة االستثمار في التحديث الزراعي يمكن أن يساعدا على تضييق
ھذه الفجوة يشكل كبير.

 - 16دال  -الحصول على الغذاﺀ
يمثل الحصول على الغذاﺀ جانب الطلب .ويبين التحليل المقارن للبلدان أن الدخل واستھالك الغذاﺀ
مرتبطان إحصائياﹰ ارتباطاﹰ وثيقاﹰ .ففي المتوسط ،تتراوح حصة الغذاﺀ في ميزانية الفقراﺀ في البلدان النامية
بين  50في المائة و 70في المائة) ،(23وتبلغ مرونة الطلب على الغذاﺀ نحو  ،0.7ما يعني أن  70في المائة
من أي دخل إضافي في أي سنة معينة ينفﹶق على الغذاﺀ) .(24وال يستثنى من ھذا الوجھة العديد من البلدان
النامية في منطقة اإلسكوا .وفي حين أن مرونة الطلب مقابل السعر تتبع وجھة غير خطية ،إال أنھا أعلى
بكثير بالمطلق في حالة مستويات الدخل المنخفض .فعلى سبيل المثال ،في العراق تﹸقدر مرونة الطلب مقابل
الدخل ب ـ  1.4للفئة العشرية األكثر فقراﹰ من بين السكان ،وب ـ  0.9لثاني أدنى فئة عشرية ،وب ـ  0.3فقط
للفئة العشرية العليا )الجھاز المركزي لإلحصاﺀ وتكنولوجيا المعلومات ) ،(COSITومنظمة األغذية والزراعة
)الفاو( ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ،وبرنامج األغذية العالمي ) .(2010 ،(WFPوھذا يعني
أنه كلما ارتفع سعر األغذية وارتفعت حصة االستھالك الغذائي ،كلما ارتفعت مرونة الطلب مقابل السعر
مقارنةﹰ بالدخل ،وكلما انخفضت القدرة الشرائية بارتفاع أسعار األغذية).(25

الشكل  - 5مقارنة إنفاقات البلدان على الغذاﺀ تبعﹰا للدخل ومرونة الطلب
مقابل السعر2008 - 2005 ،

المصدر.Based on Seale, Regimi and Bernstein (2003); Dessus, Herrera and de Hoyos (2008); and the World Bank (2008) :
) (23النفقات الغذائية مرتفعة بشكل خاص في اليمن ،ويمكن أن تصل اإلنفاقات على الحبوب وحدھا إلى نحو  35في المائة من
نفقات األسرة المعيشية )المعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )) .((IFPRI (2010وتبلغ اإلنفاقات على القات في المتوسط  15في المائة
إلى  17في المائة أو نحو ستة أضعاف اإلنفاقات على الصحة لألسرة المعيشية المتوسطة.
).USDA (2003) (24
) (25ھذا اعتبار "كل شيﺀ آخر ،على قدم المساواة" .ومن الواضح أن عوامل أخرى تتدخل ھنا وتؤثر على أثر تمرير األسعار
الدولية إلى األسعار المحلية ،مثل مستوى الحمائية والدعم لبلد ما.
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أظھر ارتفاع أسعار األغذية بحدة عام  2008روابط واضحة بين ارتفاع األسعار وانخفاض استھالك
السعرات الحرارية وانخفاض نوعية النظام الغذائي وارتفاع سوﺀ التغذية لدى األطفال .وثمة دليل واضح
على أن الضرر األكبر الذي يسببه سوﺀ التغذية يحصل في الرحم وفي أول سنتين من العمر ،ما يسبب
انخفاضاﹰ في الذكاﺀ وتراجعاﹰ في القدرات البدنية ،وھذا يؤدي بدوره إلى تخفيض اإلنتاجية وإدامة الفقر.
إن المؤشرات الشائعة على مدى حصول مجتمع ما على الغذاﺀ ھي معدل انتشار نقص التغذية
ومعدل وفيات األطفال وسوﺀ التغذية .ويصور المؤشر العالمي للجوع ) (GHIالذي أعده المعھد الدولي
لبحوث سياسات الغذاﺀ ) (IFPRIالجوع كمتوسط مرجح بالتساوي لھذه النسب المئوية الثالث .ويدرج الجدول
 4قيم المؤشرات المختلفة للبلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،المأخوذة من تقرير المؤشر العالمي للجوع لعام
 ،2009ومنه يتضح أن اليمن والسودان يعانيان من انعدام األمن الغذائي.
وبما أن الجوع ھو مشكلة إنمائية أساساﹰ ،من المھم تسليط الضوﺀ على تعقيده .فال تمكن مكافحة
الجوع بخطة عمل واحدة ،بل تجب معالجته عن طريق فلسفة إنمائية اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة.
والستئصال الجوع ،ال بد من أن تقدم الدول البيئة المؤسسية الصحيحة والفرص االقتصادية والحراك
االجتماعي العمودي ،ويتطلب ھذا األمر بدوره القدرة المالية على توفير البنية التحتية المؤسسية والمادية
المكملة .ومن أجل شرح ھذه العالقة بمزيد من التفاصيل ،تستعمل لوحات االنتشار التالية مؤشرات غير
مباشرة للداللة على المستوى اإلنمائي العام والفرص االقتصادية والحراك االجتماعي العمودي والقدرة المالية
في البلد كمتغيرات مستقلة ،والمؤشر العالمي للجوع كمتغير تابع .والمؤشرات غير المباشرة للمتغيرات
المستقلة ھي نصيب الفرد من الدخل )بالدوالر األمريكي الثابت لعام  ،(2005وحصة الصناعات والخدمات
من الصادرات )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( ،والالمساواة في الدخل )مثل معامل جيني(،
واإليرادات الضريبية )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(.

الجدول  - 4المؤشرات المتعلقة بالجوع 1990 ،و 2005و2009

البلد/المنطقة
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان

معدل انتشار نقص
التغذية،
2005 - 2003
) (Κ
4.0
..
..
4.0
21.0
..
..
..
..
5.0
2.0

نقص التغذية
لدى األطفال،
2007 - 2002
) (Κ
3.6
..
4.5
6.1
27.0
7.1
8.8
..
..
0.5
3.5

وفيات
األطفال،
2007
) (Κ
2.4
..
1.0
9.1
10.9
4.4
1.2
..
1.5
1.1
2.9

المؤشر
العالمي
للجوع،
1990
>5
..
..
9.6
..
..
..
..
..
12.6
5.1

المؤشر
العالمي
للجوع،
)أ(
2005
4.70
..
..
4.17
25.60
..
..
..
..
3.07
3.50

المؤشر
العالمي
للجوع2009 ،
>5
..
..
11.1
19.6
..
..
..
..
>5
>5

 - 18مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن
العالم

3.0
1.0
32.0
21.3

6.0
5.3
41.6
20.7

3.6
2.5
7.3
5.3

8.6
..
30.7
18.6

4.27
6.90
31.53
..

>5
>5
27.0
13.7

المصدر.IFPRI (2007) and (2009) :
)أ( تم احتساب المؤشر العالمي للجوع لعام  2007استناداﹰ إلى البيانات المتوفرة للفترة من  2000إلى  .2005ويميز تقرير
المؤشر العالمي للجوع بين خمس من فئات للجوع .عندما تكون قيم المؤشر العالمي للجوع أقل من خمسة ،فإنھا تعكس انتشاراﹰ منخفضاﹰ
للجوع ،وعندما تتراوح القيم بين خمسة وأقل من عشرة ،تعكس انتشاراﹰ معتدالﹰ للجوع ،وعندما تتراوح القيم بين  10وأقل من  ،20تعكس
انتشاراﹰ خطيراﹰ للجوع ،وتعكس القيم المتراوحة بين  20وأقل من  30مستوى مفزع ﹰا للجوع ،وتعكس القيم البالغة  30وأكثر مستوى مفزعاﹰ
جداﹰ للجوع.
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى أن البيانات غير متوفرة.

تظھر لوحات االنتشار األربعة وجود روابط قوية بين مستوى التنمية االقتصادية )نصيب الفرد من
الدخل( ومالمح االقتصاد وتوجھه )حصة الصناعات والخدمات من الصادرات() ،(26والالمساواة في الدخل
وقدرة الدولة )اإليرادات الضريبية( والمؤشر العالمي للجوع .وال تتوفر دائماﹰ المؤشرات للبلدان والمناطق
المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا ،وفي حال توفرت ،فإنھا تقع فوق خط الوجھة ،ما يعني أن العالقات
تميل ألن تكون أقل "كفاﺀةﹰ" من الوجھات المتوسطة بسبب عوامل محددة متعلقة بھذه البلدان وبالنزاعات
فيھا).(27

الشكل  - 6محددات الجوع ،متوسط 2008 - 1990
المؤشر العالمي للجوع مقابل نصيب الفرد من الدخل
)بدوالر عام  ،2000لوغاريثم طبيعي(

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

) (26أدرجت أيض ﹰا العالقة بين المؤشر العالمي للجوع وحصة الصناعات والخدمات من الصادرات الختبار الفرضية القائلة إن
االقتصادات األكثر تنوع ﹰا تعاني أقل من غيرھا من الجوع .ومن الواضح أن التنمية االقتصادية في معظم بلدان المنطقة تعتمد على النفط
وتوجھھا الدولة ،وال تتبع مسار التحديث النموذجي باتجاه التنوع االقتصادي.
) (27بتعبير آخر ،تعاني من الجوع أكثر من متوسط الوجھة نظراﹰ لوجود مستوى معين من المتغير على المحور األفقي )×(.

 - 19)GHI vs LOG10(msexpshr

)GHI vs LOG10(y2k

40.0

40.0

اليمن

13.3

السودان

13.3

2.0

0.0
5.0

3.0

4.0

0.3

1.2

-0.5

المؤشر العالمي للجوع

السودان

المؤشر العالمي للجوع

اليمن
26.7

26.7

0.0

2.0

لوغ ) 10حصة الصناعات والخدمات من الصادرات(

لوغ ) 10عام (2000

المؤشر العالمي للجوع مقابل اإليرادات الضريبية
)النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المؤشر العالمي للجوع مقابل الالمساواة في الدخل

GHI vs taxrev
40.0

اليمن
المؤشر العالمي للجوع

13.3

30.0

15.0

0.0

المؤشر العالمي للجوع

السودان

45.0

الالمساواة

26.7

0.0

اإليرادات الضريبية

المصدر :استناداﹰ إلى مؤشرات التنمية العالمية لعام .2009

باإلضافة إلى وضع خريطة النعدام األمن الغذائي على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية ،من
المھم أيضاﹰ تحديد المجموعات الفرعية التي تعاني انعدام األمن الغذائي ،وھي) :أ( األطفال الريفيون ،فھم
عرضة عموماﹰ لنقص التغذية أكثر من األطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية؛ )ب( النساﺀ ،خاصة في
ظل استمرار التحيز ضدھن في بعض البلدان نتيجة التوزيع غير المتساوي داخل األسر المعيشية ،الذي
يعرض المرأة لخطر نقص التغذية أكثر من الرجل)(28؛ )ج( وسائر المجموعات المنكشفة على المخاطر ،بما
فيھا قبائل البدو وذوو اإلعاقة والمصابون بأمراض.
تعتمد األسر المعيشية مجموعة من األساليب للتعاطي مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع األسعار أو
انخفاض اإلمدادات الغذائية .عادة ،تكون ردة الفعل األولى التخفيف من األكل أو تناول األغذية األقل ثمناﹰ.
ولكن ،إذا بقيت األسعار مرتفعة ،تميل األسر األكثر فقراﹰ إلى اقتراض المال أو بيع بعض موجوداتھا.
) (28في كثير من األحيان تكون المرأة الريفية المنتجة الرئيسية لألغذية .إال أن المرأة الريفية تجد صعوبة أكبر في الحصول
على مجموعة من الموارد مثل التسليف واألراضي والمدخالت الزراعية والخدمات اإلرشادية وفرص العمل داخل المجتمع المحلي
واألسرة المعيشية على حد سواﺀ.

 - 20وتمامﹰا كما يتسبب الفقر بانعدام األمن الغذائي ،كذلك يزيد انعدام األمن الغذائي من خطر تفاقم الفقر أو الوقوع
فيه.
أخيراﹰ ،تظھر األدلة أن العديد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا يواجه خطر الوقوع في مصيدة
االكتظاظ السكاني بسبب معدالت الخصوبة المرتفعة ،ما يحد من إمكانية الحصول على الغذاﺀ ويوھن قدرات
االستثمار العام والخاص على حد سواﺀ .ويبدو أن ھذه ھي الحالة السائدة بشكل خاص في البلدان المتأثرة
ال ،ارتفع عدد السكان من 5
بالنزاعات حيث معدالت النمو السكاني من بين األعلى في العالم .ففي اليمن ،مث ﹰ
ماليين نسمة عام  1960إلى نحو  23مليون نسمة اليوم ،ما يمثل زيادة بنسبة  460في المائة في  50عاماﹰ
بمعدل خصوبة حالي يبلغ  .6.2ويطرح النمو السكاني السريع تحديات خطيرة على األمن الغذائي وعلى
توفير الوظائف ،ويزيد الضغط على الخدمات العامة وعلى الموارد الطبيعية المحدودة .ويدعو ذلك إلى
تعزيز السياسات المبنية على النمو والتنمية البشرية االشتماليين.
الجدول  - 5النمو السكاني في بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا2005 - 1971 ،

البلد/المنطقة
مصر
األردن
لبنان
الجمھورية العربية السورية
فلسطين
اليمن
العراق
السودان
المتوسط العالمي المرجح بعدد السكان

- 1971
1975
2.1
3.7
2.3
3.4
..
2.1
3.4
3.0
2.0

- 1976
1980
2.2
3.7
0.3
3.5
..
3.3
3.3
3.2
1.8

- 1981
1985
2.4
3.9
0.8
3.7
..
3.8
2.9
3.2
1.7

- 1986
1990
2.3
3.6
0.6
3.2
..
3.9
2.6
2.4
1.7

- 1991
1995
1.9
5.6
3.2
2.8
3.9
4.6
3.1
2.6
1.5

- 1996
2000
1.9
2.7
1.6
2.4
4.3
3.2
3.0
2.5
1.4

- 2001
2005
1.8
2.4
1.2
2.7
4.0
3.0
..
2.1
1.2

متوسط
- 1971
2005
2.1
3.7
1.4
3.1
4.1
3.4
3.1
2.7
1.6

المصدر :استناداﹰ إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام .2009
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى أن البيانات غير متوفرة.

باختصار ،يتحدد الحصول على الغذاﺀ بمجموعة من المتغيرات المترابطة والمتعلقة بالتنمية.
والحصول على الغذاﺀ شديد التنوع في منطقة اإلسكوا .فبينما ال يوجد جوع في الخليج ،يمكن أن يصل إلى
مستويات خطيرة أو مفزعة في البلدان المتأثرة بالنزاعات .ھكذا ،يتداخل الجوع في المنطقة مع النزاع
والفقر والنمو السكاني المرتفع وأسعار الحبوب المتزايدة.
ھاﺀ  -االستفادة من الغذاﺀ
تشير االستفادة من الغذاﺀ إلى قدرة الفرد على استخراج المغذيات الالزمة من غذائه ليحقق حياة
صحية ،ما يتطلب بدوره بيئة طبيعية واجتماعية واقتصادية تمكينية .وتعتمد االستفادة من الغذاﺀ على كل من
القيمة التغذوية للطعام والظروف المعيشية ،وھي من أكبر العوامل المساھمة في وفيات األطفال في العالم
النامي .وفي العديد من البلدان ،يشكل نقص التغذية وسوﺀ التغذية ما يعرف ب ـ "العبﺀ المزدوج لسوﺀ
التغذية" ،أما في بلدان أخرى ينتشر فيھا سوﺀ التغذية فليس توفر األغذية العامل المحدد إال في ظروف
المجاعة بين حين وآخر .ويمكن أن تكون أھم عوامل سوﺀ التغذية نقص المعرفة بمنافع الرضاعة الطبيعية
الخالصة وممارسات التغذية التكميلية ودور المغذيات الدقيقة وافتقار النساﺀ إلى وقت يتيح لھن تقديم الرعاية

 - 21المناسبة للرضع وألنفسھن أثناﺀ الحمل .نتيجة لذلك ،يعاني العديد من األطفال في ظل بيئة آمنة غذائياﹰ من
نقص الوزن أو توقف النمو بسبب ممارسات التغذية والرعاية الصحية غير الكافية ،إضافةﹰ إلى تردي
الصرف الصحي .كذلك يرتبط سوﺀ التغذية بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،إذ أنه يجعل الناس أكثر
عرضةﹰ لإلصابة بالفيروس ويجعل األدوية المضادة للفيروس أقل كفاﺀة ،ما يزيد من خطر انتقاله من األم إلى
الطفل .وفي منطقة اإلسكوا ،تشكل ھذه المسألة تحدياﹰ خاصاﹰ في السودان.
إن المؤشرات الھامة للقيم التغذوية للطعام ھي :المتناول من الطاقة ومساھمة األطعمة غير النشوية
في االستھالك اإلجمالي للطاقة التغذوية والتزود باليود والحديد وفيتامين ألف) .(29وفيما يتعلق بالطاقة
التغذوية ،تعتبر القيم ما دون  2 500كيلو كالوري للرجل وأقل من  2 000كيلو كالوري للمرأة غير كافية
عموماﹰ) .(30من ھنا ،استناداﹰ إلى البيانات المتوفرة والمعروضة في الجدول  ،6ال تواجه منطقة اإلسكوا عجزاﹰ
في الطاقة التغذوية ،باستثناﺀ السودان والجمھورية العربية السورية واليمن.
غير أن الصورة تصبح أقل إيجابيةﹰ بقليل عندما يتعلق األمر بالتنوع الغذائي ،فنسب األغذية غير
النشوية المنخفضة تشير إلى نظام غذائي غير متوازن .و ﹸتظھر األرقام أن المتوسط المرجح بعدد السكان
لھذا المؤشر الخاص بالتنوع الغذائي ،في منطقة اإلسكوا ما دون المتوسط العالمي .لكن ذلك ناجم حصراﹰ
عن القيم المنخفضة في كل من مصر واليمن .وفي ما يتعلق بالمغذيين الدقيقين ،الحديد وفيتامين ألف )اللذين
يميالن على التوالي إلى تمكين تدارك فقر الدم والعمى( ،فإن القيم الموصى بھا تتراوح بين 600
و 1 200ميكروغرام في اليوم ،تبعاﹰ لعوامل مثل الجنس والعمر والحمل ووضع األمھات المرضعات.
وبشكل عام ،قد يشيع نقص الفيتامين ألف في المناطق النامية ،وال يستثنى من ذلك كل من العراق
والجمھورية العربية السورية وبعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ،أما البلدان األعضاﺀ األخرى في اإلسكوا
التي تتوفر بيانات عنھا ،فالقيم فيھا مرضية.
إن عالج اإلسھال لدى األطفال دون سن الخامسة باإلماھة الفموية )عن طريق الفم( المستمرة
والتغذية المستمرة ،وكذلك نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول على مياه شرب آمنة مؤشران يعكسان بيئة
مواتية لالستفادة من الغذاﺀ .ويلخص الجدول  7ھذين المؤشرين اللذين يظھران ،بشكل مفاجئ ،أن لدى كل
من العراق والسودان أعلى تغطية لعالج اإلسھال ،وربما يعود ذلك إلى عمليات اإلغاثة المكثفة والمستمرة في
ھذين البلدين) .(31لكن المتوسط المرجح بعدد السكان لدى االقتصادات األكثر تنوعاﹰ في منطقة اإلسكوا متدن
ث نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول على مياه شرب آمنة ،فتبدو المنطقة
عن المتوسط العالمي .أما من حي ﹸ
في موقع جيد .لكن لدى البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل العراق والسودان واليمن قصور نسبي شديد فيما
ث ال
يتعلق بالحصول على مياه آمنة ،والنقص حتى أسوأ في بعض أنحاﺀ ھذه البلدان مثل جنوب السودان ،حي ﹸ
تتوفر مياه آمنة إال لنحو  25في المائة فقط من السكان الريفيين.
الجدول  - 6المؤشرات التغذوية ،المعدالت لألعوام 2005 - 2002
) (29يؤدي النقص في المغذيات الدقيقة )كفيتامين ألف والزنك واليود والحديد( إلى إضعاف أجسام األطفال وإلحاق الضرر
بنظام المناعة لديھم ،ما يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض سارية قابلة للعالج عادة مثل الزحار والحصبة والمالريا وااللتھابات الرئوية.
ووفقاﹰ لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDP, 2009فإن ھذه األسباب مسؤولة عن ثالثة أرباع وفيات الرضع في معظم البلدان العربية
التي تتوفر بيانات متوفرة عنھا ،ومسؤولة عن نصف وفيات الرضع في البلدان "الغنية".
) (30يمكن االطالع

على منھجية احتساب الحد األدنى للسعرات الحرارية في الموقع التاليhttp://www.fao.org/fileadmin/ :
templates/|ess/documents/food_security_statistics/metadata/undernourishment_methodology.pdf.

) (31غير أن النتائج المبينة فيما يتعلق بدارفور في السودان أسوأ من المتوسط الوطني.

 - 22حصة األغذية غير
الطاقة التغذوية في اليوم النشوية في الطاقة
التغذوية في اليوم ) (Κ
)كيلو كالوري(
البلد/المنطقة
مصر
33
3320
)أ(
..
2337
العراق
األردن
53
2820
لبنان
60
3160
السودان
49
2180
الجمھورية العربية السورية
53
3000
اليمن
40
2010
االقتصادات األكثر تنوعاﹰ
42
2836
البلدان المتأثرة بالنزاعات
46
2189
..
..
البحرين
الكويت
58
3070
..
..
عمان
..
السعودية
العربية
المملكة
3060
اإلمارات العربية المتحدة
55
3040
منطقة مجلس التعاون الخليجي
51
3058
اإلسكوا
43
2870
العالم
47
2782

فيتامين ألف )ميكروغرام
من مكافئ نشاط
نصيب الشخص من
الريتينول (RAE
الحديد في اليوم )ملغ(
<  600ميكروغرام
11.5
 600 - 300ميكروغرام
..
<  600ميكروغرام
10.9
..
11.1
..
..
 600 - 300ميكروغرام
17.9
..
13.7
 600 - 300ميكروغرام
12.8
..
13.5
>  600ميكروغرام
7.4
 600 - 300ميكروغرام
13.4
 600 - 300ميكروغرام
10.6
 600 - 300ميكروغرام
..
>  600ميكروغرام
16.7
 600 - 300ميكروغرام
14.1
 600 - 300ميكروغرام
12.9
 600 - 300ميكروغرام
14.3

المصدر :إحصاﺀات األمن الغذائي للفاو التي يمكن إيجادھا في الموقع.www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/ :
)أ( تحليل الفقر في العراق لعام .2010
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى أن البيانات غير متوفرة.

الجدول  - 7الظروف المعيشية ،المعدالت لألعوام 2007 - 2003
البلد/المنطقة
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن

عالج اإلسھال )النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة النسبة المئوية للسكان الذين يمكنھم
الحصول على مصدر مياه محسنة
الذين يتلقون اإلماھة الفموية والتغذية المستمرة(
98.00
32.20
..
100.00
..
..
89.00
34.20
55.90
70.00
77.00
63.80
..
..
..
89.00
..
100.00
..
..
..
100.00
98.00
27.00
..
95.70
66.00
32.80

 - 23الجدول ) 7تابع(
عالج اإلسھال )النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة النسبة المئوية للسكان الذين يمكنھم
الحصول على مصدر مياه محسنة
الذين يتلقون اإلماھة الفموية والتغذية المستمرة(
البلد/المنطقة
اإلسكوا
87.81
35.71
االقتصادات األكثر تنوعاﹰ
86.43
35.71
..
منطقة مجلس التعاون الخليجي
96.35
البلدان المتأثرة بالنزاعات
71.51
47.75
العالم
86.59
40.30
المصدر :قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام .2009
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى أن البيانات غير متوفرة.

إن المنطق نفسه الذي ينطبق على محددات الجوع ينطبق على محددات البيئة المواتية لالستفادة من
الغذاﺀ بشكل فعال .ويصح ھذا األمر بشكل خاص فيما يتعلق بالحصول على المياه اآلمنة كمؤشر للبيئة
المواتية لالستفادة من الغذاﺀ .يظھر الشكل  7لوحات االنتشار التي تبين العالقة القائمة بين نصيب الفرد من
الدخل )وھو المؤشر غير المباشر لمستوى التنمية العامة( وحصة الصناعات والخدمات من الصادرات )وھو
المؤشر غير المباشر لمالمح االقتصاد ووجود تنوع اقتصادي( ،والالمساواة في الدخل ،واإليرادات الضريبية
)وھي المؤشر غير المباشر للقدرة المالية( كمتغيرات مستقلة من جھة ،والحصول على المياه اآلمنة كمتغير
تابع من جھة أخرى .وتتجلى في لوحات االنتشار ھذه بوضوح العالقة القائمة بين الحصول على المياه
اآلمنة ونصيب الفرد من الدخل.
الشكل  - 7محددات البيئة المؤاتية لالستفادة من الغذاﺀ )المياه اآلمنة(
الحصول على المياه اآلمنة مقابل نصيب الفرد من الدخل
)بدوالر عام  ،2000لوغاريثم طبيعي(

الحصول على المياه اآلمنة مقابل حصة الصناعات
والخدمات من الصادرات

الحصول على المياه

الحصول على المياه

حصة الصناعات والخدمات من الصادرات

 - 24الشكل ) 7تابع(
الحصول على المياه اآلمنة مقابل الالمساواة في الدخل
)لوغاريثم طبيعي(

الحصول على المياه اآلمنة )لوغاريثم طبيعي( مقابل
اإليرادات الضريبية )  Κمن الناتج المحلي اإلجمالي(

الحصول على المياه

الحصول على المياه

اإليرادات الضريبية

الالمساواة 03 - 90

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

واو  -الفقر في منطقة اإلسكوا
ما زال الفقر منتشرﹰا في المجتمعات المحلية ذات النفاذ المحدود إلى السوق والموارد الطبيعية
المحدودة ورأس المال السياسي واالجتماعي المحدود) .(32وتساھم الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية
والنزاعات في منطقة اإلسكوا في زيادة تراجع أنظمة سبل العيش وقدرة الفقراﺀ في المناطق الريفية على
التحمل.
ش  5في المائة من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بحسب تقديرات البنك الدولي ،يعي ﹸ
تحت خط الفقر األدنى ،وھو  1.25دوالر في اليوم ،وھم يعانون أشكال حرمان عديدة ،بما في ذلك سوﺀ
التغذية؛ ومن المتوقع أن يعاني  2.6مليون شخص إضافي من الفقر بسبب األزمة العالمية بحلول العام
 .2011وقد يكون عدد الفقراﺀ ارتفع بما يقرب من  2.2مليون نسمة في منطقة اإلسكوا وحدھا).(33
يعتمد تأثير أسعار األغذية على الفقر على التواجد النسبي للشارين الصافين )الذي عاد ﹰة يتأثر سلب ﹰا
بارتفاع األسعار( والتواجد النسبي للبائعين الصافين لألغذية )الذي يتأثر إيجاباﹰ بارتفاع األسعار( في اقتصاد
ما .وقد تكون الحسابات اآلنفة الذكر منخفضة ألن البلدان العربية تضم العديد من مستھلكي السلع الفقراﺀ
المندمجين في األسواق العالمية ،لكونھم مستوردين صافين للعديد من المواد الغذائية ،في حين أن البائعين
غير مندمجين إلى الحد نفسه في تلك األسواق ألسباب اقتصادية وسياسية متعددة .ونتيجةﹰ لذلك ،قد تكون
).OECD (2005) (32
) (33تستند التقديرات الواردة ھنا إلى المنھجية التي اعتمدھا إيفانيك ومارتن  Ivanic and Martin (2008),اللذان وجدا أنه
بالمتوسط يمكن أن يعزى ازدياد الفقر العالمي بنسبة  4.5في المائة مباشرة إلى ارتفاع أسعار األغذية .ويستعمل إيفانيك ومارتن البيانات
المستمدة من مسوح األسر المعيشية لتسعة بلدان ،ويطبقان نماذج "التوازن العام المحسوب" .وتظھر نتائجھما أن زيادة أسعار سبعة
منتجات غذائية رئيسية بنسبة  10في المائة تؤدي إلى زيادة عدد الفقراﺀ بنسبة  0.4في المائة .ويبين ودون وآخرون Wodon et al.
) (2008aأن ارتفاع أسعار األغذية بنسبة  50في المائة ،يؤدي إلى زيادة عامة في عدد الفقراﺀ تبلغ في المتوسط  2.5في المائة )مع األخذ
باالعتبار أيضاﹰ التأثير اإليجابي على مداخيل منتجي األغذية(.

 - 25التأثيرات على الفقر أكثر سلبيةﹰ مما يتبين على أساس فرضيات إيفانيك ومارتن ) .(Ivanic and Martinغير
أن في معظم بلدان المنطقة أوجه دعم وتحويالت مالية أخرى من شأنھا أن تعمل في االتجاه المعاكس
للفرضية السابقة .وبناﺀ على ذلك فإن االفتراض المستخدم ھنا ھو أن المنحيين يميالن إلى أن يلغي أحدھما
اآلخر .ولم يدرج العراق في ھذه الحسابات نظراﹰ لعدم توفر البيانات ما قبل األزمة .وتستند الحسابات إلى
خطوط الفقر الوطنية.
يشير الموجز اإلقليمي للبنك الدولي إلى أن درجة االنكشاف على الفقر مرتفعة جدﹰا في الشرق
ش عدد كبير من السكان بالقرب من خط الفقر )ولكن أعلى منه( .فعلى سبيل
األوسط وشمال أفريقيا ،إذ يعي ﹸ
المثال ،ھناك في اليمن والعراق توزيع مرتفع نسبياﹰ للسكان حول خط الفقر ،مما يجعل ھؤالﺀ عرضة للتأثر
بشكل خاص بأي نوع من الصدمات .وبشكل عام ،في حين يعيش أقل من  2في المائة من سكان منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأقل من دوالر واحد في اليوم ،يعيش نحو  20في المائة بأقل من دوالرين في
اليوم ) 3في المائة و 43في المائة على التوالي لمصر ،و 10في المائة و 45في المائة على التوالي لليمن(.
واستناداﹰ إلى آخر البيانات المتوفرة عن العراق ،يعيش نحو  45في المائة من السكان بأقل من  2.5دوالر في
اليوم .وعلى سبيل المقارنة ،يبلغ المتوسط لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  28.4في المائة.
على ضوﺀ ما تقدم ،تمثل الزيادات في أسعار األغذية العالمية عامالﹰ رئيسياﹰ يمكن أن يساھم في تزايد
الفقر ويمكن أن يعيق قدرة الناس على تأمين حاجاتھم األساسية من الغذاﺀ والسلع في المنطقة.
الجدول  - 8الفقر والفقر الجديد في منطقة اإلسكوا في أعقاب أزمة الغذاﺀ
البلد/المنطقة
األردن
الجمھورية العربية السورية
السودان
فلسطين
مصر
اليمن
المجموع

السكان2006 ،
)مليون(

معدل الفقر العددي ما قبل األزمة
)مليون(

الفقراﺀ الجدد
)مليون(

5.5
19.5
39.5
3.7
78
21.6
167.8

0.8
2.2
23.7
1.2
13
7.7
48.6

0.03
0.10
1.07
0.05
0.59
0.34
2.19

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

إلى حين بداية أزمة الوقود وأزمة الغذاﺀ واألزمة المالية )األزمة المثلثة( عام ،2008 - 2007
ويذھب آدامز وبايج
كان الفقر في المنطقة العربية ينخفض بثبات ،خاصة حتى الثمانينات.
) (Adams and Page, 2003إلى أن ھذه النتيجة تعود ،من بين عوامل أخرى ،إلى المستوى المرتفع للتوظيف
في القطاع العام وإلى المستويات المرتفعة للتحويالت الناجمة عن الطفرة النفطية .وفي التسعينيات ،سجل
ھذان المجاالن انخفاضاﹰ .وھذا يظھر كيف تتأثر االقتصادات عموماﹰ ومستويات الفقر خاصة بشكل كبيرﹴ
بتقلبات األسواق النفطية واإليرادات النفطية ،الناجمة بدورھا عن قائمة السياسات المستندة تاريخي ﹰا إلى
استخدام التوظيف في القطاع العام أداة لتأمين الحماية االجتماعية.

 - 26أثناﺀ القرن الماضي ،سجل عدد السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل ارتفاع
من بين مناطق العالم .وبدﺀاﹰ من العام  ،2004بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان  1.7في المائة .وأدى
النمو السكاني والتوسع الحضري إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة واألراضي الجافة ،وزاد
األمر سوﺀﹰا نشوب نزاعات في بعض أنحاﺀ المنطقة ،ما أثر سلب ﹰا على األمن الغذائي واحتجز أعداداﹰ أكبر من
الناس في شباك الفقر ونقص التغذية والجوع.
خالفاﹰ لوجھة النظر التقليدية ،ﹸتبين األبحاث أن الفقر الريفي يشكل محور مشكلة األمن الغذائي في ھذه
المنطقة ،ألن الفقراﺀ الذين يعيشون في المناطق الريفية ھم األكثر تأثراﹰ بصدمات أسعار األغذية ،بسبب أنماط
استھالكھم وافتقارھم إلى القدرة على التحمل) .(34ويعود ذلك إلى أن الفقراﺀ في المناطق الريفية مقيدون عاد ﹰة
بحيازتھم قطع أراض صغيرة وبمدى توفر المدخالت وتكاليفھا وبنوعية اإلنتاج المتدنية وبصدمات اإلنتاج
وبالمسافات وبمقدرتھم على النفاذ إلى األسواق ،ولذا فإنھم في كثير من األحيان غير قادرين على اإلنتاج
وتسويق الفائض المطلوب لتخطي إنفاقاتھم الغذائية .ويقدر أن أكثر من  70في المائة من الفقراﺀ يعيشون في
المناطق الريفية ،ونظراﹰ ألنماط الھجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ،ليس من المتوقع أن
ينخفض الفقر في المناطق الريفية مقارنةﹰ بالفقر في المناطق الحضرية.
الجدول  - 9توزيع الفقراﺀ على المناطق الريفية والحضرية
النسبة المئوية للفقراﺀ في
المناطق الحضرية

النسبة المئوية للفقراﺀ
في المناطق الريفية

النسبة المئوية للفقراﺀ في
المناطق الريفية من المجموع

اليمن

21

40

84

مصر

10

27

78

العراق

16

39

..

األردن

12

19

29

فلسطين

21

55

67

السودان

27

85

81

الجمھورية العربية السورية

8

15

62

البلد/المنطقة

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

يتركز السكان الريفيون والفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المناطق الجافة البعلية،
التي تشمل موارد الرزق الرعوية فيھا تربية الماشية ،الغنم بالدرجة األولى ،وزراعة األعالف من الحبوب
في فترات الھجرة الموسمية .ويتفاقم الوضع بسبب غياب السياسات اإلنمائية المتكاملة طويلة األمد التي
تھدف إلى تخطي تأثير العوامل المناخية القاسية وندرة الموارد ،إلى جانب النزاعات التي من صنع اإلنسان،
والتخفيف من آثارھا )راجع اإلطار  .(1وترتبط العالقة بين الفقر واألمن الغذائي والبيئة بعالقة تأثير سببية،

) (34تأثر من يستھلكون نسبة كبيرة من األغذية األساسية كالذرة في نظامھم الغذائي بشكل خاص عندما ارتفع سعره ارتفاع ﹰا
حاداﹰ عام .2008

 - 27وذلك ألن السكان الفقراﺀ يعتمدون بشكل أكبر على الموارد الطبيعية لكسب رزقھم ،ما يزيد من الضغط على
ھذه الموارد.
اإلطار  - 1القيود الزراعية  -البيئية في منطقة اإلسكوا وعواقبھا
في منطقة اإلسكوا ،ستصبح تحديات رفع اإلنتاج الغذائي والمداخيل الريفية في العقود القادمة أكثر تعقيداﹰ بسبب
تزايد شدة القيود البيئية .ففي حين تضم المنطقة بين  5في المائة و 6في المائة من سكان العالم ،إال أن فيھا ما ال يزيد
عن  1في المائة إلى  1.4في المائة من المياه العذبة المتجددة التي يمكن الوصول إليھا في العالم ،ما يعكس ندرة الموارد
المائية في منطقة تواجه ظروف ﹰا مناخية سلبية .وتقدر كميات المياه المسحوبة في المنطقة العربية بأكثر من ثلثي موارد
المياه المتجددة ،مقارنة بمتوسط يبلغ  8في المائة فقط )مع حد أقصى يبلغ  30في المائة( في البلدان النامية )البنك الدولي،
 .(2007وتﹸخصص نسبة  85في المائة تقريباﹰ من استعماالت ھذه المياه للري .ومن المتوقع أن يخفف التغير المناخي
تساقط األمطار بنسبة  20في المائة ،ما سيجعل كفاﺀة استعمال المياه للزراعة )مع تسعير المياه تدريجيﹰا وعلى األقل
جزئياﹰ استناداﹰ إلى سعر الظل الخاص بھا( شرطاﹰ مسبقاﹰ مھمﹰا لتحقيق تنمية متوازنة في المنطقة .وھناك أسباب تدعو إلى
القلق من أن بعض القطاعات الزراعية في المنطقة بدأت تقترب من الحدود البيئية أو أنھا قد تخطتھا بالفعل .مثالﹰ،
استعمال األسمدة للھكتار الواحد في كل من إسرائيل واألردن وفلسطين من بين األعلى في العالم؛ ما أدى إلى تضاعف
تركز النيترات في طبقات المياه الجوفية الساحلية لفلسطين واسرائيل في الفترة الممتدة بين  1980و2000
) .(Brooks, 2000كذلك في مناطق ساحلية ،مثل فلسطين أو عمان ،تسبب االستخراج المفرط للمياه ألغراض الري إلى
تسرب كميات كبيرة من المياه المالحة إلى المياه الجوفية ،ما أدى إلى التخلي عن استعمال األراضي ألغراض زراعية.
كما أن مشكلة ملوحة التربة حادة في العديد من األراضي المروية واألكثر إنتاجاﹰ في المنطقة ،كما في العراق ومصر
حيث تطال المشكلة ربما  30في المائة من األراضي المزروعة ).(Postel, 2001
والضخ المفرط للمياه الجوفية منتشر بشكل واسع أيضاﹰ .ففي اليمن ،ارتفعت المساحة التي ترويھا اآلبار من
 37000ھكتار عام  1970إلى نحو  500000ھكتار اليوم ،ما يساوي نحو  100000بئر و 40في المائة من مجموع
األراضي الزراعية ،وترافق مع ذلك زيادة في عمق اآلبار وانخفاض لكمية المياه المستخرجة .وقد شجعت السياسة
الحكومية ذلك من خالل دعم الوقود ،كما استفاد المقترضون الزراعيون من الدعم السخي لفوائد القروض لالستثمار في
اآلبار )من خالل دفع معدالت فائدة أقل بخمس إلى ست مرات من المعدالت السائدة في السوق( .ولوال ھذا الدعم ،لكانت
تغطية الكلفة الھامشية فقط الستخراج المياه قد تطلبت سعراﹰ أعلى بثالث إلى خمس مرات من متوسط سعر المياه
القائم) .(35وأيض ﹰا ،حمت الحكومة سوق الفواكه والخضار المحلية ،ولم تفرض قيوداﹰ على توسع زراعة القات )وھي مادة
مخدرة قليالﹰ ،تستعمل بين  20إلى  30في المائة من مياه الري كلھا في البالد( )Ward, 2000؛ وزارة التخطيط والتعاون
الدولي والمعھد الدولي لبحوث سياسات الغذاﺀ ) .(2010 ،(IFPRIونتيجة لذلك ،يتخطى استخراج المياه اليوم إعادة
تغذيتھا بنسبة  400في المائة ،وربما كان اليمن البلد الوحيد الذي يحدث فيه ذلك ) ،(Shah et al., 2000ما أدى إلى
انخفاض مناسيب المياه بشكل درامي ).(Liechtenthaeler and Turton, 1999
يتطلب إنتاج كل سعر حراري من الغذاﺀ نحو لتر واحد من المياه .بناﺀ على ذلك ،لتزويد كل مستھلك بألفي سعر
حراري يومياﹰ على األقل من خالل االعتماد كليا على اإلنتاج المحلي ،ستكون منطقة اإلسكوا بحاجة إلى  520مليون متر
مكعب من المياه يومياﹰ على األقل ،وبحلول العام  ،2050ستتضاعف حاجتھا تقريبﹰا لتصل إلى ما مجمله  330مليار متر
مكعب من المياه سنويﹰا على األقل مقابل نحو  277مليار متر مكعب سنوياﹰ من الموارد المائية السطحية اإلجمالية المتوفرة
في الوقت الراھن.

) (35ويمكن تحقيق ذلك من خالل إدراج آلية تسعيرية تراكمية لمستويات استھالك المياه السطحية أو الجوفية للفرد
الواحد/للھكتار الواحد تتخطى الحد األدنى المخصص لري المحاصيل الغذائية.
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اإلطار ) 1تابع(
تشھد المنطقة ظروف ﹰا مناخية قاسية مع استنفاد الموارد الطبيعية والتصحر وندرة المياه واستمرار موجات الجفاف
التي تشكل عوامل تساھم في الفقر وانعدام األمن .وقد انتقلت األدبيات الصادرة عن المياه مؤخراﹰ من اعتبار "ندرة المياه
محركﹰا للحروب" إلى اعتبار "ندرة المياه محركﹰا للتعاون" .مع ذلك ،قد يؤدي االستغالل المفرط للمياه إلى مضاعفات
أمنية خطيرة لثالثة أسباب رئيسية ،ھي) :أ( في أجزاﺀ كثيرة في المنطقة ،أدى اإلفراط في ضخ المياه إلى تأثيرات
خطيرة من حيث التوزيع ،ففي بعض األحيان ،ال يم ﹼكن ارتفاع تكاليف استخراج المياه أحداﹰ غير كبار المزارعين من
االستمرار في الضخ من حوض المياه الجوفية المستغل استغالالﹰ مفرطاﹰ ،بينما يرغم صغار المزارعين على الخروج من
السوق؛ )ب( ساھمت ندرة الموارد المائية في توتير العالقات بين المجتمعات المحلية والمزارعين من جھة ،والرحل
والرعاة من جھة أخرى؛ )ج( تتقاسم بلدان المنطقة موارد مائية كبرى ،منھا أنھر النيل ودجلة والفرات واألردن ،تثير
قضايا المشاطئة عليھا النزاعات ،إذ ثبت أن من الصعب التوصل إلى اتفاقات بين البلدان بشأن استخراج المياه .وما يؤيد
ھذه النتائج ھو أنه أصبح من الصعب في كثير من مناطق النزاع التمييز بين السكان "المتأثرين بالنزاعات" ،الذين يحق
لھم الحصول رسمياﹰ على صفة األشخاص المشردين داخلياﹰ ،وبالتالي الحصول على المساعدات اإلنسانية ،والسكان
"المتأثرين بفشل الحصاد" ،ما يجعل عمليات اإلغاثة أصعب بكثير.
وباإلضافة إلى التأثيرات السلبية على نوعية المياه وتسرب المياه الجوفية المالحة وملوحة التربة واإلفراط في
استخراج موارد المياه الجوفية المتجددة ،تواجه المنطقة أيضاﹰ عوائق استدامة رئيسية تتعلق باالستخدام المدعوم إلى حد
كبير للمياه الجوفية غير المتجددة في اإلنتاج الزراعي .ففي كثير من األحيان ،تحولت االستراتيجيات الوطنية السابقة
لتحقيق االكتفاﺀ الذاتي الغذائي إلى سياسات طريق مسدود تتميز بانتاج محلي مدعوم وأسواق محلية لألغذية مدعومة إلى
حد كبير) ،(36بينما كثيراﹰ ما يكون من األنسب اليوم االستثمار في تأمين إمدادات األغذية األساسية من خالل اتفاقيات
تجارية .وقد قررت المملكة العربية السعودية مؤخراﹰ أن تلغي تدريجيﹰا استعمال المياه الجوفية غير المتجددة إلنتاج القمح
بحلول العام  ،2016متخلية بذلك عن استراتيجيتھا الوطنية السابقة لتحقيق االكتفاﺀ الذاتي الغذائي .مع ذلك ،ال يزال
ھناك العديد من التحديات فيما يتعلق بزيادة خفض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة وقصره فقط على االستعماالت
األكثر إنتاج ﹰا واألسلم اقتصادياﹰ ،أي على إمدادات مياه الشرب ،خصوصا في جوار المناطق الحضرية الكبرى التي
ال تملك طريقة اقتصادية بديلة لتوفير مياه الشرب .وأخيراﹰ ،نظراﹰ لموارد األراضي المحدودة وللنمو السكاني المتسارع،
من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من مساحة األراضي الصالحة للزراعة من  0.3ھكتار في التسعينات إلى 0.12
ھكتار بحلول العام ) 2050الفاو .(2008 ،وقد أدرك كثير من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا القيود المختلفة التي تحد من
إمكان تحقيق األمن الغذائي الوطني ومن اإلنتاج على المستوى الوطني ،فبدأت الدول باالستثمار في عقد اتفاقيات تجارية
)إيجار( ومتعلقة بالتنمية الزراعية مع بلدان أخرى في المنطقة وخارجھا .ولسوﺀ الحظ ،ليست ھذه االتفاقيات االستثمارية
الدولية شفافةﹰ جداﹰ دائماﹰ ،ولذا ال بد من االنتظار كي نرى ما إذا كانت ھذه االتفاقيات ستؤدي إلى خيارات تنمية مستدامة
لكافة البلدان الشريكة ولسكانھا المحليين.
____________________

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

المنطقة العربية متأخر ﹰة في تحقيق الھدف اإلنمائي األول لأللفية الذي ينبغي بموجبه أن تنخفض
بحلول العام  2015نسبة من يعيشون في الفقر ونسبة من يعانون الجوع إلى نصف ما كانتا عليه عام
ث مكافحة الجوع والفقر اللذين يؤثران خاصة
 .(37)1990وتﹸظھر البلدان العربية تفاوتﹰا في ما بينھا من حي ﹸ
) (36تؤثر السياسات المكلفة لدعم المنتجين على الفقراﺀ بثالث طرق ھي) :أ( تسود المحاصيل "االستراتيجية" التي تتبناھا
الحكومات على حساب اإلنتاج المستند إلى الميزات المقارنة ،وھذه من شأنھا زيادة مداخيل المزارع الريفية ،ما يؤثر على مداخيل
المزارعين الصغار؛ )ب( زيادة استعمال المياه وبالتالي التدھور البيئي الذي يمكن أن يؤدي إلى خسارة اإلنتاجية على المدى الطويل؛
)ج( بسبب الدعم الزراعي ،إزاحة الفسحة المالية التي يمكن استخدامھا في الخدمات االجتماعية الرئيسية ،كالتعليم والصحة والحماية
االجتماعية.
).UNDP (2009) (37

 - 29على المناطق الريفية وعلى النساﺀ واألطفال .وقد فعلت الحرب األھلية الطويلة والمستمرة التي شھدھا
السودان فعلھا في ارتفاع عدد السكان الذين يعانون انعدام األمن الغذائي إلى أعلى المستويات )أكثر من 8
ماليين نسمة( ،ويليه اليمن )أكثر من  7ماليين نسمة( الذي يعتمد بشكل كبيرﹴ على واردات األغذية ،إذ
يستورد نحو  90في المائة من حاجته للقمح ،ما يجعله شديد التأثر بتقلب أسعار األسواق الدولية .وفي
فلسطين ،ارتفع سعر دقيق القمح بأكثر من  90في المائة عام  ،2009 - 2008ما فرض ضغطاﹰ إضافياﹰ،
خاصة على العائالت الفقيرة التي تجھد في التعاطي مع االنھيار االقتصادي الحالي الناجم عن إغالق المعابر
الحدودية والقيود المفروضة على الحركة والعزلة االقتصادية.
وقد بينت األدلة أنه عندما تواجه األسر الفقيرة صدمات سلبية كبيرة ،مثل ارتفاع أسعار األغذية عام
 ،2008فإنھا قد تبيع أصولھا اإلنتاجية كالبذور والماشية ،فتخاطر بذلك بإمكانيات الكسب المستقبلية .ويلحق
ارتفاع التضخم العام ضرراﹰ أكبر بالفقراﺀ) .(38وباإلضافة إلى ذلك ،تميل تأثيرات التحول عن الغذاﺀ الغني
بالمغذيات الدقيقة إلى أغذية أساسية أقل ثمنﹰا إلى الظھور على المدى الطويل على شكل إضعاف ألجھزة
المناعة لدى الفقراﺀ ،وما يترتب على ذلك من زيادة معدالت االعتالل .كذلك ترتفع معدالت التسرب
ال من جعلھم
المدرسي ،خاصة بالنسبة للبنات ،بسبب ارتفاع تكلفة فرصة إبقاﺀ األطفال في المدارس بد ﹰ
يعملون أو يساعدون عائالتھم في المنازل .وھذا يعني أن فعل مثل ھذه الصدمات يتخطى تأثيرھا اآلني
المباشر وأنھا تھدد القدرة المحدودة للفقراﺀ على التحمل على المدى الطويل ،كما ھو وارد في الشكل .8
الشكل  - 8العالقة بين الفقر وسوﺀ التغذية

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

ثانياﹰ  -العالقة بين النزاع واألمن الغذائي
ألف  -تاريخ النزاع في منطقة اإلسكوا

لمنطقة اإلسكوا تاريخ طويل من النزاعات .فوفقﹰا لمجموعة البيانات على شبكة اإلنترنت التي تحملُ
عنوان "سلسلة أحداث العنف السياسي الرئيسية "2009 - 1946 ،التي أعدھا "مركز السلم النظمي" ،شھد العالم
 315حادثة من النزاعات المسلحة )بما في ذلك  26حالة ال تزال مستمرة( شارك فيھا  110بلدان بين 1946
و .(39)2009ويقدر عدد الوفيات الناجمة عن ھذه الحروب بأكثر من  30مليون شخص .شاركت البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا في  59نزاعاﹰ من ھذه النزاعات ،وتﹸقدر كلفتھا البشرية بنحو  3.5مليون شخص).(40
وبحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPكان  90في المائة ممن القوا حتفھم نتيجة النزاعات في
المنطقة العربية من المدنيين وكان نصفھم من األطفال).(41

) (39راجع .www.systemicpeace.org/warlist.htm
) (40فيما يخص فترة زمنية مماثلة ،أوردت مجموعة بيانات النزاعات المسلحة الصادرة عن برنامج أبساال لبيانات النزاع
المسلح ) (UCDPمعھد أوسلو ألبحاث السالم ) ،(PRIOالنسخة الرابعة ) 228 ،(2009نزاع ﹰا في منطقة اإلسكوا من أصل المجموع العالمي
البالغ  ،1957أي ما نسبته  12في المائة تقريب ﹰا من النزاعات .وعلى سبيل المقارنة ،وبحسب مركز السلم النظمي ،تبلغ النسبة  19في
المائة تقريباﹰ.
).UNDP (2002) (41

 - 31يمكن قياس النزاعات وفقﹰا لمعيارين ،ھما نشوبھا ومدتھا .وفي حين أنه ال تبرز منطقة اإلسكوا من
ث متوسط مدة
ث نشوب النزاعات مقارنة بجنوب الصحراﺀ أو آسيا ،إال أنھا حتمﹰا تبرز من حي ﹸ
حي ﹸ
)(42
النزاعات  .وقد تكون النتيجة الضمنية لھذه الميزة التي تتسم بھا النزاعات في المنطقة ،النزوع نحو إنفاق
عام موجه بقوة نحو النفقات العسكرية ،إلى جانب تقديم إعانات شاملة تھدف إلى مساعدة المواطنين بغض
النظر عن حاجاتھم وظروفھم الخاصة .ويمكن أن تركز بحوث مستقبلية بشكل أعمق على مضاعفات ھذه
الميزة فيما يتعلق بالفقر والسياسة اإلنمائية.
وكما توضح البيانات ،تأثرت المنطقة بأشكال مختلفة من النزاعات تراوحت ،بين حروب دولية بين
دول ونزاعات داخلية وعنف سياسي) .(43تاريخياﹰ ،تداخلت األسباب الكامنة وراﺀ الحروب والنزاعات
الداخلية في المنطقة ،وربما يمكن فھمھا بشكل أفضل كشبكة من الروابط المتداخلة التي ما زالت لھا أھمية
حتى اليوم .وأحد األسباب الجذرية الذي يذكر في أغلب األحيان لتفسير نزوع المنطقة إلى النزاعات ھو
تاريخھا االستعماري الذي نشأ منه النزاع العربي  -اإلسرائيلي من بين نزاعات أخرى .وقد كان لھذا النزاع
وال يزال تأثير عميق على السياسة في المنطقة كلھا ،وما زال يحشد موجات االحتجاج الداخلي في العديد من
ال لھا في منطقة اإلسكوا .أما بؤرة
البلدان .وخالفاﹰ ألنحاﺀ أخرى من العالم ،لم تجد جدلية االستعمار ح ﹰ
ال عن أشكال
العنف األخرى في المنطقة فھي النزاع بين إيران والعراق الذي جر إليه دول الخليج فض ﹰ
متطرفة من التدخل الدولي ،نظرﹰا لألھمية الجغرافية السياسية البالغة للمنطقة.
باإلضافة إلى ذلك ،يشكل النمو السكاني المرتفع وما يعرف ب ـ "الطفرة الشبابية" تھديداﹰ متزايداﹰ على
السالم واألمن في منطقة فرص توليد الوظائف فيھا منخفضة)(44؛ وفيھا المساواة عمودية وأفقية؛ وفقر
ظاھري وقريب من حده األدنى؛ وموارد الدولة و/أو الموارد الطبيعية فيھا مستغلة إلى حدھا األقصى؛
ومعرضة بشكل واضح للتأثر بشدة بالنزاعات  .وفي حين أن النزاع داخلي في معظم الحاالت ،إال أن اآلثار
غير الجانبية على الخارج التي يسببھا الالجئون ،وموجات الھجرة ،ومظاھر التعاطف األيديولوجي واإلثني
ال لدول ضعيفة تناضل ھي
والديني وتحولھا إلى نزاع مسلح ،يمكن أن تضغط كلھا على األداﺀ الھش أص ﹰ
ذاتھا في سبيل بقائھا من خالل عملية تتشابك فيھا المساومة مع الزبائنية.

).Sørli, Gleditsch and Strand (2005) (42
) (43ما من تعاريف متفق عليھا بوضوح للنزاع في القانون الدولي وفي األدبيات .ولكن ،ھناك تعاريف شائعة للنزاع المسلح
ولشكليه الرئيسيين )أي النزاع الداخلي والنزاع الدولي( :يعرف فريق أبحاث أبساال/معھد أوسلو ألبحاث السالم ) ،(PRIOالنزاع المسلح
ث يؤدي فيه استعمال القوة المسلحة بين طرفين ،أحدھما على األقل حكومة
على أنه "تعارض متنازع عليه ومتعلق بحكومة و /أو منطقة حي ﹸ
دولة ما ،إلى "...إصابات .والنزاع الداخلي "يحدث بين حكومة دولة ومجموعات المعارضة الداخلية دون تدخل دول أخرى" .والنزاعات
الدولية؛ "تحدث بين حكومة دولة ومجموعات المعارضة الداخلية مع تدخل دول أخرى" أو مباشرة بين حكومة دولة وحكومة دولة أخرى.
) (44يبين أوردال ) (Urdal, 2004, 2006 and 2007أن الطفرات الشبابية تولد خطر عنف أكبر من خالل زيادة عدد الشباب الذين
ال يملكون فرص بديلة ،إذ يرجح أن تترافق الطفرات الشبابية باالكتظاظ المؤسسي ،وخاصة البطالة .وتورد ھذه الدراسة أيضاﹰ بعض
األدلة التجريبية التي تشير إلى أن تأثير الطفرات الشبابية على العنف السياسي قد ينخفض مع انخفاض النمو الديمغرافي مقاساﹰ بنسبة
اإلعالة .ولكن ،تجدر اإلشارة إلى أن الطفرة الشبابية يمكن أيضاﹰ أن تقدم فرصة ھائلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في البلد المعني على
المدى الطويل .ومن المتوقع أن تستمر زيادة من ھم في سن العمل )بين  15و 64عاماﹰ( حتى العام  ،2050ومن شأن ھذه الزيادة أن
تخفض معدالت اإلعالة في المنطقة )أي نسبة الشرائح السكانية المعالة اقتصادياﹰ – وھم السكان دون سن الرابعة عشرة وفوق سن الخامسة
والستين( إلى الشريحة المنتجة من السكان ،ما يخلق تأثيرﹰا "ديمغرافي ﹰا إيجابياﹰ" .وإذا ما ترافقت الطفرة الشبابية مع فرص عمالة منتجة،
يمكنھا أن تؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي ،ما يحفز القدرات اإلنتاجية للبلد ويؤدي لزيادة نصيب الفرد من المدخرات ،وذلك
يوفر إمكانية القيام بالمزيد من األنشطة االستثمارية .للحصول على تحليل شامل لمضاعفات الطفرة الشبابية وتحدياتھا وإمكانياتھا في
المنطقة العربية.(ESCWA (2007)) ،

 - 32وليس األداﺀ والتنمية المتعثرين في البلدان العربية إال نتيجة أخرى لما ذكر أعاله .فوفقاﹰ لمؤشر
الدول العاجزة الذي يصدره صندوق السالم العالمي ،الذي يسلط الضوﺀ على الضروب المختلفة التي يمكنھا
تقويض االستقرار في البلدان) ،(45ويبدو بوضوح أن البلدان المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا أنھا قابلة
بشكل خاص ألن تكون في منزلة الدول العاجزة).(46
يبين الجدول  10الترابط القائم بين ھشاشة البلدان العربية وحصيلة النزاعات بين الدول وداخلھا.
ومع أن عدة بلدان عربية تواجه تحديات صعبة ،أثبتت الدولة في معظم الحاالت قدرتھا على التحمل ،متحديةﹰ
بذلك الفكرة السائدة ومتفاديةﹰ االنھيار الشامل) .(47وتندرج البلدان المتأثرة بالنزاعات ،وھي العراق والسودان
واليمن ،ضمن فئة "االستنفار" ،ويحتل السودان المرتبة األعلى في المنطقة).(48
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نقاط مؤشر الدول العاجزة

الضغوط الديمغرافية

الالجئون واألشخاص
المشردون داخلياﹰ

تظلم الجماعات

ھرب الناس

التنمية االقتصادية
غير المتكافئة

التدھور االقتصادي

نزع الشرعية عن الدولة

الخدمات العامة

حقوق اإلنسان
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المصدر :صندوق السالم المتوفر في الموقع التالي.www.fundforpeace.org/web/ :

) (45ال بد من االشارة ھنا إلى أن ھذا الدليل يستعمل على نطاق واسع في األدبيات ،وكثيراﹰ ما تعتمد مؤشراته على تفسيرات
تقريبية شخصية لبعض العناصر ،مما يجعل استعماله في أبحاث المقارنة صعب ًﹰا.
) (46تعطى لكل فئة نقاط تتراوح بين صفر )قوة منخفضة( وعشرة )قوة مرتفعة( ،وتجمع النقاط لتشكل مؤشر الدول العاجزة.
كما ينقسم المؤشر إلى فئات ھي :االستنفار ) 90إلى  (120واإلنذار ) 60إلى أقل من  (90والمعتدل ) 30إلى أقل من  (60والقابل للتحمل
)صفر إلى أقل من  .(30يمكن الحصول على مزيد من المعلومات في الموقع التالي.www.fundforpeace.org/web/ :
) (47لإلطالع على نقاش حول ما يشكل دولة "قوية" مقابل دولة "ضعيفة" راجع.Migdal (1988) ،
) (48ال يشمل مؤشر الدول العاجزة الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان منفصل في قائمة الترتيب ،ولذا من غير الممكن إجراﺀ
مقارنات مفيدة.

 - 33مالحظة :يشير اللون األحمر إلى "االستنفار" ،واللون البرتقالي إلى "اإلنذار".

بكالم آخر ،األخطار التي تھدد السالم واألمن في منطقة اإلسكوا معقدة ومستمرة ومتداخلة .ويواجه
ث النزاع الداخلي ،وجميعھا يواجه التھديد بخطر امتداد النزاعات
العديد من البلدان التحديات نفسھا من حي ﹸ
إليھا .وأخيراﹰ ،في منطقة تعاني من ندرة فائقة في المياه ومن انخفاض األمن الغذائي ،ليس من المستبعد أن
تنشب نزاعات بين البلدان بسبب الموارد في المستقبل .وسبق أن شھدت المنطقة أعمال شغب بسبب ارتفاع
أسعار األغذية عام  ،2008كان أشدھا في مصر ،وبدرجة أقل في البحرين واألردن ولبنان والمملكة العربية
السعودية واليمن.
باﺀ  -تصوير العالقة بين النزاع وانعدام األمن الغذائي
بحث عدد قليل جداﹰ من الخبراﺀ في العالقة القائمة بين األمن الغذائي والنزاع ،بينما درس عديدون
الرابط القائم بين ندرة الموارد والنزاع المسلح .ولكن ،يمكن استعمال التصنيفات المتضمنة في مفھوم انعدام
األمن الغذائي نيابة عن ندرة الموارد ،نظرﹰا ألن الفقر والجوع إلى جانب التوزيع غير المتساوي للدخل
واألراضي وغيرھا من األصول المادية والسلع يمكن أن تولد جميعھا الغضب وتخلق شعوراﹰ بالظلم
االجتماعي الذي يمكن أن يشكل ركيزةﹰ أخالقية وسياسية للنزاع) .(49وإذا كان الحال كذلك ،يمكن ربط بين
مجالي البحث ھذين ،ويمكن توسيع حقل البحث بھدف تحليل العالقة مع النزاع.
تذھب البحوث التي أجراھا ھومر  -دكسون ) (Homer-Dixon,1999وانترناشونال اليرت
 (Alert, 2007وأوھلسون ) ،(Ohlsson, 2003وبوھوغ وآخرون ) ،(Buhaug et al., 2008إلى أن ندرة الموارد
يمكن أن تزيد من نزوع األفراد نحو المشاركة في نزاع ما من خالل العوامل التالية التي تحفز العنف
المنظم) :أ( تزايد ندرة الموارد المتجددة في اقتصادات الكفاف؛ )ب( أفعال النخب االنتھازية التي تكثف
االستقطاب االجتماعي ،خاصة عن طريق الھويات اإلثنية أو االجتماعية؛ )ج( رداﺀة السلع العامة التي
تنتقص من الشرعية السياسية للدولة؛ )د( تفاقم سوﺀ الظروف االجتماعية واالقتصادية الذي يرغم الناس على
الھجرة ،ما يزيد من التوتر ومن خطر التطرف في المناطق التي تستقبلھم .وتشير كافة ھذه الروابط السببية
إلى نموذج لحرب أھلية سببھا الظلم بفعل عدم المساواة في توزيع الموارد والحصول عليھا ،وليس نتيجة
لندرة في ھذه الموارد.
) International

باإلضافة إلى ذلك ،قد تنتشر ھذه التأثيرات إلى خارج الحدود من خالل ھجرة الالجئين وتعطل
التدفقات التجارية وانخفاض الثقة في االستثمار وزيادة االقتصادات غير النظامية وغير القانونية) .(50ويمكن
أن يدفع ھذا األمر بدوره باإلنفاق العام في البلدان المجاورة بشكل دائم نحو اإلنفاق العسكري .وكلما طالت
مدة النزاع كلما زادت قدرته على التدمير وزادت خطورة تأثيراته وطال بقاؤھا في أعقابه ،ما يزيد احتمال
تكراره .وفي أحيان كثيرة تستخدم قضية القرن األفريقي في السبعينات والثمانينات كدراسة حالة لعرض
العالقة اآلنفة الذكر.
) (49إن استعمالنا لندرة الموارد ال يضع بالضرورة التغير المناخي في مركز النقاش ،بالرغم من أھميته التي ال خالف عليھا،
نظراﹰ ألن ندرة الموارد يمكن أن تتأثر بقوة بالھيكلية االجتماعية وبالسياسة االقتصادية للبلد المعني ،كما سنرى الحقاﹰ.
) (50ال يتم عادة تسجيل الدخل الناجم عن االقتصادات غير النظامية وغير القانونية ألغراض ضريبية ،كما ال يتم إدراجه في
الناتج المحلي اإلجمالي لبلد ما ،مما يجعله خارج سيطرة الدولة .وفي كثير من األحيان تكون االقتصادات غير القانونية عنصرﹰا رئيسياﹰ في
تمويل النزاعات ،خاصة من خالل بيع الموارد القابلة للنھب والمخدرات واألسلحة واالتجار بالبشر.

 - 34بدأت البحوث الكمية في ھذا المجال تزدھر مؤخرﹰا فقط ،وما زال النقاش حول الروابط والعالقات
السببية بين الصدمات الطبيعية والنزاعات مستمرﹰا .ولكن ،يبدو أن ھناك توافق على األمور التالية :إن
ظھور انعدام األمن الغذائي والنزاع نتيجة للتأثيرات المذكورة أعاله يعتمد بشكل كبير على خصائص البلد
المعني .فالمجتمعات التي يسودھا االستقرار السياسي والتجانس والمساواة والتي تتميز بحكم رشيد ال تشكل
حاالت من المعقول أن يحدث فيھا ترابط بين انعدام األمن الغذائي والنزاع .ويساھم كل من انفتاح النظام
السياسي وحرية الصحافة والمساﺀلة السياسية في الحيلولة دون أن يصبح العنف ھو الحل األمثل كما تساعد
ھذه العوامل جميعھا على تفسير لماذا يمكن أن تقاسي الديمقراطيات الراسخة من كوارث طبيعية ولكن ليس
من مجاعات) .(51ويمكننا إعادة صياغة ما ذھب إليه ھومر  -دكسون ) ،(Homer-Dixonبالقول إن العوامل
المؤسسية ھي التي تحدد في نھاية المطاف وإلى حد كبير ما إذا كانت البلدان وأنظمتھا الزراعية تستجيب
بفعالية لحاالت تفاقم ندرات الموارد.
ما ھو الرابط بين انعدام األمن الغذائي وانكشاف الدولة على خطر النزاع المسلح؟ إن مسألة إسناد
عالقة سببية مباشرة بين انعدام األمن الغذائي والنزاع غير واضحة أيضﹰا ألن العالقة بين النزاع المسلح
ومتغيراته التفسيرية ھي في أحيان كثيرة عالقة داخلية؛ أي أن وجود نزاع يؤثر بحد ذاته على المتغيرات
الرئيسية المستعملة لتفسير النزاع عدا عن المتغيرات الجغرافية .لكن ،ھناك توافق عام على أن الفقر والنمو
المنخفض يؤديان إلى زيادة مخاطر النزاع واإلقصاﺀ ،ما يؤدي بدوره إلى تكاليف اقتصادية أعظم تتصاعد
إلى ھوة نزاع  -فقر – إقصاﺀ) .(52وليس انعدام األمن الغذائي إالﹶ جزﺀاﹰ واحداﹰ من الصورة الكبرى ،إذ قد
يكون مرتبطاﹰ بالفقر ،ولكن ليس بالضرورة .فكما ذكرنا أعاله ،قد يعاني السكان من انعدام األمن الغذائي
دون أن يكونوا فقراﺀ ،وقد يتمتعون باألمن الغذائي على الرغم من كونھم فقراﺀ.
ناقش عدد كبير من الدراسات الكمية في األدبيات الرابط الواضح بين الفقر وانعدام المساواة والنزاع
األھلي) .(53وھذا الرابط مؤكد يمكن تحليله على ثالثة مستويات مختلفة) .(54على مستوى فردي ،يمكن أن
تخفض الديناميات المتعلقة بالفقر من اإليرادات المتوقعة من االنخراط في العمل الزراعي مقارنةﹰ بتلك التي
يمكن أن تتأتى عن مجموعات إجرامية ومتمردة .وعلى مستوى الجماعة ،في كثير من األحيان ،تﹸفسر
النزاعات من زاوية نسبية الحرمان )أو الالمساواة األفقية( ،إذ قد تؤدي االختالفات في الفرص بين
مجموعات مختلفة إلى حفز المجموعات المھمشة على حمل السالح لتغيير الوضع الراھن) .(55وإذا كان
).Sen (1981) (51
) (52ينبع اإلقصاﺀ من الالمساواة .وتظھر تحاليل الحقة أن الالمساواة بين األفراد ال تولد بحد ذاتھا النزاع ،بل إن "الالمساواة
األفقية" )أي الالمساواة بين المجموعات أو المناطق( ھي التي تؤدي إلى الشعور بالظلم الذي ييسر التعبئة وبالتالي التمرد .لمراجعة
األدبيات بھذا الشأن ،راجع ).Humphreys and Varshney, (2004
) (53انبثق كثير من األدبيات المتعلقة بالنمو والنزاع من النقاش الذي أثاره كوليير وھوفلر
 (and 2004حول "الطمع مقابل التظلم" ،الذي يذھب في أساسه إلى أن احتمال نشوب نزاعات داخلية ھو دالة تتغير إيجابي ﹰا مع احتمال فوز
فصيل واحد ،والقدرة على التنسيق بين الفصائل ،وحجم السكان ،والقدرة على فرض ضرائب في بلد ما ،وتتغير سلبي ﹰا مع وجود مؤسسات
ديمقراطية ،ومعدل مستوى نصيب الفرد من الدخل ،والنمو ،والمدة المتوقعة للنزاع .ومؤخراﹰ ،ركزت األدبيات أيضاﹰ على العالقة
اإليجابية بين النزاع والالمساواة بين المجموعات )أي "الالمساواة األفقية"( وما يعرف ب ـ "الطفرة الشبابية" ،كما يصفھا غولدستون
) ،(Goldstone, 2002والموقع في المناطق المعرضة للحروب وغير الديمقراطية بحسب ھغري وسامبانيس )(Hegre and Sambanis, 2005
والعالقة السلبية مع القدرة المؤسسية واالنفتاح التجاري.
)Collier and Hoffler 1998, 2000

) (54راجع ،مثالﹰ ).Collier and Hoffler (2002
) (55في دراسة اقتصادية قياسية عن المجموعات اإلثنية المھمشة في المنطقة األوروبية اآلسيوية وشمال أفريقيا ،وجد بوھوغ
وغليديتش وثايسن ) (Buhaug, Gleditsch and Theisen, 2008أن خطر التمرد مرتبط بشكل قوي وإيجابي بحجم المجموعة وببعد المسافة عن
المقر الرسمي للحكومة .نظراﹰ للمضاعفات المتعلقة بالمكان ،يمكن أن يؤثر انعدام األمن الغذائي على حاالت الالمساواة األفقية في منطقة
اإلسكوا ،خاصة في المناطق الريفية.

 - 35يمكن للفقر والنمو االقتصادي أن يتسببا بنزاع ،تجدر اإلشارة إلى أن أشكال النمو االقتصادي ليست كلھا
ث التخفيف من حدة النزاع.
بالضرورة "صالحة" من حي ﹸ
ويذھب كنبور ) (Kanburأنه بالنظر إلى بعض أنواع الالمساواة يحتمل أن يؤدي إلى نزاعات أكثر
من غيره" ،فإذا كانت محاوالت الحد من الفقر عن طريق النمو االقتصادي تؤدي في البداية إلى زيادة النوع
"الخاطئ" من الالمساواة ،قد يبدد النزاع الناجم عنھا التأثيرات اإليجابية للحد من الفقر على النزاع").(56
بتعبير آخر ،ال يحتمل أن تحد أشكال النمو االقتصادي كلھا بالضرورة من فرص النزاع ،بل إن بعض أشكال
النمو قد تزيد من ھذه الفرص .وبشكل خاص ،يحتمل أكثر أن يؤدي النمو الذي يزيد الالمساواة بين
مجموعات بارزة )الالمساواة األفقية( ،والذي يتطابق مع انقسامات اجتماعية وسياسية ،إلى تفاقم التوتر القائم
في مجتمع ما) .(57وأخيراﹰ ،على المستوى الوطني ،يميل نقص الموارد االقتصادية وضعف النمو االقتصادي
إلى زيادة خطر النزاع المسلح نتيجة افتقار الحكومة للتأييد الشعبي و/أو ضعف أساليب مكافحة التمرد و/أو
غياب القدرة المؤسسية و/أو العزلة الجغرافية نتيجة البنية التحتية المتردية) .(58لكن موضوعة "الطمع -
التظلم" ال تنطبق على كافة النزاعات في المنطقة ،ألن بعضھا )خاصة في العراق وفلسطين( يتميز أيضاﹰ
باحتالل أجنبي أو نزاعات دولية.
ويعاني معظم ھذه الدراسات من ثغرة منھجية وھي أنھا تفحص فقط مستوى الدخل المتوسط بدالﹰ من
النظر في توزيع الدخل في بلد ما .فھذا النھج ال يساعد كثيراﹰ على فھم ھذه العالقة في المناطق الريفية حيث
يكون الوضع الصحي والوضع الغذائي مؤشرين بديلين للحرمان أفضل من مؤشر الدخل .ومؤخراﹰ فقط،
أشارت الدراسات إلى أن الحرمان الناجم عن الفقر والجوع سبب مھم للنزاع .على سبيل المثال ،وجد
بينستراب وأندرسن وشيموكاوا ) (Pinstrup-Andersen and Shimokawa, 2008أن انخفاضاﹰ بنسبة  5في المائة
في مؤشر الفقر العددي يساھم في انخفاض احتمال نشوب النزاع المسلح بنسبة  3 - 1.5في المائة ،وأن
انخفاضاﹰ بنسبة  10في المائة في معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة يساھم في انخفاض احتمال نشوب
النزاع بنسبة  3 - 1في المائة ،وأن انخفاضاﹰ بنسبة  5في المائة في معدل سوﺀ التغذية لدى األطفال دون سن
الخامسة )مقاساﹰ بالفارق المعياري عن متوسط قيمة الوزن بالنسبة إلى العمر( يؤدي إلى انخفاض ھذا
االحتمال بنسبة  3.5 - 1في المائة.
وتشير ھذه النتائج إلى أن النمو االقتصادي على المستوى الوطني قد ال يكون كافياﹰ للحد من خطر
النزاع إن لم يترافق مع الحد من الفقر وتحسين الوضع الصحي لدى مختلف المجموعات.
).Kanbur (2007) (56
) (57عند النظر في الصلة القائمة بين الالمساواة والعنف السياسي في المجتمع ،يرى سيغلمان وسمبسون
) (Sigelman and Simpson, 1977أنه ينبغي أخذ أربعة عوامل رئيسية في االعتبار ،وھي :الغنى والحراك االجتماعي وعدم التجانس
االجتماعي  -الثقافي ووتيرة التغيير االجتماعي" .يكمن مفتاح فھم العنف السياسي ،في تفحص التفاعالت بين مختلف خطوط االنقسام.
فحتى الالمساواة االقتصادية العميقة قد تولد تأثيرات سياسية طفيفة فقط في حال تقاطعھا مع انقسامات اجتماعية  -ثقافية راسخة .ففي مثل
ھذه الظروف ،من المحتمل أن يكون أساس تحرك المجموعة كمجموعة غائباﹰ  .Sigelman and Simpsonص  .(1977) 128 - 105ويرى
بنتسراب وأندرسون وشيموكاوا ) (Pinstrup-Anderson and Shimokawa, 2008أن النتائج التي توصلوا إليھا تشير إلى "أھمية وجود سياسات
لصالح الفقراﺀ في الحد من احتمال نشوب النزاع المسلح" .رغم أنھم يلحظون أن ھذه السياسات تتغير بحسب الظروف المحددة في بلد ما،
إال أن أغلب السكان المتأثرين بسوﺀ التغذية والجوع في الريف ويعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة .وبالتالي ،ال بد من
إعطاﺀ األولوية للقطاعات الزراعية في المناطق الريفية بھدف مكافحة الفقر.
) (58بحسب بيالي ) (Pillay, 2003تشير النتائج التجريبية إلى أن بلدﹰا ينمو اقتصادياﹰ بنسبة  5في المائة سنوياﹰ أقل عرضةﹰ للوقوع
في النزاعات بنسبة  40في المائة من بلد يتدھور اقتصاده بنسبة  5في المائة .ويساھم الحد من المديونية ومن االعتماد على استخراج
الموارد الطبيعية في تخفيض خطر النزاع بشكل أكثر.

 - 36خالصة القول ،كثيراﹰ ما تكون المسائل المتعلقة بالحاكمية جذر عدم التكافؤ في الحصول على الموارد
الطبيعية )مثل األراضي( والخدمات األساسية ،ما يثير النزاعات التي تؤدي بدورھا إلى انعدام األمن الغذائي
واستنفاد األصول .وتعطي دراسات حالة عن السودان وجمھورية الكونغو الديمقراطية والصومال أمثلةﹰ عن
كيف أن االختالل المؤسسي قد يسبق النزاعات ويساھم في نشوﺀ الرابط بين النزاع وانعدام األمن
الغذائي).(59
الشكل  - 9النزاع :ديناميات األمن الغذائي

مالحظة :للحفاظ على وضوح الشكل ،لم تبين التأثيرات المتبادلة وحلقات التغذية الراجعة.

يؤدي نشوب النزاع إلى عواقب اقتصادية وخيمة في البلد الذي يحصل فيه وفي المنطقة .فبحسب
كولييه وھوفلر ) ،(Collier and Hoeffler, 1998يخفض النزاع الداخلي بالمتوسط  2.2في المائة سنوياﹰ من الناتج
المحلي اإلجمالي للبلد) .(61) ،(60ويأتي ھذا االنخفاض نتيجة عدة عوامل من مثل تعطل البنية التحتية والقوة
العاملة والخدمات العامة وتدھورھا ،إضافةﹰ إلى ارتفاع معدل اھتالك قيمة رأس المال المادي والبشري).(62
وعادة يكون كل من حقوق الملكية وسيادة القانون من بين الضحايا األولى للنزاع ،وتتدھور القدرات
المؤسسية وقدرات اإلنفاق العام بشكل كبير ،وتنحرف من التركيز على السياسات اإلنمائية الشاملة إلى
الحاجات العسكرية واألمنية.

).Alinovi, Hemrich, Russo, 2007 (59
) (60تقديرات البنك الدولي في ما يتعلق بالحرب األھلية في اليمن في الثمانينات أعلى بكثير وتناھز خسارةﹰ سنوية متوسطة تبلغ
 10في المائة تقريب ﹰا من الناتج المحلي اإلجمالي.
) (61ينبغي تركيب ھذه التقديرات على تقديرات الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي الناجمة عن سوﺀ التغذية والتي تتراوح بين
نحو  3 - 2في المائة في معظم البلدان التي خضعت للدراسة في العقدين األخيرين ).(World Bank, 2006
) (62ربما ال تعكس ھذه األرقام التكلفة الكلية للنزاعات كما يجب ألن من الصعب قياس العديد من العوامل المھمة )مثل رأس
المال االجتماعي(.

 - 37يمكن أن يؤثر النزاع على انعدام األمن الغذائي من خالل أبعاد التوفر والنفاذ واالستعمال .ونشر
الجوع وتجويع الناس إلخضاعھم وسيلتين حربيتين بحد ذاتھما .ويشير غليك ) (Gleick, 2008إلى حاالت
تحويل مسار المياه كوسيلة حربية يعود تاريخﹸھا إلى عام  2500ق.م .وفي كثير من األحيان يقطع
المتحاربون خطوط اإلمداد أو يجرفون األراضي الزراعية أو يقتلون الماشية أو يلوثون األراضي والموارد
المائية أو يمنعون وصول المعونة الغذائية إلى وجھتھا النھائية أو يدمرون موجودات األسر المعيشية).(63
ويمكن أن تكون األلغام حجر عثرة أمام الوصول إلى األراضي الزراعية وأمام حرية التنقل .وعلى
المستوى اإلقليمي ،توجد ھذه القيود في العراق وفلسطين والسودان .ففي بداية العام  ،2008داھم
الفلسطينيون في غزة الحدود المصرية في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض عليھا .وفي كثير من
األحيان يؤدي نقص اإلمدادات الغذائية في المناطق المتأثرة بالنزاعات إلى ارتفاع حاد في األسعار).(64
في دارفور مثالﹰ ارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية بسرعة بعد اندالع موجات العنف عام .(65)2004
ويتسبب الجوع والمجاعة بالمزيد من النزاعات التي تؤدي بدورھا إلى المزيد من الجوع) .(66تبين لوحات
االنتشار في الشكل  10الرابط بين ارتفاع احتمال أن تندرج الدولة في فئة الدول العاجزة وبين بعض
المؤشرات النموذجية المستخدمة لقياس انعدام األمن الغذائي ،التي تشمل مثالﹰ ،محاصيل الحبوب المنخفضة
ونسب الواردات الغذائية العالية واالستھالك المنخفض للسعرات الحرارية واإلنفاق المنخفض على الصحة
العامة والنفاذ المحدود إلى المياه اآلمنة ونصيب الفرد المنخفض من الدخل.

الشكل  - 10العالقة بين النزاع واألمن الغذائي
مؤشر الدول العاجزة
مقابل محاصيل الحبوب

مؤشر الدول العاجزة
مقابل نسبة الواردات الغذائية

التوفر
).De Waal (1998) (63
) (64قدر سعر كيس القمح نحو  125دوالراﹰ في محافظة صعدة المتأثرة بالنزاعات عام  ،2009في حين بلغ نحو  37دوالرﹰا
في سائر أنحاﺀ البالد .البنك الدولي ).(2009
).Government of Sudan et al. (2008) (65
).Messer, Cohen and Simmons (2001) (66
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مؤشر الدول العاجزة
مقابل النفاذ إلى المياه اآلمنة

مؤشر الدول العاجزة
مقابل نفقات الصحة العامة

النفاذ

مؤشر الدول العاجزة
مقابل نصيب الفرد من الدخل

مؤشر الدول العاجزة
مقابل متوسط استھالك السعرات الحرارية

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

تتميز البيئات المتأثرة بالنزاعات باإلنجاب المبكر وانعدام التخطيط األسري) .(67ويؤدي اإلنجاب
المبكر إلى وزن منخفض عند الوالدة .كما يساھم افتقار البنات إلى التعليم في سوﺀ تغذية األطفال من خالل
عدم المباعدة بين الوالدات وإطعام األطفال بشكل سيﺀ .وبالمثل ،يعرض تدني معدالت تلقيح األطفال والنفاذ
ال عن مفاقمة سوﺀ التغذية.
إلى المياه اآلمنة وخدمات الصرف الصحي الناس إلى األمراض المعدية فض ﹰ
وتساھم ديناميات النزاع بشكل قوي في الوقوع في فخ انعدام األمن الغذائي بين األجيال بوجود أمھات
ال يتمتعن بأمن غذائي ،أي تغذية أسوأ لألطفال تؤدي إلى انخفاض رأس المال البشري وإلى االفتقار إلى
الفرص في سن البلوغ.
اإلطار  - 2لماذا ال يزال سوﺀ التغذية مستمراﹰ في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات
•

تتناول النساﺀ الحوامل والمرضعات سعرات حرارية وبروتينات قليلة جداﹰ ،أو يعانين من أمراض معدية
ال يتم عالجھا ،مثل األمراض المنقولة جنسيﹰا التي تؤدي إلى انخفاض وزن المواليد ،أو ال يحصلن على

) (67بحسب تقديرات منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ،تبلغ نسبة النساﺀ البالغات من العمر بين  20و 24عاماﹰ اللواتي
تزوجن عند أو قبل الثامنة عشرة  37في المائة في اليمن و 27في المائة في السودان.

 - 39قسط كاف من الراحة؛
•

ليس لدى األمھات سوى وقت أقل كثيراﹰ مما يجب للرعاية بأطفالھن الصغار أو بأنفسھن أثناﺀ الحمل؛

•

ال تطعم األمھات الرضع اللبأ ،الحليب األول الذي يعزز جھاز المناعة لدى األطفال؛

•

في كثير من األحيان تعطي األمھات أطفالھن دون سن الستة أشھر أطعمة غير حليب الرضاعة ،علماﹰ بأن
حليب الرضاعة الطبيعي الخالص يشكل أفضل مصدر للمغذيات وأفضل حماية من العديد من األمراض
المعدية والمزمنة؛

•

يبدأ المعتنون تزويد األطفال باألغذية الصلبة التكميلية في وقت متأخر جداﹰ؛

•

ال جداﹰ أو أطعمة غير غنية بالطاقة؛
يعطي المعتنون األطفال دون سن السنتين طعاماﹰ قلي ﹰ

•

رغم توفر الطعام ،نظراﹰ لتوزيع الغذاﺀ غير المناسب في األسر المعيشية ،ال تلبى حاجات النساﺀ واألطفال
الصغار ،وفي كثير من األحيان ال يحتوي نظامھم الغذائي على ما يكفي من المغذيات الدقيقة الصحيحة أو
البروتينات؛

•

ال يجيد المعتنون تغذية األطفال أثناﺀ اإلسھال أو الحمى وبعدھما؛

•

تؤدي قلة أھتمام المعتنين باألطفال بالنظافة إلى تلوث الطعام بالبكتيريا أو الطفيليات.

______________
المصدر.Based on the World Bank (2006) :

جيم  -تأثير سياسات الدولة على النزاع واألمن الغذائي في منطقة اإلسكوا
كما ذكرنا أعاله ،منطقة اإلسكوا معرضة للنزاع داخل الدول وبين الدول على حد سواﺀ .ومن المھم
التمييز بين ھذين الشكلين من أشكال النزاع بالعالقة مع سياسات الدولة عند النظر في انعدام األمن الغذائي.
تعزز النزاعات الداخلية انعدام األمن الغذائي من خالل انعدام التوافق السياسي الداخلي الذي ينبغي أن يكون
متوفرﹰا قبل توفير السلع العامة ،ومع أن التوافق السياسي ممكن نظرياﹰ ،ال يتوصل إليه بسبب المواقف التي
ال يمكن التوفيق بينھا )السودان واليمن( .من جھة أخرى ،تعزز النزاعات الخارجية انعدام األمن الغذائي من
خالل التدخل الخارجي الذي يحول دون تنفيذ توافق سياسي قائم )فلسطين( .كذلك ھناك حاالت يتداخلُ فيھا
ط النزاع مع تخفيض مستوى توفير
النزاع الداخلي مع النزاع الخارجي )العراق( .وباإلضافة إلى ذلك ،يرتب ﹸ
السلع العامة ،كاالستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية .ويبين الجدول  11أدناه كيف
يمكن لإلنفاق العسكري أن يزيح اإلنفاق االجتماعي في المنطقة ،خاصة في البلدان المحدودة الميزانية ،كتلك
المتأثرة بالنزاعات .وفي عام  ،2007كان سبعة من البلدان العشرة التي لديھا أعلى مستوى من اإلنفاق
العسكري بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في العالم من المنطقة ،وھي بالترتيب :عمان )التي احتلت
المرتبة األولى( والمملكة العربية السعودية )المرتبة الثانية( واسرائيل )المرتبة الرابعة( واألردن )المرتبة
الخامسة( وكل من لبنان واليمن )المرتبة السادسة( والجمھورية العربية السورية )المرتبة التاسعة() .(68وفي
الفترة من  2005 - 1990تراوح اإلنفاق العسكري كنسبة من النفقات العامة بين  45 - 35في المائة وبين
 40 - 30في المائة في اليمن ولبنان على التوالي وأخيراﹰ ،في حاالت النزاع الداخلي ،يكون اإلنفاق العام
انتقائياﹰ لصالح مجموعات أو مناطق جغرافية محددة ،أما في حالة النزاع الخارجي ،فمن النادر حصول أي
إنفاق عام إطالق ﹰا.

).Perlo-Freeman (2009) (68

 - 40الجدول  - 11متوسط النفقات العسكرية مقابل النفقات االجتماعية2008 - 2005 ،
)النسبة المئوية إلى الناتج المحلي اإلجمالي(
البلد/المنطقة
البحرين
مصر
األردن
الكويت
لبنان
عمان
المملكة العربية السعودية
الجمھورية العربية السورية
السودان
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
متوسط اإلسكوا
المتوسط العالمي

متوسط النفقات العسكرية
2008 - 2005
3.23
2.60
5.38
3.73
4.63
11.07
8.43
4.25
4.25
1.90
4.65
4.92
)أ(
2.43

متوسط النفقات الصحية
2007 - 2005
3.70
6.20
8.93
2.17
8.80
2.47
3.33
3.90
3.70
2.63
4.20
4.55
9.80

متوسط نفقات التعليم
2008 - 2005
..
4.05
..
4.25
2.50
3.75
..
5.10
..
1.30
5.20
3.73
)ب(
4.58

المصدر :استناداﹰ إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام .2009
)أ( على المستوى اإلقليمي ،وبالمتوسط ،أنفقت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته  2.7في المائة ،وأمريكا الالتينية  1.2في
المائة ،وأفريقيا جنوب الصحراﺀ  1.2في المائة ،والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  2في المائة إلى الناتج المحلي اإلجمالي كنفقات
عسكرية في الفترة نفسھا .وفي عام  ،2008أنفقت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما نسبته  4.2في المائة إلى الناتج المحلي
اإلجمالي كنفقات عسكرية ،مع زيادة بنسبة  34في المائة في الفترة ما بين .2008 - 1999
)ب( تشير البيانات إلى .2006 - 2005
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى أن البيانات غير متوفرة.

لدى منطقة اإلسكوا أدنى نسبة من القوة العاملة الموظفة في العالم .وھذه النسبة ،مع انخفاض
معدالت النمو) ،(69واالستقطاب اإلثني والطائفي ،وانعدام المساواة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية،
واالفتقار إلى الفرص ،يمكن أن تكون مصدرﹰا لحركات تمرد يغذيھا الشعور بالظلم .ولكن ،مع مرور
الوقت ،قد تتحول ھذه الحركات إلى نزاعات شرسة يغذيھا الطمع) ،(70وتستمر نظراﹰ للمنافع االقتصادية التي
تكتسب من اقتصادات الحرب مثل تجريد األصول) (71وابتزاز األموال والتھريب والسرقة والسلب وفرض
ضرائب غير نظامية واستغالل قوة العمل.
) (69استمرت ھذه المعدالت المنخفضة على حالھا في المنطقة في الثمانينات – وھي الفترة المعروفة باسم "العقد الضائع".
) (70في دراسة متابعة أجرتھا أكاديمية السالم الدولية نظرت ،من بين مسائل أخرى ،فيما إذا كانت النزاعات التي سببھا
الشعور بالظلم ،نتيجة لالستيالﺀ على الموارد ،تتحول إلى نزاعات يغذيھا الطمع ،لم تكن النتائج حاسمة .وثبت أن محاوالت التمييز بين
الدوافع االقتصادية للمقاتلين ودوافعھم السياسية صعبة من الناحية المنھجية ألن التقييمات استندت إلى التقييم الذاتي للمقاتلين .إضافةﹰ إلى
ذلك ،في الحاالت التي أصبحت فيھا الدولة أصالﹰ خاضعة لعالقات زبائنية ،قد يشكل االستيالﺀ على الدولة ھدفﹰا سياسي ﹰا واقتصادي ﹰا في
آنﹴ معاﹰ" .في مثل ھذه الحاالت ،يبدو أن البرنامج السياسي والبرنامج االقتصادي للمقاتلين يعزز ،بدل أن يستثني ،أحداھما اآلخر.
).Ballentine and Nitzschke (2003
) (71تشمل األصول مجموعة الموارد التي يحصل عليھا الناس بما في ذلك الموارد الطبيعية )األراضي والمياه ومنتجات
الغابات( ،والموارد المادية )الماشية واألدوات والممتلكات غير المنقولة( ،والموارد االجتماعية )الشبكات األسرية واالجتماعية( ،والموارد
المالية )الدخل واالستثمار والتسليف( ،واألصول البشرية )التعليم والمھارات والصحة( .كما ترتكز النزاعات على نوع آخر من األصول
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كما ھو مذكور في الفصل المخصص لمراجعة السياسات ،تشكل إصالحات الجيل الثاني إلى جانب
االستثمار العام في حراك اجتماعي أكبر ،ممارسة ديمقراطية واعدة من شأنھا أن تساعد على الحد
من الطمع والتظلم ،وبالتالي الحد من احتمال نشوب نزاعات) .(72وبشكل محدد ،في حين أن العالقة
بين الالمساواة العمودية والنزاعات ھي محط خالف ،فإن التأثيرات اإليجابية لتوفير مزيد من الفرص
المتكافئة على بناﺀ السالم واالستقرار والتماسك االجتماعي أقل إثارة للجدل بكثير) .(73كذلك تحفز
االستثمارات العامة في الحراك العمودي االستثمار الخاص ،وبالتالي النمو االقتصادي) .(74ويذھب برونو
وآخرون ) ،(Bruno et alإلى أنه "عندما تﹸعتمد السياسات التي تھدف إلى مساعدة الفقراﺀ على مراكمة األصول
اإلنتاجية – وخاصة السياسات الرامية إلى تحسين التعليم والصحة والتغذية – في إطار نسبي غير مشوه،
فإنھا تشكل أدوات مھمة لتحقيق نمو أعلى") .(75من ھنا ،يتعين على الحكومات أن تركز على السياسات التي
تحسن التسليف وتعيد توزيع األصول )اإلصالح الزراعي( وتستعمل أنواعاﹰ من الدعم الضريبي تعزز رأس
المال البشري.

دال  -العالقة بين النزاع وانعدام األمن الغذائي :التھديدات والفرص
وفقاﹰ لبرنامج األغذية العالمي ،يقدر عدد األشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغذائي ب ـ  28مليون
نسمة في البلدان والمناطق األربعة المتأثرة بالنزاعات وھي العراق وفلسطين والسودان واليمن )راجع
الجدول .(12
الجدول  - 12انعدام األمن الغذائي في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات
في منطقة اإلسكوا
البلد/المنطقة
السكان )مليون(
يعانون انعدام األمن الغذائي )مليون(
السكان ) (Κ

اليمن

السودان

العراق

الضفة الغربية

غزة

23
10
43

41
11
27

29
6.4
22

2.5
0.4
16

1.5
0.3
20

المصدر :مالمح البلدان ،برنامج األغذية العالمي ،على الموقع التالي.www.wfp.org :
يمكن تعريفھا بأنھا أصول سياسية ،ألن عدم الوصول إلى السلطة – التي تمثلھا الشرطة المحلية أو الميليشيات أو القادة السياسيون  -يمكن
أن يؤدي إلى أنواع أخرى من تعرض األصول للصدمات .وفي الواقع ،يمكن أن يكون األشخاص الذين لديھم أصول أخرى غير
السياسية ،أكثر عرضة للمخاطر في بيئة النزاعات مما في بيئات أخرى كبيئة الكوارث الطبيعية .راجع ).Jaspars and Maxwell (2009
) (72تركز ھذه اإلصالحات على التجارة وتحرير سوق العمل وإزالة القيود التنظيمية والمنافسة وسياسات الخصخصة.
).Collier and Hoeffler (2004), pp. 563-595; and Cramer (2003), pp. 397-412 (73
) (74تتميز منطقة اإلسكوا بمستويات مرتفعة نسبياﹰ من االستثمار العام في تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي ،وبمستويات
منخفضة من استثمار القطاع الخاص مقارنة بمتوسط البلدان النامية.
).Bruno, Ravallion and Squire (1996), p. 22 (75
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وإذا لم يحل النزاع ،قد يتفاقم انعدام األمن الغذائي .وبالمثل ،إن لم يتحسن األمن الغذائي ،قد تزيد
صعوبة تسوية النزاع .ولكن ،لسوﺀ الحظ ،من غير المحتمل أن يساھم اإلنتاج الزراعي في المنطقة بشكل
كبير في تحسين انعدام األمن الغذائي الحالي وفي تسوية النزاعات ،على المدى القريب على األقل .ويعود
ذلك إلى التحديات المتزايدة التي تواجھھا المنطقة ،بما في ذلك النمو السكاني والتغير المناخي والقيود
الطبيعية المفروضة على اإلنتاجية الزراعية كالنقص في المياه وقلة توفر األراضي الصالحة للزراعة
والظروف المناخية السلبية .بتعبير آخر ،ما لم تحصل قفزات مھمة في اإلنتاجية الزراعية ،قد تتجه البلدان
المتأثرة بالنزاعات في المنطقة نحو مصيدة االكتظاظ المالتوسية ،أي أن تبقى مرغمة على العيش في ظروف
الكفاف إذا ما تجاوز النمو السكاني اإلنتاج الزراعي).(76
وفي ما يتعلق بسياق النزاع في المنطقة ،فإن الحقائق المتعلقة باألراضي البعلية المحتملة ھامة بشكل
خاص بالنسبة للسودان ،فھي يمكن أن تشكل من الناحية النظرية  90في المائة تقريباﹰ من األراضي الصالحة
للزراعة المحتملة في منطقة اإلسكوا ،أي ما يعادل نحو  58مليون طن متري من الحبوب )بمستويات
المردود الحالية( يمكن أن يلبي نحو  70في المائة من الطلب في المنطقة .ففي معظم مناطق جنوب السودان
مساحات شاسعة غير مستغلة لديھا إمكانيات زراعية ھائلة .وقد خلصت دراسة أجراھا البنك الدولي مؤخرﹰا
إلى أن مناطق مماثلة في أمريكا الالتينية وآسيا أصبحت مناطق زراعية ذات تنافسية عالية وموجھة نحو
التصدير ويمكنھا أن تلبي بسھولة الطلب المحلي) .(77ولكن ،ال تسمح مستويات اإلنتاجية التي ھي دون
المتوسط في السودان باستغالل ھذه اإلمكانات بشكل مباشر أو كلي ،حتى لو توفر فائض من األراضي
الصالحة للزراعة .وعلى ضوﺀ الفائض في العرض من األراضي الصالحة للزراعة في السودان ،قد تشكل
التنمية الزراعية استراتيجيةﹰ واعدة لزيادة األمن الغذائي المحلي واإلقليمي ،إضافة إلى دعم جھود التخفيف من
النزاعات وتسويتھا في البلد وتعزيز السالم واألمن في المنطقة كلھا .ومما يزيد في أھمية ھذا العامل بالنسبة
لالقتصاد السوداني والمنطقة كلھا ،خاصة أنه ال يبدو أن ھناك أي بلد آخر لديه أية أراضﹴ صالحة للزراعة
مھمة وغير مستعملة .وبالتالي ،ينبغي أن تكون قدرة السودان على توفير األراضي شأناﹰ إقليمياﹰ ،تنبغي
معالجته ضمن آليات سياسات إقليمية.
ھاﺀ  -العالقة بين األمن الغذائي والنزاع في البلدان المتأثرة
بالنزاعات في منطقة اإلسكوا
يركز ھذا القسم بشكل أكبر على مسائل األمن الغذائي التي تؤثر على البلدان والمناطق المتأثرة
بالنزاعات في المنطقة .ويأتي التحليل نتيجة مراجعة لبيانات ثانوية ودراسات أخرى ،إضافةﹰ إلى بيانات تم
الحصول عليھا من البلدان من خالل استبيان وضعته اإلسكوا ووزعته على بلدان المنطقة في شباط/فبراير
وآذار/مارس  .2010وقد مألت االستبيان عدة وكاالت حكومية وھو وارد في المرفق الثاني .ولسوﺀ الحظ،
من بين البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات ،جاﺀت األجوبة فقط من العراق وفلسطين ،ما يحد بالتالي من
تحليل أوضاع السودان واليمن.

) (76تبين البحوث التجريبية التي أجراھا أوردال ) (Urdal, 2005أنه عندما تترافق ندرة األراضي مع ارتفاع معدالت النمو
السكاني ،يرتفع نوع ﹰا ما خطر النزاع المسلح.
).The World Bank (2009) (77
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التنمية البشرية

تحول العراق من بلد يتميز بتقدم ملحوظ في التنمية البشرية في الستينات والسبعينات إلى بلد يعاني
من االضطراب .وعلى عكس الوجھات العامة في سائر بلدان المنطقة ،تراجعت المؤشرات االقتصادية
واالجتماعية بشكل تدريجي في العقدين الماضيين ،وحتى وإن لم يكن العراق مدرجاﹰ في الئحة دليل التنمية
البشرية لعام  ،(78)2009وبحسب تقرير التنمية البشرية الوطني لعام  ،2008صنف العراق كبلد ذي مستوى
تنمية بشرية منخفض ،في حين أن معظم االقتصادات األخرى الغنية بالنفط التحقت بقافلة البلدان ذات التنمية
البشرية العالية .ويبلغ عدد السكان دون سن الخامسة عشرة  40في المائة من مجموع السكان ،وأكثر من
 45في المائة لدى الفقراﺀ ،كما أن  14في المائة من الذين تترواح أعمارھم بين  6و 11عاماﹰ
ال يذھبون إلى المدرسة .وانخفض معدل االلتحاق بالمدرسة االبتدائية من  99في المائة عام ) 1980وكانت
أعلى نسبة في المنطقة( إلى  77في المائة عام ) 2006وھي من أدنى النسب في المنطقة وتفوق بقليل النسبة
في فلسطين واليمن( .وينتقلُ  40في المائة فقط من التالميذ من التعليم االبتدائي إلى الثانوي ،وتبلغ نسبة
البطالة لدى الشباب )البالغين من العمر بين  15و 24عاماﹰ( نحو  30في المائة ،ويبلغ معدل البطالة اإلجمالي
نحو  18في المائة.
خالفاﹰ للعديد من البلدان األعضاﺀ األخرى في اإلسكوا ،معظم سكان العراق الذين يبلغ عددھم نحو
 29مليون نسمة حضريون ،إذ يعيش  70في المائة منھم في المناطق الحضرية .واستناداﹰ إلى مسح صحي
أجرته منظمة الصحة العالمية عام  ،2007يبلغ معدل وفيات األمھات  84لكل  100ألف والدة حية،
بالمقارنةﹰ ب ـ  41و 65في األردن والجمھورية العربية السورية على التوالي .ويشير التقرير أيضاﹰ إلى أن
 22في المائة من األطفال العراقيين )البالغين من العمر خمس سنوات وما دون( يعانون سوﺀ التغذية المزمن،
في حين أن  5في المائة منھم يعانون سوﺀ تغذية حاد.
لم يجر مسح اجتماعي واقتصادي شامل لنحو عقدين حتى  .2007 - 2006ومعدل الخصوبة من بين
األعلى في منطقة اإلسكوا ،مباشرة بعد اليمن وفلسطين ،إذ يبلغ  ،4.3وھو أعلى بين النساﺀ الريفيات واألقل
تعليماﹰ .وواحد من أربعة عراقيين تقريباﹰ )أي  23في المائة أو نحو  7ماليين نسمة( فقير ويعيش بأقل من
 2.2دوالر في اليوم ،ويبلغ مؤشر فجوة الفقر  4.5في المائة) .(79وباإلضافة إلى ذلك ،يعيش معظم العراقيين
ال في أسعار
بالقرب من خط الفقر ،رغم أن العراق غير مصنف كبلد فقير) .(80وھذا يعني أن ارتفاعاﹰ معتد ﹰ
األغذية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدالت الفقر .وتماماﹰ كالبلدان األخرى التي شملھا التحليل في
ھذا التقرير ،ينتشر الفقر أكثر في المناطق الريفية.
)ب(

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

) (79إن المؤشر العددي المحتسب على خط الفقر الدولي البالغ  2.5دوالر للشخص الواحد يومياﹰ ھو  13.9مليون أو نحو 45
في المائة ،بالمقارنة بمتوسط منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ  28.4في المائة.
) (80الورقة المشتركة بين الوكاالت عن الوضع اإلنساني في العراق ،وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكاالت
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) (OCHAلعام .2009

)(IAU

- 44 -

القاعدة اإلنتاجية في العراق ضيقة جداﹰ .وفي حين أن القطاع النفطي مسؤول عن  60في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،إال أنه يوظف أقل من واحد في المائة من القوة العاملة) .(81وبالمقارنةﹰ مع البلدان
األخرى ،لدى العراق ظروف مالئمة للزراعة .فھو بالمقارنةﹰ مع البلدان العربية األخرى ،يتوفر له كميات
وفيرة من المياه نسبياﹰ وأراض خصبة .ولكن ال تمثل القيمة الزراعية المضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
سوى  5في المائة إلى  8في المائة رغم أنھا تؤمن نسبة كبيرة من الوظائف للفقراﺀ ،ورغم أن العمالة
اإلجمالية في الزراعة تبلغ نحو  15في المائة إلى  20في المائة من القوة العاملة اإلجمالية .لكن البيانات
الدقيقة نادرة .وأبرز المحاصيل ھي القمح والشعير والخضار .وقد عانى القطاع من انخفاض في اإلنتاجية
أدى إلى انخفاض متوسط اإلنتاج بنسبة تزيد عن  1في المائة سنوياﹰ بين  1988و .2003وتأثر إنتاج القمح
واألرز تأثراﹰ كبيراﹰ بھذا االنخفاض .وال شك أن تحديث االقتصاد من األسفل أحد أكبر التحديات أمام تحقيق
التنمية المستدامة والحد من الفقر .واالستثمارات العامة في البنية التحتية والتعليم والتنوع االقتصادي
ضرورية في ھذا المجال.
)ج (

النزاع واألمن الغذائي

بعدما أحرزت التنمية البشرية تقدمﹰا حتى السبعينات ،بدأ انخفاض حاد في مستويات المعيشة في
الثمانينات .وتركت الحرب بين إيران والعراق في األعوام  1988 - 1980وحرب الخليج األولى عام 1991
والعقوبات الشاملة على إثرھا واجتياحات العراق عام  2003أثراﹰ كبيراﹰ على العراق .ففي غضون جيل
واحد ،انتقل العراق حسب مؤشرات التنمية من بلد متوسط الدخل إلى واحد من البلدان األقل تنميةﹰ .وتظھر
التقديرات التقريبية لبيانات متوفرة ولكن مبعثرة ،أن نصيب الفرد الحقيقي من الدخل انخفض بنسبة  80في
المائة على األقل بين السبعينات وعام  .2004ومنذ  ،2004سجل اقتصاد العراق نمواﹰ من جديد ،رغم أن
ھذا النمو ،على ما يبدو ،ما زال غير قادر على بلوغ كافة الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وما زالت الھواجس األمنية مسألة بالغة األھمية .ففي حين يبدو أن العنف الطائفي تراجع منذ العام
 ،2007إال أن الوضع األمني ما زال متقلبﹰا ويؤثر على حياة العراقيين .ففي األشھر السبعة األولى من عام
 ،2009القى  1 809مدنيين حتفھم جراﺀ العنف المتواصل ،وبلغ متوسط معدل الوفيات  8مدنيين يوميﹰا.
وفي الفترة ما بين  2003و ،2009بلغ عدد األشخاص المشردين داخلياﹰ نحو  1.6مليون نسمة ،وبلغ عدد
الالجئين العراقيين إلى البلدان المجاورة ،خاصة الجمھورية العربية السورية واألردن ،نحو  1.7مليون نسمة.
ومنذ عام  ،2006عاد نحو  20في المائة من األشخاص المشردين داخلياﹰ و 5في المائة من الالجئين).(82
وفي عام  ،2008كان أكثر من  150 000الجئ عراقي في األردن معتمدين على المساعدات الدولية لتلبية
حاجاتھم األساسية .ونتيجة لصدمات أسعار األغذية ،وجدت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين صعوبة
متزايدة في تلبية حاجتھا إلى التمويل لمساعدة الالجئين العراقيين ،ما أدى إلى الحد من محتوى السعرات
الحرارية في الرزم الغذائية).(83
) (81تقرير التنمية البشرية الوطني في العراق لعام .2008
) (82ولكن تجدر اإلشارة إلى أن ھذه اإلحصاﺀات ليست دقيقة بالكامل ألنه لم يجر مسح منھجي لألشخاص المشردين داخلياﹰ
ولم يسجل كافة الالجئين.
) (83في عام  ،2007بلغت كلفة الرزمة الغذائية اإلضافية التي قدمتھا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أسرة معيشية
من الالجئين  70دوالراﹰ ،ارتفعت إلى  113دوالر عام . 2008

 - 45باإلضافة إلى ذلك ،بما أن أولئك الالجئين ال يحملون إقامة رسمية ،ال يسمح لھم قانوناﹰ أن يعملوا .
وتؤدي كافة ھذه المسائل ،إلى جانب النسيج االجتماعي المعقد للمجتمع األردني الذي يشمل عدداﹰ كبيرﹰا من
الالجئين الفلسطينيين ،إلى فرض ضغوط على خدمات الرفاه االجتماعي والموارد المحلية الخاضعة
المضغوطة.
عام  ،2007أجرى برنامج األغذية العالمي مسح ﹰا شامالﹰ لتحليل األمن الغذائي ومواطن الضعف
) (CFSVAفي العراق .وبحسب المسح ،بلغ عدد األسر المعيشية التي تعاني انعدام األمن الغذائي في البالد
كلھا  .930 000وتبين أن السكان األكثر انكشافاﹰ على المخاطر ھم العمال غير الماھرين والمجتمعات
الريفية ،كما تبين أن األمن الغذائي يتأثر سلباﹰ بالفقر وبقلة فرص العمل وبالنمو الديمغرافي المرتفع وبانعدام
التنوع الغذائي وبالبيئات غير السليمة الستعمال الغذاﺀ وبالجفاف .ومنذ عام  ،1990أُ نشأ نظام توزيع شامل
) ،(PDSلكنه غير كفوﺀ ،لألغذية) ،(84يعتمد عليه نحو  10في المائة من السكان ،ويعطي نحو  85في المائة
من مجموع استھالك السعرات الحرارية للسكان) .(85وھذا النظام ھو شبكة األمان الرئيسية في البالد ويمثل
أحد أكبر أنظمة الحصص الغذائية في العالم ،وقد حال دون وقوع أزمة إنسانية أثناﺀ الحصار والنزاعات).(86
باإلضافة إلى ذلك ،يعمل نحو ثلث القوة العاملة الموظفة في القطاع العام .وھذا يعكس المستويات
المتدنية للالمساواة االجتماعية مقارنةﹰ بمستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق ،إذ يبلغ
معامل جيني قيمة  .(87)0.309لكن وقع نظام التوزيع العام على الميزانية كان كبيراﹰ ،إذ بلغ االنفاق عليه
 8.6في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي أو خمس إلى ربع النفقات الحكومية ،بل وأكثر في العقد الماضي،
مع تكاليف فرص مرتفعة لإلنفاق في قطاعات ھامة أخرى كالتعليم ) 6في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(
والصحة ) 3.4في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( ،بالمقارنة ،يبلغ متوسط إنفاق الشرق األوسط وشمال
أفريقيا على شبكات األمان نحو  2.2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي أو  3إلى  5في المائة من النفقات
الحكومية.

) (84أظھرت الحسابات أنه في عام  ،2005كانت كلفة إيصال أغذية بقيمة دوالر واحد إلى شخص فقير تبلغ  6.30دوالر وأن
ربع الميزانية اإلجمالية كان ينفﹶق على النقل أو التخزين أو لم يدخل في الحسابات) .البنك الدولي .(2005 ،كقاعدة ،تنفق برامج شبكات
األمان الكفوﺀة  5في المائة إلى  10في المائة من تكاليف البرنامح على اإلدارة .وقد أدت عمليات االستحصال غير التنافسية إلى الحد من
الكفاﺀة اإلجمالية .وما زال النظام العام لإلدارة المالية ،وخاصة إدارة قواعد البيانات وضبط االمخزونات وأنظمة المحاسبة والتعقب ،بدائية
وغالباﹰ ما يتم التحكم بھا يدوياﹰ ،مما يصعب معرفة ما إذا كانت األسعار تفرض بالشكل الصحيح وما إذا كانت األغذية تﹸسلم وفقاﹰ للبنود
والشروط .ونتيجة لذلك ،فإن النظام معرض تاريخياﹰ إلى الھدر واألخطاﺀ وعمليات المضاربة والسرقة والفساد.
) (85وفقاﹰ لبرنامج األغذية العالمي ،يتم توزيع السلة الغذائية وجمع الرسوم من خالل نحو " 45 000وكيل أغذية وطحين" في
أنحاﺀ العراق .وتقوم البقاالت المحلية بدور وكالﺀ األغذية .وتحتوي الحصة الشھرية الفردية لنظام التوزيع العام على ما يلي :القمح
) 9كلغ( واألرز ) 3كلغ( والسكر ) 2كلغ( والشاي ) 200غ( والزيت النباتي ) 1.25كلغ( ومواد التنظيف ) 500غ( والبقول ) 250غ(
وحليب للبالغين ) 250غ( والصابون ) 250غ( وحليب للرضع ) 1.8كلغ( .وينبغي أن تؤمن ھذه الحصة  2 200كيلو كالوري للشخص
الواحد يومياﹰ .لكن ،القصور في عمليات التوزيع ترك أثراﹰ ،إذ تﹸشير بيانات صادرة عن أجھزة الرصد الميداني لبرنامج األغذية العالمي
إلى أن نظام التوزيع العام أمن في المتوسط  60في المائة من السعرات الحرارية المطلوبة عام  .2006ويبدو أن ھذه النسبة انخفضت إلى
 51في المائة عام .2007
) (86حالياﹰ ،لدى  0.5في المائة فقط من السكان نفقات أقل من خط الفقر الغذائي .اللجنة العليا الستراتيجية للحد من الفقر
) (PRSHCوالبنك الدولي ).(2010
) (87جغرافياﹰ ،انعدام المساواة مرتفع والفقر متركز في بعض المحافظات.

 - 46يتلقى الفقراﺀ وغير الفقراﺀ الكميات نفسھا من التحويالت تقريباﹰ .وقد أدى االستيراد الھائل لألغذية
األساسية إلى تخفيض أسعار األغذية) ،(88فلم يشجع ذلك االستثمار المحلي الخاص واإلنتاج المحلي).(89
ونتيجة لذلك ،أصبح مردود القمح واألرز في العراق ،في المتوسط ،أقل من نصف مردود ھذين المحصولين
في البلدان المجاورة .وفي حين أن إزالة نظام التوزيع العام ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على الفقراﺀ الذين
ليس لديھم شبكات أمان بديلة ،مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على االستقرار السياسي ،جرت مناقشة
العديد من المقترحات إلصالح النظام ،وأعلنت الحكومة مؤخرﹰا ،تماشيﹰا مع استراتيجية التنمية الوطنية التي
صيغت عام  ،2004قرارات تھدف إلى تقليل عدد المنتجات في سلة الحصة الغذائية من عشرة إلى خمسة،
وتقليص نطاق النظام وجعله أكثر استھدافاﹰ ،وتنفيذ سياسات محفزة للنمو) .(90وتشكل ھذه الخطوات ،إلى
جانب اعتماد خطة التنمية الوطنية لألعوام  2014 - 2010مؤخرﹰا واالستراتيجية الصحية لألعوام - 2009
 2013واستراتيجية تخفيف حدة الفقر لعام  ،2010أجزاﺀ من جھد كلي متناسق لمعالجة انعدام األمن الغذائي
في البالد.
وقد أظھر آخر مسح أجرته اإلسكوا أن من بين أسوأ العوامل التي تساھم في انعدام األمن الغذائي
انخفاض التحويالت ،إلى جانب النمو السكاني المرتفع واالعتماد الكثيف على الواردات الغذائية الممولة
بإيرادات النفط ،التي يضعفھا تطبيق سياسات اقتصاد كلي وطنية خاطئة والتدخالت الخارجية .وقد قام
الجھاز المركزي لإلحصاﺀ وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العراق بتصنيف
التھديد الذي يفرضه النزاع في العراق على أنه خطير نوعاﹰ ما ،وھو إلى جانب عوامل تضعف االستقرار
ساھم في األزمة االقتصادية الحالية وارتفاع أسعار األغذية).(91
الشكل  - 11التوزيع الجغرافي النعدام األمن الغذائي في العراق

) (88يؤثر انخفاض أسعار األغذية على المستھلكين بطريقتين) :أ( من خالل تأثير الدخل )إذ يرتفع االستھالك اإلجمالي
لألغذية(؛ )ب( من خالل تأثير االستبدال )إذ يرتفع استھالك األغذية مقابل المواد غير الغذائية(.
) (89في حين لم تشجع األسعار المنخفضة الناجمة عن نظام التوزيع العام الزراعة العراقية في الوسط والجنوب ،إال أن
المدخالت الزراعية المدعومة وأسعار المخرجات المدعومة من الحكومة قدمت حوافز قوية .ومن الصعب قياس التأثير الصافي لھذين
ث يؤدي انعدام الدعم الحكومي واألسعار إلى أن ميالن دفة الميزان نحو التأثير السلبي الذي يتركه
االتجاھين المتناقضين ،خالف ﹰا للشمال حي ﹸ
نظام التوزيع العام على المزارعين من تلك المنطقة .مؤخراﹰ ،بذلت جھود لزيادة استعمال السلع المنتجة محلياﹰ واللجوﺀ إلى المقاولين
الخاصين في نظام التوزيع العام ،وجاﺀت النتائج مختلطة نظرﹰا لعدم كفاية قدرة القطاع الخاص ونوعية المنتجات المنخفضة ،بما في في
ذلك العقبات الناشئة عن غياب الخبرة بالسوق في العقدين الماضيين وقدرة التخزين المتردية والنظام المالي الضعيف .ويمكن أن تؤدي
ھذه العقبات إلى رفع أسعار األغذية على المدى القصير ،ويتعين تقييم التأثيرات االجتماعية لذلك بعناية.
) (90من المتوقع أيض ﹰا إجراﺀ إصالحات في شبكة الحماية االجتماعية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية التي تصل إلى أقل
من  10في المائة من الفقراﺀ ،والتي يشكل غير الفقراﺀ ثلثي المستفيدين منھا .ينبغي أن تشجع ھذه السياسات على تحسين حصول
المزارعين على المدخالت وتحسين الخدمات اإلرشادية وزيادة الحصول على التسليف وأنظمة المعلومات المتعلقة بالسوق وإيجارات
األراضي التابعة للدولة على المدى الطويل.
ث يترك النزاع واالحتالل تأثيراﹰ
) (91خالف ﹰا للحالة في فلسطين ،وكما أشارت وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في فلسطين ،حي ﹸ
بالغاﹰ على األمن الغذائي.
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 - 2فلسطين
في السنوات األخيرة ،أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين منفصلين سياسيﹰا واقتصادياﹰ.
وتغطي الضفة الغربية نحو  5 655كلم 2وھي غنية بالموارد الطبيعية ،ويبلغ عدد سكانھا  2.38مليون نسمة
موزعين بشكل غير منتظم على  11محافظة .أما قطاع غزة فيمتد على مساحة ضيقة تبلغ  365كلم 2على
طول البحر المتوسط ،ويضم  1.42مليون نسمة من السكان موزعين على  5محافظات ،ما يجعله من أكثر
المناطق كثافة سكانية في العالم ،إذ تبلغ ھذه الكثافة نحو  4 000نسمة/كلم.(92)2
)أ(

التنمية البشرية

تؤثر اإلغالقات على إمكانية الحصول على األدوية وإمدادات الوقود .وقد يعتمد المولودون حديثﹰا
واألمھات والشيوخ والمرضى على األدوية كي يستفيدوا من الغذاﺀ بالشكل المالئم  .ويؤدي انقطاع التيار
الكھربائي المتكرر وندرة المياه إلى انتشار معايير نظافة دون المستوى .وباإلضافة إلى ذلك ،يحول انعدام
الوقود دون التشغيل الصحيح لمحطات معالجة مياه الصرف ،ھذه المعالجة الضرورية لمنع النفايات الخطرة
من تلويث الموارد البيئية .وقد أثر ذلك على االستھالك الغذائي لألطفال وعلى وضعھم الصحي .وقد صنف
المسح الفلسطيني لصحة األسرة لعام  2006معدالت سوﺀ التغذية الحاد لألطفال دون سن الخامسة على أنھا
منخفضة ،لكن سوﺀ التغذية المزمن ارتفع في السنوات القليلة الماضية ،ليصل إلى نسبة  10.2في المائة عام
) 2006مقارنةﹰ بنسبة  7.5في المائة عام  .(2000وكافة المؤشرات الغذائية في قطاع غزة أسوأ مما في
الضفة الغربية .فقد ارتفعت معدالت توقف النمو ،خاصة في قطاع غزة ،من  8.3في المائة عام  2000إلى
 13.2في المائة عام .2006
) (92تستند األرقام إلى تعداد العام  2007الصادر عن الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني .
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)ب(

الزراعة واألراضي

أدت حواجز الفصل والمناطق المغلقة والمناطق العازلة في الضفة الغربية ،إلى جانب المنطقة األمنية
في قطاع غزة ،إلى إعاقة الوصول إلى نحو  13.4في المائة من األراضي الصالحة للزراعة في الضفة
الغربية وقطاع غزة .وھذه عوامل تساھم في إضعاف قطاع الزراعة في فلسطين .وتسيطر إسرائيل تقريباﹰ
على كافة الموارد والشبكات المائية في فلسطين ،وتستعمل  80في المائة من أنظمة المياه الجوفية في الضفة
الغربية ،ما يؤثر سلباﹰ على قدرات القطاع الزراعي) .(93وأدت إقامة الجدران واألسيجة والمناطق األمنية إلى
عزل أكثر من  90 000ھكتار من األراضي .وتفاقم الوضع بسبب القيود ورفض طلبات بناﺀ الشبكات
المائية ،فتقلصت مساحة األراضي الزراعية إلى أقل من الربع) .(94كذلك يمنع إغالق الطرق وصول اإلنتاج
الزراعي إلى السوق في الوقت المناسب ،ويتسبب بتلف اإلنتاج ويزيد من تكاليف التسويق الفعلية.
لدى محاولة تقييم وضع األمن الغذائي ،تظل القدرات الزراعية جزﺀاﹰ ال يتجزأ من تقييم أشمل ،إذ أن
إدارة األراضي وحيازتھا مصدر رئيسي إلنعاش االقتصاد وتنمية سبل العيش ضمن البعد المتعلق بالتنمية
البشرية .وفي حالة فلسطين ،من المھم مناقشة الوضع استناداﹰ إلى الوقائع التي نجمت عن اتفاقية أوسلو
المرحلية لعام  1995التي قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثالث مناطق ھي "أ" و"ب" و"ج") ،(95وإلى
القيود الصارمة التي تفرضھا اسرائيل على تنقل األشخاص والسلع ،ما يخنق كافة نواحي النمو والتنمية.
تسيطر السلطة الفلسطينية على المنطقة "أ" التي تضم كثافة سكانية فلسطينية عالية ،والمنطقة "ب" التي تغطي
المناطق الريفية .وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "التأثيرات االقتصادية للقيود على استخدام
األراضي في الضفة الغربية" ،تنقسم المنطقتان "أ" و"ب" إلى جيوب خاضعة لقيود على الحركة في ما بينھا.
ط بھذه الجيوب وتشكل المنطقة المتبقية من الضفة الغربية التي
أما المنطقة "ج" ،بحسب التقرير ،فھي تحي ﹸ
ما زالت خاضعة للسيطرة االسرائيلية الكاملة .وھي تشمل  59في المائة من األراضي المصنفة كأراضﹴ
متخلفة مع عدد قليل من السكان ،باستثناﺀ المستوطنات والمحميات االسرائيلية.
تبين الخلفية المذكورة أعاله اإلدارة المحدودة لألراضي وللموارد والسيطرة المحدودة المتبقية للسلطة
الفلسطينية ومحدودية سبل العيش الفلسطينية .وتزيد القيود المادية وعدم القدرة على الوصول إلى األراضي
والموارد من تفاقم الوضع .استناداﹰ إلى التقرير نفسه الصادر عن البنك الدولي ،استولت اسرائيل على 38
في المائة من مساحة األراضي لبناﺀ المستوطنات ونقاط التفتيش األمنية وإغالق الطرقات وبناﺀ الحواجز
الفاصلة وغيرھا .وھذه كلھا أساليب مختلفة لفرض قيود على سبل عيش الفلسطينيين والتسبب بتراجعھا.
وكان يفترض أن يكون تقسيم المناطق إلى ثالث ترتيباﹰ مرحلياﹰ فقط ،على أن ينقل المزيد من األراضي
ومساحات أوسع من المنطقة "ج" إلى المنطقتين "أ" و"ب" بشكل تدريجي .كما كان يفترض أن اإلطار الزمني
لذلك سيمتد  18شھراﹰ ،لكنه استمر حتى ھذا اليوم في غياب اتفاق سالم شامل.

) (93معھد األبحاث التطبيقية في القدس )أريج( ،دائرة نظم المعلومات الجغرافية ) (GISواالستشعار عن بعد ،2008 ،تحاليل
استخدام األراضي/الغطاﺀ األرضي )الصادرة عام  (2006للضفة الغربية وقطاع عزة.Jayyousi and Sroujli (2009) .
) (94المرجع نفسه.
) (95راجع "االتفاقية االنتقالية االسرائيلية  -الفلسطينية المؤقتة حول الضفة الغربية وقطاع غزة" ) 28أيلول/سبتمبر .(1995

 - 49بحسب مسح األمن الغذائي والوضع االجتماعي واالقتصادي لعام  2009الصادر عن البنك الدولي،
ض زراعية أن زراعة أراضيھا في النصف الثاني من
اعتبر  10في المائة من األسر المعيشية التي تملك أرا ﹴ
ض وتزرعھا ،اعتبر
العام  2008كانت صعبة إلى شبه مستحيلة .ومن بين األسر المعيشية التي تملك أرا ﹴ
 59في المائة أن القيود على الحركة في الضفة الغربية ھي السبب الرئيسي الذي يمنعھا من زراعة أراضيھا
بالشكل المناسب بسبب صعوبات الوصول إليھا والعمل فيھا.
في تموز/يوليو من العام  ،2007أشار تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ) (OCHAإلى ارتفاع مھم في عدد المستوطنات والمستوطنين بلغ أكثر من  150في المائة بين
العامين  1987و ،2005كما ارتفعت مساحة األراضي التي يسيطر عليھا المستوطنون بأكثر من  400في
المائة).(96
وال تتوفر موارد غير محدودة لدعم القطاع الزراعي ولتحسين األمن الغذائي في فلسطين .واستنادﹰا
إلى المسح الذي أجرته اإلسكوا ،يتعين على البرامج الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي أن تركز
على مجالين رئيسيين ھما :البنية التحتية الريفية وتعزيز الخدمات اإلرشادية).(97
)ج(

االقتصاد

وحدھا المساعدات الكثيفة ھي التي تمنع االھتالك السريع لموجودات رأس المال .وتشكل التحويالت
والمساعدات والرواتب العامة المدعومة بالمساعدات أبرز مصادر الدخل .وقد أدى استيالﺀ حماس على غزة
في حزيران/يونيو  ،2007ورد اسرائيل على ھذه الخطوة بإغالق المزيد من الطرقات وبسط سيطرة أكبر
على دخول السلع وخروجھا إلى تحويل غزة إلى اقتصاد إنكفاﺀ .وقد أثرت العملية العسكرية األخيرة على
غزة سلباﹰ على تقديم الخدمات األساسية ،كما عطلت شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي) .(98وتسبب
تدمير البنية التحتية لمياه الصرف بتسرب مئات آالف األمتار المكعبة من ھذه المياه إلى البيئة .كما تضرر
القطاع الزراعي بقوة من العملية العسكرية اإلسرائيلية التي دمرت األراضي المزروعة والماشية وآبار المياه
وشبكات الري).(99
)د (

النزاع واألمن الغذائي

يعاني نحو  1.6مليون نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة من انعدام األمن الغذائي .فاستناداﹰ إلى
آخر تقييم لألمن الغذائي وللوضع االجتماعي واالقتصادي في غزة لعام  2009الصادر عن برنامج األغذية
العالمي/الفاو ،يؤثر انعدام األمن الغذائي على  60.5في المائة من األسر المعيشية في قطاع غزة ،يضاف
).OCHA (2007) (96
) (97ميزانية البرنامجان حالياﹰ محدودة جداﹰ تﹸقدر ببضع مئات آالف الدوالرات األمريكية.
) (98استمرت العمليات العسكرية اإلسرائيلية على غزة من  27كانون األول/ديسمبر  2008إلى  18كانون الثاني/يناير ،2009
وأودت بحياة أكثر من  1 314فلسطيني ،وأدت إلى تھجير  100 000فرد وتدمير أكثر من  15 000منزل أو إلحاق
الضرر بھا.
).The World Bank (2009d) (99

 - 50إليھا  16.2في المائة من األسر المنكشفة على انعدام األمن الغذائي .وتظھر نتائج تقرير آخر صادر عن
البنك الدولي أن  25في المائة من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وأن  11في المائة من السكان
منكشفين عليه.
وال شك في أن عواقب االحتالل على األمن الغذائي في غزة والضفة الغربية وخيمة ،وإن يكن
الوضع في غزة أسوأ .ففي موجز البلدان الذي صدر مؤخرﹰا عن البنك الدولي ،سجلت فلسطين معدالت فقر
وبطالة متصاعدة .إذ ال يزال الفقر يتزايد في غزة ،إذ ارتفع معدل الفقر الرسمي من  47.9في المائة عام
 2006إلى  51.8في المائة عام  .2007وشھدت الضفة الغربية انخفاضاﹰ بسيط ﹰا في معدالت الفقر ،من 22
في المائة عام  2006إلى نحو  19.1في المائة عام  .2007كما شھدت غزة ارتفاعاﹰ مطردﹰا في عمق الفقر
من  33.2في المائة عام  2006إلى  35في المائة عام  .2007وإذا استثنيت التحويالت والمعونة الغذائية،
وقيس الفقر على دخل األسر المعيشية فقط ،فإن معدله في غزة والضفة الغربية يرتفع إلى  79.4في المائة
و 45.7في المائة على التوالي ،وسيرتفع عمق الفقر إلى  34.1في المائة و 69.9في المائة.
أدت انتفاضة العام  2000واستيالﺀ حماس على غزة إلى إغالقات أكثر صرامة ،ما فرض قيودﹰا
على حركة األشخاص والسلع .وأدى ذلك إلى نقص ھائل في السلع األساسية ،بالنظر إلى أن أكثر من 80
في المائة من حمولة الشاحنات التي يسمح بدخولھا إلى غزة مواد غذائية .وما زالت المواد األساسية األخرى
الالزمة للبناﺀ وأنظمة الري والبنية التحتية والماشية ممنوعة من الدخول إلى غزة).(100
باإلضافة إلى ذلك ،واستناداﹰ إلى المسح األخير لألمن الغذائي التي أجرته اإلسكوا ،تبين أن النزاع
واالحتالل يشكالن التھديد الرئيسي لألمن الغذائي ،إلى جانب التغير المناخي وحاالت القحط .واعتبرت
وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في فلسطين أن األزمة االقتصادية وأسعار األغذية الدولية المتزايدة تشكل
تھديداﹰ قوياﹰ جداﹰ لألمن الغذائي .كما أظھر المسح أن األمن الغذائي تتھدده سياسات االقتصاد الكلي الوطنية
الخاطئة والنمو السكاني المرتفع وانخفاض التحويالت والتدخالت الخارجية المستمرة.
وال يمكن تنفيذ خطة لألمن الغذائي دون إنعاش االقتصاد الفلسطيني بالشكل المالئم .ويبقى ذلك
األمر شبه مستحيل دون إزالة اإلغالقات على غزة وإزالة القيود المفروضة في الضفة الغربية ،وإن لم تصبح
غزة والضفة الغربية كياناﹰ اقتصادياﹰ واحداﹰ متكامالﹰ .وال يتوقع تقرير "اآلفاق االقتصادية الفلسطينية" نتائج
ملموسة فيما يتعلق بتنمية قطاعات فلسطينية منتجة ،نظرﹰا للعوائق المادية الحالية المفروضة على الحركة
ولسلسلة الحواجز المؤسسية واإلدارية التي تعطل أي محاولة لدعم االقتصاد واستعمال الموارد بالشكل
المالئم .وفي ظل منظومة العوائق الراھنة ،ال يعود منع اإلنھيار المالي إلى العناصر التقليدية المتعلقة
بسياسات ضريبية سليمة أو باقتصاد وظيفي ،بل إلى االعتماد المتزايد على مساعدات المانحين .فعلى سبيل
المثال ،شكلت المساعدات الخارجية عام  2008نحو  30في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
الشكل  - 12التوزيع الجغرافي النعدام األمن الغذائي في فلسطين

)(100

المرجع نفسه.
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 - 3السودان
مساحة السودان  2 376 000كلم ،2ما يجعله أكبر بلد في أفريقيا .وھو يتميز بمناخ استوائي في
ن معاﹰ.
الجنوب وجاف في الشمال ،واألمطار فيه غير منتظمة .كما أن الجفاف والفيضانات شائعان في آ ﹴ
ورغم أن موسم األمطار يختلف من منطقة إلى أخرى ،فإنه بشكل عام يستمر من شھر نيسان/أبريل إلى
تشرين الثاني/نوفمبر ،وقد يتأخر أو يغيب كليﹰا طيلة عام .وإذا حصل ذلك ،قد تغرق البالد في مجاعة ناجمة
عن الجفاف .ونصف أراضي السودان مناسب للزراعة ،ولكن مساحة األراضي المزروعة منھا حالياﹰ
 170 000كلم 2فقط أو نحو  7في المائة .ويشكل نھر النيل المصدر الوحيد تقريباﹰ للمياه النظيفة في البالد.
ويمكن بسبب التنوع البيئي والثقافي واالقتصادي في السودان ،التمييز بين ثالث مناطق ھي :الخرطوم
الكبرى وبور سودان في الشمال الشرقي ،ودارفور الكبرى في الشمال الغربي ،وجنوب السودان .أما
المركز االقتصادي والسياسي فھو الخرطوم وبور سودان ،وھي المنطقة األكثر ثراﺀ واألكثر نمواﹰ في البالد.
وأما دارفور الكبرى ففقير ﹰة تاريخياﹰ على الرغم من الظروف الزراعية المناسبة فيھا .وما زال جنوب
السودان المنطقة األكثر فقراﹰ واألقل نموﹰا بسبب تأثره بالنزاع.

 - 52)أ(

التنمية البشرية

وفقاﹰ لدليل التنمية البشرية لعام  ،2009ما زالت نتائج السودان من حيث التنمية البشرية ضعيفة ،إذ
أنه يحتل المرتبة  150من أصل  182بلداﹰ ،لكن نصيب الفرد من الدخل فيه يفوق  1 000دوالر ،أي أنه
أعلى ب ـ  25في المائة تقريبﹰا من المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراﺀ ،كما أن النمو االقتصادي في السودان
من أعلى المعدالت في القارة األفريقية .ويبلغ عدد السكان  36.9مليون نسمة ومتوسط العمر المتوقع عند
الوالدة ھو  58.9سنة للنساﺀ و 56للرجال) .(101وتضم البالد ثالثة أرباع األشخاص المصابين بفيروس
نقص المناعة البشرية وبالمالريا في المنطقة العربية كلھا) .(102وتﹸظھر آخر األرقام المتوفرة عن التعليم في
السودان اختالفاﹰ مھمﹰا بين الجنسين .ففي عام  ،2007أكمل  53.6في المائة من الفتيان التعليم االبتدائي مقابل
 46.2في المائة فقط من البنات) .(103ولكن ھذه اإلحصاﺀات ال تعكس المستويات الحقيقية للتعليم في مختلف
أنحاﺀ السودان .فعلى سبيل المثال ،في جنوب السودان ،نسبة األوالد الذين تسربوا من المدرسة االبتدائية
أعلى مما في أي مكان آخر في العالم) .(104كما يشير مسح صحة األسرة في السودان ) (SHHSإلى أن معدل
إكمال التعليم االبتدائي ال يتعدى  1.9في المائة في جنوب السودان).(105
يشكل الجوع مشكلة خطيرة ،إذ بلغت فجوة الجوع لدى األسر المعيشية الھشة في الخرطوم
الكبرى/بور سودان شھرين .وفي دارفور الكبرى أربعة أشھر ،وفي جنوب السودان خمسة أشھر .وفيما
يتعلق بأفضل مؤشرين الستعمال الغذاﺀ ،وھما صحة األطفال والوضع الغذائي ،يسجل السودان معدل انتشار
مرتفع بشكل غير معتاد للھزال أو لسوﺀ التغذية الحاد الشامل ،الذي غالباﹰ ما يفوق الحد األدنى الوطني
للطوارئ وھو  15في المائة .وقد يعود ذلك إلى مجموعة من العوائق والعوامل المتفاعلة كالفقر ومحدودية
توفر المياه وخدمات الصرف الصحي ومعدل انتشار مرتفع لألمراض )كاإلسھال والمالريا وغيرھا( ،وھذه
كلھا تؤثر سلباﹰ على الوضع الغذائي .وقد بين مسح صحة األسرة في السودان لعام  2006أن  31في المائة
من األطفال دون سن الخامسة يعانون من نقص في الوزن معتدل ،كما أن أكثر من نصف سكان دارفور
الكبرى ،الذين يقدر عددھم اإلجمالي بستة ماليين نسمة ،متأثرون بنزاع ما بشكل مباشر أو غير مباشر.
وإلى جانب التقديرات المذكورة أعاله ،يشير التقييم الوصفي للبيانات الثانوية في المسح الشامل لتحليل األمن
الغذائي ومواطن الضعف ) (CFSVAلعام  2007إلى أن المعدالت السنوية لسوﺀ التغذية الحاد الشامل تتراوح
بين  10في المائة و 18في المائة في شمال السودان وبين  10في المائة و 30في المائة تقريباﹰ في دارفور
الكبرى وبين  15في المائة إلى  30في المائة في جنوب السودان.
وقد أجري عام  2006مسح لصحة األسر ،كما أجري مؤخراﹰ مسح جديد لميزانية األسر المعيشية
بمساعدة مصرف التنمية األفريقي .ويشكل ھذان المسحان جھدﹰا مرحب ﹰا به من شأنه أن يلقي الضوﺀ على
ديناميات الفقر في البالد ويلھم القرارات واالستراتيجيات المتعلقة بالسياسات.

)(101

).UNDP (2009

)(102

المرجع نفسه.

)(103

).UNICEF (2009a

)(104

).Save the Children (2007

)(105

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

االقتصاد

في العقد المنصرم ،كان السودان من بين االقتصادات األسرع نموﹰا في أفريقيا ،واستطاع الحفاظ على
استقرار االقتصاد الكلي واالنفتاح التجاري .ولكن ،ما زالت لديه بنية تحتية متردية جداﹰ ،وخير دليل على
ذلك ھو أن لدى السودان أدنى كثافة طرقات في القارة .وكانت إيرادات النفط متقلبة ،كما أن نوعية النفط
المنتج بغالبيته متدنية ،ولذا فإن أسعار النفط أدنى من غيرھا في األسواق الدولية .وقد أدى ذلك ،إلى جانب
المستويات المتدنية لإليرادات الضريبية العادية وضعف القدرات المؤسسية للسلطات الضريبية ،إلى مشاكل
خطيرة في توقع الميزانية وصياغتھا وتنفيذھا .ويجري إنشاﺀ النظام العام لإلدارة المالية في جنوب السودان
من الصفر .كذلك يفرض جدول الرواتب المعقد في اإلدارة العامة والنفقات العسكرية المرتفعة نسبيﹰا أعباﺀ
على الميزانية ،كان تخصيصھا لالستثمارات في الطرقات والمدارس وأنظمة الري ومرافق الرعاية الصحية
التي يحتاجھا البلد حاجة ماسة ،خاصة في أفقر المناطق الريفية) .(106غير أن حصة متزايدة من الميزانية
الفدرالية لالستثمار العام خصصت لعدد قليل من المشاريع الكبرى في الري والنقل والطاقة .وعلى الرغم
من ھذه التطورات األخيرة ،ليس لدى السودان برنامج استثمار عام شامل وفعال أو برنامج استراتيجية حد
من الفقر ) ،(PRSPولذا فإنه يفتقر إلى مجموعة متماسكة من السياسات لصالح الفقراﺀ.
وھناك بين مختلف مناطق السودان تفاوتات كبيرة فيما يتعلق بتحقيق المؤشرات الرئيسية لألھداف
اإلنمائية لأللفية ،إذ سجلت المناطق األكثر فقراﹰ والمتأثرة بالنزاعات مستويات متدنية جدﹰا نسبيﹰا مقارنةﹰ بسائر
بلدان القارة .كذلك انعكست المستويات المرتفعة للتفاوتات الجغرافية أيضاﹰ في عدم توفر البنية التحتية ،إذ أن
الخرطوم تستھلك ،مثالﹰ ،نحو ثلث الطاقة الكھربائية اإلجمالية التي يتم إنتاجھا في البالد ،وتستفيد من 8
جسور على نھر النيل مقابل  8جسور إضافية منتشرة على طول  1 500كلم من امتداد النھر )البنك الدولي،
ث توزيع الموارد إلى واليات االتحاد .غير أن اإلصالحات
 .(2010كما أن ھناك تفاوتات كبيرة من حي ﹸ
باتجاه الالمركزية الضريبية أدت إلى نقل نظام تسليم الخدمات األساسية والموارد على مستوى أخفض من
مستوى مركز البالد ،ما شجع اإلنفاق لصالح الفقراﺀ الذي ارتفع من  16دوالراﹰ لنصيب الفرد الواحد في
 2004 - 2000إلى  68دوالراﹰ عام  ،2006أي ما يساوي  5.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،علماﹰ
بأن ھذه النسبة تبقى أقل من المتوسط للبلدان المجاورة الذي يبلغ  7في المائة).(107

) (106تظھر بيانات مؤشرات التنمية العالمية أن السودان أنفق في العامين  ،2006 - 2005نحو  4.2في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي السوداني على النفقات العسكرية مقارنةﹰ ب ـ  3.7في المائة في القطاع الصحي و 1.3في المائة على التعليم عام .2005
البنك الدولي ) .(2007وشكلت النفقات العسكرية نحو خمس النفقات الحكومية اإلجمالية عام .2006
) (107عام  ،2006خصصت أثيوبيا وأوغندا المجاورتان  19في المائة و 11في المائة على التوالي لإلنفاق على الحد من
الفقر .المرجع نفسه.
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الشكل  - 13نصيب الفرد من تحويالت الدولة2006 ،

المصدر.The World Bank (2007) :

)ج(

الزراعة واألراضي

تعتمد غالبية األسر المعيشية على الدخل المتأتي من الزراعة بنسبة  73في المائة في جنوب السودان
و 60في المائة في دافور الكبرى و 40في المائة في منطقة الخرطوم/بور سودان .ويسيطر أصحاب
الحيازات الزراعية الصغيرة على قطاع الزراعة ،وتتركز نسبة  40.1في المائة من أنشطة كسب الرزق في
القطاع الزراعي .وبشكل عام ،تؤمن الزراعة فرص عمل لنحو  70في المائة من السكان ،وتولد نحو ثلث
الناتج المحلي اإلجمالي) ،(108وتؤمن مدخرات ثمينة من العمالت األجنبية من خالل سلة منوعة من
الصادرات الموجھة بشكل رئيسي إلى بلدان الخليج ،بما فيھا ،مثالﹰ ،القطن والصمغ العربي والسورغم والغنم
والسمسم ،ومؤخراﹰ السكر ،إضافة إلى إمكانات غير مستغلة في الحبوب والفواكه والخضار والقھوة والشاي.
يتميز السودان بأكبر مساحة من األراضي الزراعية والمروية في منطقة اإلسكوا والقارة األفريقية
ث األراضي غير المستغلة ،كما أن لديه
كلھا ،تبلغ  4ماليين ھكتار ،كما يتميز بإمكانات أكبر بكثير من حي ﹸ
القدرة على تنمية صناعة الخشب ،خاصة في الجنوب ،إذ يوجد فيه نحو  50مليون ھكتار من أجناس الغابات
الغريبة) .(109ولكن ،تعاني الزراعة من اإلنتاجية المنخفضة وتكاليف التسويق المرتفعة) ،(110ويفاقم ذلك
)(108

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

) (109قد تساھم صناعة الخشب بشكل كبير في الحد من الفقر ألنھا تتطلب عمالة كبيرة وألن المزارعين يقيمون بنسبة عالية
في المناطق الريفية الفقيرة .وبشكل خاص ،يتمتع إنتاج الصمغ العربي بإمكانات ھائلة بقيت مكبوتة حتى العام  2009بسبب نظام االحتكار
الذي فﹸرض على صادراتھا.
) (110سجلت المحاصيل البعلية المروية وشبه الممكننة تراجع ﹰا في خالل العقدين الماضيين .فإن كثافة الري أي مساحة
المحاصيل بالنسبة إلى المساحة القابلة للري ،ھي غالباﹰ أقل من  50في المائة .وتعتبر اإلدارة الضعيفة لمشاريع الري من بين أسباب ركود
مستويات المحاصيل على الرغم من دعم الحكومة الكبير للميزانية .ويشكل التأخير في التسليف الذي يؤخر بدوره الزرع ويؤدي إلى
انخفاض المحاصيل ،سبباﹰ آخر لإلنتاجية المنخفضة .كذلك ،تتأخر القرارات المتعلقة بضوابط رخص التصدير التي طﹸبقت بشكل خاص

 - 55الضرائب واالحتكار وخسارة التنافسية في التصدير بسبب ارتفاع قيمة العملة السودانية .وھناك إمكانية مھمة
لتحقيق نمو في اإلنتاجية من خالل قطاع الماشية الذي يتميز بقيمة مضافة عالية ،وبالتالي من خالل صناعة
الجلود .ويمكن أن تصبح موجودات الماشية بين األعلى في أفريقيا كلھا ،في حال تحسنت ظروف الرعي
وإدارة القطعان وتقنيات الذبح .ويتعين أن يكون تحسين ظروف الرعي ،في جزﺀ مھم منه ،ناجماﹰ عن
تحسين إدارة المراعي ،وسياسة األراضي ،والحد من العبﺀ الضريبي المفروض على الرعاة ،الذين
يخضعون لضرائب أكبر من منتجي المحاصيل ،وزيادة استقرار النظام التجاري مع المملكة العربية
السعودية ،المستورد الرئيسي للغنم السوداني.
وتتفاقم مشكلة إنخفاض اإلنتاجية بفعل التكلفة العالية إليصال المحاصيل ومنتجات الماشية إلى
األسواق اإلقليمية والدولية .وعزلة المزارعين في عدة أنحاﺀ من جنوب السودان أشد حدية من عزلتھم في
الشمال .ولكن حتى عندما ال تشكل المسافات وتكاليف النقل مشكلة بحد ذاتھا ،قد تكون سلسلة التسويق
طويلة نسبياﹰ بسبب تعدد الوسطاﺀ الذي يستغلون عدم كفاﺀ السوق لرفع األسعار دون أن تضيف معامالتھم
قيمة .وتساھم الضرائب ومجموعة من األعباﺀ في رفع األسعار دون تأمين خدمات محددة في المقابل.
تتسم ملكية األراضي في السودان بتعدد المؤسسات واألنظمة القانونية والتداخل في ما بينھا ،وھي
مسألةﹰ مثيرة للخالفات ومصدر مھم للتوتر والنزاع في البالد .كما يشكل فصل السلطات الحالي والمعقد ،بين
حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وھيئات الدولة وما دون الدولة ،فيما يتعلق بتنظيم األراضي
وإدارتھا عائقاﹰ كبيراﹰ أمام تحقيق سياسة شاملة وحديثة .والقوانين الحكومية المتالك األراضي ،التي
ال تعترف عامةﹰ بحقوق األرض العرفية ،إرثاﹰ استعمارياﹰ .وقد تعززت ھذه القوانين بقانون األراضي غير
المسجلة لعام  1970وقانون المعامالت المدنية لعام  1984اللذين مكنا النخب المحلية في بعض األحيان من
حيازة األراضي على حساب السكان المحليين وأنظمة الزراعة التقليدية .وقد يشكل ذلك سبباﹰ جذرياﹰ للنزاع.
فعلى سبيل المثال ،أدى نزع ملكية األراضي الستعمالھا في مشاريع زراعية ممكننة كبيرة إلى حرمان
المزارعين والرعاة من حقوقھم وتشريدھم على نطاق واسع في جبال النوبة في أواخر الثمانينات
)بانتوليانو  ،Pantuliano, 2007, 2009ألينوفي وھمريتش وروسو .(Alinovi, Hemrich, and Russo, 2007
وبدورھم ،شارك عدد كبير من سكان جنوب كردفان في تمرد الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب
السودان ،كما عانت مناطق اإلمتيازات النفطية مثل والية الوحدة من موجات التشريد الكبيرة للسكان
المحليين) .(111وينص قانون األراضي لعام  1972على أن كافة األراضي تقريباﹰ في السودان أراضﹴ
حكومية) ،(112وأنه يحق للمجتمعات المحلية الحصول على حقوق اإلنتفاع بھذه األراضي من خالل سياسة
األراضي الجماعية التقليدية التي تمنح قادة المجتمعات المحلية سلطة توزيع حقوق استخدام األراضي .ومن
ھنا ،ال يمكن استعمال قيمة األراضي كضمانة للقروض ألن ھذه األراضي ما زالت تابعة للحكومة ،وھكذا
ليست لألرض قيمة كضمانة لالستثمار اإلضافي فيھا ،ما يفرض قيوداﹰ بالغة على مرونة وكفاﺀة توزيع
عوامل اإلنتاج) (113وفي دارفور ،ال يملك العديد من القبائل الرحل المربية للجمال أراضﹴ بناﺀ على النظام
على السورغم ،في الموسم الزراعي ،مما ينعكس سلباﹰ على المحاصيل .وتعكس الفجوات في المحاصيل بين البحوث ومحاصيل
المزارعين إمكانية مضاعفة ھذه المحاصيل في ما يتعلق بالقمح والسورغم والقطن .وإن فجوات المحاصيل ھي حتى أعلى في بعض
ث بلغت محاصيل المزارعين  8في المائة إلى  9في المائة فقط من محاصيل البحوث بالنسبة
المناطق البعلية مثل شمال كردفان حي ﹸ
للسورغم والسمسم.
)(111

).Pantuliano (2007

)(112

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

)(113

من شأن تحويل األراضي التي تملكھا الدولة إلى إيجار على المدى الطويل أن يساعد على تنمية أسواق لألراضي

 - 56الذي وضعته اإلدارة البريطانية .وبسبب موجات الجفاف المتكررة والمدمرة ،أصبح الكثير من الرعاة
فقراﺀ ،وساھم ذلك في تصعيد االعتداﺀات العنيفة التي ترتكبھا القبائل التي ال تملك األراضي على
ض .وفي الجنوب ،تعود ملكية جزﺀ كبير من األراضي إلى مجتمعات محلية
المجموعات التي تملك أرا ﹴ
يسودھا القانون العرفي الذي ينظم إدارة األراضي والمعامالت ذات الصلة ،وليست ھناك معلومات موثقة عن
ھذه وتلك ،ما أدى إلى تثبيط االستثمارات الخاصة .كما أدت مناوشات بين الرعاة والمزارعين إلى انخفاض
مستويات الزراعة .وكانت مفوضية األراضي في الجنوب قد صاغت قانوناﹰ عن األراضي أقر عام 2009
ومن شأن ھذا القانون أن يزيد مرونة وكفاﺀة النظام.
تتطلب معالجة ھذه القيود كلھا استثمارات في البحوث وترشيد الضرائب والرسوم وإدخال إصالحات
على إدارة مشاريع الري لصالح جمعيات مستخدمي المياه ،إضافةﹰ إلى إصالح السياسات المتعلقة باألراضي
ورخص التصدير وعمليات االحتكار بھدف زيادة كفاﺀة األسواق الزراعية والحد من مصدر ممكن للنزاع.
وفي حين أن البرنامج التنفيذي للنھضة الزراعية لألعوام  2012 - 2008يحتوي على العديد من ھذه
الخطوات ،ما زال من المبكر جداﹰ قياس تنفيذه وفعاليته.
النزاع واألمن الغذائي
)د (
ما زال السودان يخوض غمار الحروب بشكل مستمر تقريباﹰ منذ االستقالل .فمنذ عام  ،2005حافظ
الشمال والجنوب على معاھدة سالم ھشة .ولكن ،عام  ،2003بدأ السودانيون األفارقة والعرب يتقاتلون على
أراضي الزراعة والرعي التي تتزايد ندرتھا في منطقة دارفور الغربية .ويشير بعض المحللين إلى نزاع
دارفور على أنه أول نزاع متعلق بالتغير المناخي .ومنذ االستقالل ،القى مليونا شخص تقريباﹰ حتفھم بسبب
النزاع مباشرةﹰ ،وبحسب بعض التقديرات ،يبلغ عدد األشخاص المشردين داخلياﹰ ستة ماليين .وفي عام
 ،2009قتل في جنوب السودان  2 500شخص نتيجة النزاع ،وشﹸرد .350 000
وقد تبين أن انعدام األمن والنزاع عامالن رئيسيان يساھمان في انعدام األمن الغذائي في
السودان) ،(114وإن المنطقتين األكثر تأثراﹰ ھما منطقتا النزاع ،أي جنوب السودان ودافور الكبرى .وما زال
جنوب السودان األكثر فقراﹰ واألقل نمواﹰ في السودان ،ومن بين المناطق األكثر فقراﹰ واألقل نمواﹰ في العالم.
وتقليدياﹰ كانت منطقة دارفور الكبرى فقير ﹰة حتى في فترة ما قبل النزاع ،رغم أن اثنتين من والياتھا الثالث
تنتج فائضاﹰ من األغذية ورغم أن المنطقة كلھا مصدر أولي لإليرادات التجارية من الماشية .وقد أصبحت
الزراعة الكفؤة مستحيلة وال يمكن القيام بالحصاد في العديد من الحقول ،وانھارت البنية التحتية التسويقية
لتوزيع المنتجات الغذائية.
وقد فاقم المشاكل أكثر الجفاف الذي أصاب البلد .وأدى النزاع والجفاف معﹰا إلى جعل نحو نصف
سكان الجنوب يعانون انعدام األمن الغذائي) .(115واستناداﹰ إلى تقديرات العام  2010الصادرة عن وكاالت
األمم المتحدة لألغذية وعن وزارة الزراعة والغابات في جنوب السودان ،ارتفع عدد األشخاص الذين
يحتاجون معونة غذائية في جنوب السودان بأكثر من أربعة أضعاف ،من نحو مليون شخص عام  2009إلى
 4.3مليون شخص ھذا العام ،وذلك بسبب النزاع والجفاف .ويستورد جنوب السودان كميات كبيرة من
وتوفير ضمانات للقروض ،ما يؤدي إلى حقن مقادير كبيرة من رأس المال في االقتصاد الريفي .مؤخراﹰ ،نص قانون الجزيرة على
إيجارات قابلة للتداول تسمح باستعمال األراضي كضمانات في المنطقة بموجب مشروع ري الجزيرة.
)(114

).WFP (2007

)(115

).WFP (2010

 - 57األغذية من البلدان المجاورة ،وبما أن المنطقة ليست ساحلية ،تتضاعف زيادة أسعار الواردات الغذائية بفعل
الزيادة في تكاليف الوقود والنقل) .(116وفي حين أن السودان من البلدان المتلقية للمعونة الغذائية الكبرى،
يقال إنه أنتج كميات كبيرة من الحبوب للتصدير لعدة سنوات).(117
وكان تأثير النزاع على األسواق المحلية قاسياﹰ .فنقل السلع ينحصر بين المناطق التي يسيطر عليھا
أطراف النزاع ،وتتعدد نقاط التفتيش ،وتفﹸرض ضريبة مزدوجة عند التنقل بين ھذه المناطق المتعارضة.
وقد أدى ذلك إلى تجزئة السوق وزيادة تكاليف النقل ،وأحدث زيادة عامة وتقلباﹰ عالياﹰ في األسعار .عام
 ،2008مثالﹰ ،أظھر مؤشر أسعار المستھلك أن السودان شھد مستويات تضخم مرتفعة وصلت  14.3في
المائة .واستﹸبدلت تجارة الحبوب في األسواق المحلية بتجارة المعونة الغذائية ،ما حافظ على استقرار
األسعار.
وقد أعدت حكومة جنوب السودان استراتيجيات أكثر شموالﹰ لالستجابة ألزمة الغذاﺀ بمساعدة البنك
الدولي ووكاالت األمم المتحدة .وتركز استراتيجية االستجابة القصيرة األمد على إنشاﺀ مجلس لألمن الغذائي
والتغذوي مشترك بين الوزارات لتوجيه عملية تطوير السياسات ،واستھداف برامج شبكات األمان تلبية
الحاجات األساسية ،وتعزيز التأثير السريع لعمليات التدخل الزراعي لمساعدة المزارعين الفقراﺀ ،والتخفيف
من "تأثير ارتفاع األسعار العالمية على األسعار المحلية" لضمان إمدادات األغذية المستوردة بشكل دائم في
المستقبل) .(118أما االستجابة المتوسطة والطويلة األمد فتسعى إلى تحفيز اإلنتاج الغذائي المحلي وتنشيط
األسواق في جنوب السودان ،بما في ذلك تحسين البنية التحتية الريفية وإنشاﺀ المحميات االستراتيجية لألمن
الغذائي واالرتقاﺀ بأنظمة اإلنتاج الزراعي وتعزيزھا).(119
الشكل  - 14التوزيع الجغرافي النعدام األمن الغذائي في السودان
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).The World Bank (2008a
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المرجع نفسه.
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المرجع نفسه.

)(119
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)أ(

التنمية البشرية

اليمن أفقر بلد عربي واحد أفقر البلدان في العالم .وھو يحتل المرتبة  140في دليل التنمية البشرية
) ،(HDIوالمرتبة  122في دليل التنمية المرتبطة بنوع الجنس ) .(GDIوقد انخفضت نسبة الفقراﺀ من 40.1
في المائة عام  1998إلى  34.8في المائة عام  .2006/2005وفي المناطق الريفية ،انخفض الفقر من
 42.4في المائة عام  1998إلى  40.1في المائة عام  .(120)2006/2005ولم يحصل أكثر من  60في
المائة من السكان البالغين على أي تعليم .وفي المناطق الريفية ،لم يلتحق  85في المائة من النساﺀ البالغات
بالمدرسة االبتدائية أو لم يكملن التعليم االبتدائي) .(121ويبلغ نصف السكان اليمنيين أقل من الخامسة عشرة
من العمر.
أحد األسباب الرئيسية للفقر في اليمن ھو معدل النمو السكاني .فھو ،استناداﹰ إلى تقديرات برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،يسجل أحد أعلى معدالت النمو السكاني في العالم .وإذ يبلغ معدل النمو  3.02في
المائة ،من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان بعد  23عاماﹰ ليصل إلى نحو  45مليون شخص .وتفرض
ال على األسر المعيشية على المستوى الجزئي ،وعلى أسواق العمل على
معدالت الخصوبة المرتفعة عبئاﹰ ثقي ﹰ
المستوى الكلي.
)(120

).The World Bank (2009a

)(121
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 - 59أشار  18في المائة من األسر المعيشية التي شملھا مسح برنامج األغذية العالمي عام  2008إلى أنھا
أُ رغمت على إخراج أوالدھا من المدرسة بسبب الوضع االقتصادي المتدھور ،وما نجم عنه من عدم قدرة
ال من إرسالھم إلى
األسر الفقيرة على دفع األقساط المدرسية أو التكلفة المتزايدة إللحاق األوالد بالمدرسة بد ﹰ
العمل .ولذا يدور نقاش حول كيف يمكن أن تحافظ الحكومة على الحد األدنى من خدماتھا في ظل ھذه
الصورة القاتمة.
ظھرت شبكات األمان االجتماعي الرسمية في اليمن مؤخرﹰا فقط ،فقد تأسست عام  .1996وھي
تشمل صندوقاﹰ للخدمات االجتماعية ھو أكبر برنامج حكومي على اإلطالق ،وصندوقاﹰ لتشجيع اإلنتاج في
مجالي الزراعة وصيد األسماك ،وصندوقاﹰ للتنمية االجتماعية ،ومشروعاﹰ لألشغال العامة ،وبرنامجاﹰ للتشغيل
ومكافحة الفقر ،وبرنامجاﹰ لألمن الغذائي ،ومبادرة خاصة للمحافظات الجنوبية) .(122واستجابةﹰ لألزمة
االقتصادية ،أنشأ اليمن برنامج رفاه اجتماعي مشروط بالعمل ،بناﺀ على صندوق اجتماعي قائم على البنية
التحتية ،ويقوم حالياﹰ بإصالح برنامجه الخاص بالتحويالت النقدية وتوسيعه) .(123في الماضي ،ظھرت
ھواجس فيما يتعلق بفعالية برنامج التحويالت النقدية الذي نفذه صندوق الرفاه االجتماعي ونظام االستھداف
الذي يستخدمه .ويبدو أن جھوداﹰ تﹸبذﹶل حالياﹰ لتحسين كفاﺀة ھذا البرنامج ،وقد أظھر التقييم السريع لبرنامج
األغذية العالمي لعام  2008أن نحو  32في المائة من األسر المعيشية التي شملھا المسح تلقت نوعاﹰ من
المساعدات النقدية و/أو العينية .لكن ،التقرير نفسه يشير إلى أن برنامج شبكات األمان االجتماعي ليس فعاالﹰ
من حيث استھدافه للمحتاجين.
ق تحقيق األھداف
وما زال انعدام األمن الغذائي وسوﺀ التغذية المزمنان يشكالن ھاجسﹰا رئيسياﹰ يعي ﹸ
اإلنمائية لأللفية على المستوى الوطني .ويظھر ذلك بوضوح في معدالت سوﺀ التغذية لدى األطفال أقل من
الخامسة من العمر والتي تبلغ  46في المائة ،وفي معدالت وفيات األمھات التي تﹸعد من بين األعلى في
العالم ،إذ تبلغ  366حالة وفاة لكل  100ألف والدة حية).(124
)ب(

االقتصاد

بلغ معدل النمو االقتصادي  3.8في المائة في الفترة الممتدة من عام  2000إلى عام  ،2006وتسارع
أثناﺀ أزمة الوقود عام  .2008لكن ھذا النمو المرتبط بالنفط لم يكن لصالح الفقراﺀ .وقد أدت األزمة المالية
وانخفاض أسعار النفط عام  2009إلى الحد من النمو بشكل كبير ،ما ضاعف تأثيرات أزمة الغذاﺀ على
ال ارتفاعاﹰ بنسبة  8في المائة عن الفترة
الفقر .وفي العام نفسه ،ارتفع الفقر إلى  42.8في المائة ،مسج ﹰ
 .2006 - 2005وتجعل النزاعات والكوارث الطبيعية األخيرة ،الصورة أكثر بؤساﹰ.
يعمل  30في المائة تقريباﹰ من القوة العاملة في القطاع العام ،وتسيطر الخدمات غير القابلة لإلتجار
وقطاع النفط على االقتصاد .وقد حدد برنامج استراتيجية الحد من الفقر ) (PRSPعدة أولويات لتحسين البنية
التحتية ،ھي) :(125إنتاج المياه لالستعمال المنزلي ،وتوسيع خدمات الصرف الصحي ،وإعادة تأھيل معامل
)(122

).UNDP (2009

)(123

).The World Bank, FAO and IFAD (2009

)(124

).WFP (2009c

)(125

يتبع االستثمار الكثيف في البنية التحتية أفكار العمل البحثي المؤسس الذي قام به بارو ) (Barroوآخرون حول "التالقي

 - 60الطاقة ،وزيادة االستثمار في توليد الكھرباﺀ وتوزيعھا ،وبناﺀ شبكة طرقات لربط مراكز اإلنتاج الصناعي
والزراعي .وتﹸظھر نتائج نماذج التوازن العام المحسوب التي أعدھا المعھد الدولي لبحوث السياسات
الغذائية ) (IFPRIأن زيادة اإلنفاق العام على التعليم والصحة والقطاع الزراعي تؤثر إيجاباﹰ على النمو
االقتصادي للبالد من خالل زيادة إنتاجية مجموع عوامل اإلنتاج) .(126ويمكن لذلك أن يتحقق من خالل
مساعدة إنمائية رسمية أكثر فعالية و/أو من خالل توجيه األموال جزئيﹰا من فئات اقتصادية ووظيفية أخرى
إلى ھذه القطاعات).(127
عام  ،2008أظھر مؤشر أسعار المستھلك أن اليمن خبر مستويات مرتفعة من التضخم بلغت  19في
المائة ،ويعود ذلك جزئياﹰ إلى أزمة الغذاﺀ ،نظرﹰا لالعتماد المرتفع على الواردات الغذائية )مقاسة بالنسبة إلى
الواردات اإلجمالية( .وفي الواقع ،في العام نفسه ،ارتفع مؤشر أسعار المستھلك للمواد الغذائية بأكثر من
ثالثة أضعاف مقارنةﹰ بمستويات العام  .2000وانخفضت نسبة الصادرات اإلجمالية إلى الواردات الغذائية
من  10إلى  4في الفترة الممتدة من عام  2000إلى عام  ،2007ما أدى بوضوح إلى تدھور األمن الغذائي
على المستوى الكلي في البالد .ومن المتوقع أن تسجل ھذه النسبة انخفاضاﹰ أكبر إلى نحو  3في العقد
.(128)2020 - 2010
تشكل المساعدة اإلنمائية الرسمية  1في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في اليمن ،أي نسبة
ث
متواضعة جداﹰ مقارنةﹰ بالبلدان التي لديھا المستوى اإلنمائي نفسه ،ومقارنةﹰ بسائر البلدان في المنطقة ،حي ﹸ
مستويات المساعدة المرتفعة مدفوعة بعوامل سياسية .وتحصل تعقيدات إضافية ألن النفقات الحكومية تعتمد
في معظمھا على مبيعات النفط الخام المتقلبة جدﹰا عادة .وقد بلغ اعتماد اإليردات الحكومية على االحتياطات
النفطية المحدودة  72في المائة من اإليرادات عام  ،2004وأكثر من  86في المائة من مدخرات التصدير،
و 13.6في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ما يخلق مصدرﹰا مھمﹰا آخر من مصادر انعدام األمن ألن من
المتوقع أن تنفد احتياطيات النفط في البالد بحلول عام .2017
يواجه اليمن منذ فترة استنفاداﹰ للموارد النفطية وللفسحة المالية وللفرص االقتصادية لليد العاملة القادمة
وللموارد المائية .وبما أن الزراعة مسؤولة عن الجزﺀ األكبر من استھالك المياه في البالد ،وتضم أكثر من
نصف القوة العاملة ،من الصعب تصور كيف سيواجه اليمن التحديات المستقبلية دون مساعدات مكثفة.
)ج (

الزراعة واألراضي

المشروط" ،والذي يفيد أنه كلما انخفض معدل الزيادة السكانية بالنسبة إلى معدل النمو في عرض رأس المال ،كلما زاد رأس المال الذي
يمكن استثماره في العامل الواحد لزيادة اإلنتاج المتوسط لكل فرد من أفراد القوة العاملة.
) .IFPRI (2007) (126تأكد ذلك في األوراق الشاملة لعدة بلدان والتي أعدھا ويلھيلم وفيستاس
وفان ) (Fan 2004وفان وآخرون ) ،(Fan et al. 2006ولوفغرين وروبنسون ) .(Lofgren and Robinson 2004فقد وجد ھؤالﺀ أن لالستثمار
في الزراعة والتعليم )رأس المال البشري( والبنية التحتية )رأس المال المادي( تأثير إيجابي على النمو والحد من الفقر .كما يحقق
ث النمو والحد من الفقر.
االستثمار في الزراعة ،من بين كافة القطاعات ،أعلى المنافع من حي ﹸ
)(Wilhelm and Fiestas 2005

) (127في الفترة من  1996إلى  ،2002خصص أكثر من  80في المائة من نفقات الموازنة العامة لإلنفاق الراھن ،وخصص
أكثر من  40في المائة من المجموع لألجور .وأنفق اليمن  4.65في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على القطاع العسكري في الفترة
 2008 - 2005مقارنة ب ـ  4.20في المائة على الصحة في  2007 - 2005و 5.20في المائة على التعليم عام  .2008ولدى اليمن أعلى
نفقات عسكرية بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين كافة البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة ،يليه لبنان والسودان.
)(128

).MOPIC and IFPRI (2010

 - 61خالفاﹰ للسودان الذي يمتلك إمكانات زراعية ھائلة ،اليمن فقير اإلمكانات .واقتصاد اليمن غير
متنوع ،وتواجه الزراعة اليمنية الكثير من الھدر .تساھم الزراعة ،مع إنتاج القات والفواكه والخضار
والماشية بنسبة  10في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتتسم بمستويات مرتفعة من االستھالك الذاتي
وإنتاجية منخفضة ،باستثناﺀ إنتاج القات .على سبيل المثال ،مردود محاصيل الحبوب أقل من نصف متوسط
مردود المحاصيل في سائر البلدان العربية .وتﹸعتبر مصائد األسماك مصدرﹰا مھمﹰا للعمالت األجنبية بفضل
إمكانات تصديرھا ،ويمكن أن تساھم في األمن الغذائي ،في حين أن الصادرات التقليدية كالقھوة الزالت
تنخفض لصالح الموز والخضار .ويعيش نحو ثلثي السكان في المناطق الريفية ويعتمدون على الموارد
الطبيعية المتدھورة .وفي حين أن  68في المائة من األسر المعيشية الزراعية تملك بعض األراضي
الزراعية ،وھذه الملكية تمثل منحى رئيسيﹰا من مناحي األمن الغذائي ،تبلغ نسبة البائعين الصافين لألغذية 4
في المائة فقط من األسر المعيشية الريفية).(129
غير أن القطاع الزراعي يؤمن مصدر رزق لثالثة أرباع السكان .ويستعمل نحو  95في المائة من
موارد المياه العذبة اليمنية ألغراض زراعية ،خاصة في زراعة تحتاج كميات كبيرة من المياه ھي زراعة
القات المخدرة الترفيھية التي تشكل نحو  30في المائة من القيمة المضافة الزراعية اإلجمالية والتي تﹶستعمل
 40في المائة من مياه الري .وللقات تأثير سلبي جداﹰ على األمن الغذائي ،إذ تنفق األسر المعيشية ما يصل
إلى  30في المائة من دخلھا لشرائه ،ويستغرق المستھلكون ست إلى ثماني ساعات في مضغه .كذلك يحد
استھالك القات من اإلنتاجية الفردية ،ويضعف تجميع رأس المال لدى األسر المعيشية .وبما أن األراضي
الصالحة للزراعة تستعمل لزراعة القات بدالﹰ من األغذية ،يساھم القات بشكل غير مباشر في ندرة األغذية
وارتفاع أسعارھا.
)د (

الفقر واألمن الغذائي

تفيد تقديرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أن أكثر من  6في المائة من السكان اليمنيين أصبحوا
مؤخرﹰا دون خط الفقر نتيجة ارتفاع أسعار األغذية .وبما أن الفقر أحد محددات انعدام األمن الغذائي ،يعيش
نحو  4ماليين يمني في أسر تعاني من انعدام األمن الغذائي ،أي  22في المائة من مجموع السكان .وتفيد
التقديرات ،أن الفقر الغذائي بلغ  13في المائة ،أي أن نحو  2.9مليون فرد ال يستطيعون تلبية حاجاتھم
الغذائية األساسية .وبحسب تقديرات المعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ) ،(IFPRIاستناداﹰ إلى بيانات
الدراسة االستقصائية لميزانية األسر المعيشية ) (HBSلعام  ،2006 - 2005يعاني  7.5مليون نسمة ،أي 32.1
في المائة من السكان اليمنيين من انعدام األمن الغذائي ،ويعيش نحو  85في المائة منھم في المناطق الريفية
والثلثين منھم في المرتفعات .كما يعاني أكثر من  40في المائة من األطفال من نقص في الوزن ،ويعاني
أكثر من نصف األطفال من توقف النمو ،الذي ترتفع معدالت انتشاره في المناطق الريفية).(130
نتيجة األزمة الثالثية ،ارتفع الفقر إلى نحو  43في المائة في البالد ،وأصبح يطال نحو نصف سكان
المناطق الريفية ،وھكذا يبدو في الظاھر أن العديد من الفقراﺀ ال يعانون انعدام األمن الغذائي) .(131وتبين
)(129

).IFPRI (2010

)(130

).MOPIC and IFPRI (2010

)(131

).Breisinger et al. (2010
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الفقراﺀ أطفال .وقد بلغ مؤشر فجوة الفقر نسبة  13.2في المائة ،وبلغ معامل جيني نحو  0.42ومتوسط حجم
األسر المعيشية الفقيرة .8.2
تنفيذاﹰ لبرنامج لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي الذي اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ) ،(IMFأزال
اليمن تدريجيا العديد من اإلعانات الغذائية ،لكنه حافظ على دعم الوقود والمدخالت الزراعية .وفي موازاة
ذلك ،أنشأت الحكومة صندوق الضمان االجتماعي الذي يھدف إلى تقديم تحويالت نقدية إلى أفقر األسر
المعيشية ،ويستفيد منه بشكل إجمالي نحو مليون أسرة) .(132وتستفيد أعلى فئتين عشريتين من السكان
المصنفين بحسب الدخل من نحو  60في المائة من دعم الديزل الذي تستعمله األسر المعيشية ،في حين أن 2
في المائة فقط من ھذا الدعم يذھب إلى أدنى الفئات العشرية) .(133ويبلغ اإلنفاق العام اإلجمالي على شبكات
األمان نحو  1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنةﹰ ب ـ  2.2في المائة لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ككل) .(134ومؤخرﹰا ،أعد اليمن استراتيجيات وطنية وقطاعية تھدف إلى معالجة األمن الغذائي ،وھي
تحديدﹰا رؤية اليمن االستراتيجية لعام  ،2025واستراتيجية القطاع الزراعي )أجندة عدن( ،واالستراتيجية
الوطنية للمياه ،واالستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
بما أن اليمن يعتمد كثيراﹰ على الواردات الغذائية ،بنسبة تفوق  91في المائة للقمح وتبلغ  100في
المائة لألرز ،لتلبية الطلب الداخلي ،فإنه منكشف كثيراﹰ على تقلب أسعار األغذية) .(135وفي عام ،2008
شھد السكان تضاعف سعر بعض األغذية كالخبز والبطاطا ،كما ارتفع سعر القمح وزيت األرز والحليب
المجفف بنسبة  60في المائة إلى  80في المائة).(136
) ھ(

النزاع واألمن الغذائي

يقف اليمن على شفير أزمة إنسانية ،إذ أدت الصدامات المتصاعدة مؤخراﹰ بين المتمردين والقوات
الحكومية في صعدة وفي المحافظات الجنوبية إلى موجة جديدة من التشريد القسري ،ويقدر مجموع
األشخاص المشردين داخلياﹰ في البالد ب ـ  150ألف شخص حالياﹰ) .(137ومجتمعات المشردين في المخيمات
ھشة بشكل خاص ومنكشفة على خطر انعدام األمن الغذائي بشكل كبير ،خاصة النساﺀ واألطفال الذين
يشكلون  70في المائة من مجتمعات المشردين داخلياﹰ).(138
الشكل  - 15نسبة األسر المعيشية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي

)*(

في اليمن

) (132بحسب فان دي وال ) ،(Walle, 2002لم تشمل المجموعة المستھدفة نسبة  57في المائة من المستفيدين .يتم تخصيص
الموارد إلى المناطق بناﺀ على السكان ومؤشرات الفقر – عندما تكون متوفرة – والتي تستند أيض ﹰا إلى عملية اختيار ذاتي من األسفل إلى
األعلى للمستفيدين .ومؤخراﹰ ،حاول صندوق الضمان االجتماعي تحسين عملية االستھداف.
)(133

).IMF (2005

)(134

).Weigand and Grosh (2008

)(135

).WFP (2008

)(136

المرجع نفسه.

)(137

).IRIN (2009

)(138

المرجع نفسه.
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ثالثاﹰ  -السياسات اإلقليمية والتوصيات
ألف  -األمن الغذائي كسلعة عامة إقليمية ومبدأ حل المشاكل على أدنى مستوى
يضعف إنعدام األمن الغذائي إنتاجية األفراد ويولد مشاكل اجتماعية بسبب الوفاة المبكرة أو اإلعاقة،
ويحول دون اكتشاف أنشطة اقتصادية جديدة ويعيق التنمية االقتصادية في المنطقة .وانعدام األمن الغذائي
في أنحاﺀ كثيرة من منطقة اإلسكوا ناجم عن بيئة اجتماعية واقتصادية ال تتمتع بالسلم واالستقرار وغير
تمكينية ،وتوفير البيئة المؤاتية سلعة عامة إقليمية.
بناﺀ على ذلك ،يمكن أن تصبح مسألة األمن الغذائي موضوعﹰا تلتف حوله بلدان المنطقة .إذ يمكن
أن ينظر إلى ضمان األمن الغذائي في المنطقة على أنه استراتيجية للتخفيف من حدة النزاعات؛ وبما أنه
قضية تعني الجميع ،فآثاره تطال الجميع أيضﹰا .ومن المھم أھمية مساوية تقريباﹰ أن عملية التعاون اإلقليمي
المطلوب للتصدي لخطر انعدام األمن الغذائي قد يوفر حافزاﹰ لتعاون إقليمي حقيقي ذي معنى .فالعمل من
أجل تحقيق أمن غذائي للمنطقة من خالل استراتيجيات إقليمية ،مدعومة من المجتمع الدولي عند االقتضاﺀ،
وليس من خالل عدد كبير من التدخالت الدولية المنسقة سيئاﹰ ،ھو أحد السبل للحد من النزاعات داخل ھذه
البلدان وفيما بينھا).(139
ولتھيئة ھذه البيئة إلدارة األمن الغذائي ،يلزم إنشاﺀ آليات سياسية مستدامة تسترشد بمبدأ حل المشاكل
على أدنى مستوى ،وھذا المبدأ بشكله الصرف يجمع ما بين النزعة الفردية والتضامن .وھو ينص على أن
الطريقة المثلى لحل المشاكل ھي أن يقوم بذلك المعنيون بھا مباشرة ،وفي أقصى الحاالت الفرد .وبالمثل إذا
كانت ھناك مشكلة تؤثر على المجموعة ،ينبغي على المجموعة المعنية أن تضع الحلول .ويضمن حل
المشاكل على أدنى مستوى أن يتملك المتأثرون بمشكلة ما مباشرة الدراية بالمشكلة والحل لھا .ولذا فإن
اعتماده ضروري للتمكين وبناﺀ القدرات من األسفل بدالﹰ من التلقين من األعلى .ومع ذلك قد تكون قدرة
الفرد أو المجموعة على حل المشاكل من دون أية مساعدة محدودة ،وفي ھذه الحالة يصبح التضامن ھاماﹰ.
وبالطبع يتجاوز التضامن اإليثار .ففي حين يجعل اإليثار المانح أسوأ حاالﹰ والمستفيد أفضل حاالﹰ )لعبة
ال )لعبة محصلتھا
ال من المانح والمستفيد أفضل حا ﹰ
محصلتھا صفر( ،فإن من شأن التضامن أن يجعل ك ﹰ
إيجابية(.
وإذا كانت البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا منفتحة على مبدأ حل المشاكل على أدنى مستوى ،فسيتبين أنه
أداة مفيدة للحيلولة دون وقوع نزاعات )داخل الدول وفيما بينھا( ولتعزيز األمن الغذائي على حد سواﺀ ،وذلك
عندما يستخدم لتقديم خدمات للسكان ،ال سيما إلى سكان الريف والمحرومين الذين ،كما تبين في الفصل
الثاني ،تتضح في حالتھم أشد ما تتضح صلة الفقر بالنزاعات .فتوفير الخدمات وضبطھا محلياﹰ ،ال يتعلق
فقط بتلقي السكان الخدمات الرئيسية التي يحتاجون إليھا ،بل يحول دون أن تملﺀ الجھات الفاعلة غير
الحكومية الفراغ لتنشأ "دولة داخل دولة" ،متحدية بذلك المفاھيم التقليدية للسيادة الوطنية.
وبالقدر ذاته ،قد يثبت أن مبدأ حل المشاكل على أدنى مستوى مفيد بقدر متساوﹴ للبلدان فيما يتعلق
بتعزيز األمن الغذائي والحيلولة دون النزاعات عندما يطبق في سياق تعاون إقليمي .ومرة أخرى،
)(139

).Geinitz and Reinhard (2002
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الضرورية لمواجھة المخاطر المشتركة ومنھا األمن الغذائي .فال جدوى ،مثالﹰ ،من االستثمار بقوة في بناﺀ
السالم والتنمية في العراق ما لم تعالج في الوقت نفسه تداعيات ھذا النزاع في البلدان المجاورة .فالمبادرات
المنعزلة الھادفة إلى بناﺀ السالم في زوايا غير مستقرة في المنطقة تبقى في أحسن األحوال دون المستوى
األمثل .ومن المؤسف أ ﹼنه ال يوجد لدى العالم العربي عموماﹰ ومنطقة اإلسكوا خصوص ﹰا تقليد طويل من
التعاون .فمع أن معظم البلدان يؤيد فكرة التكامل االقتصادي العربي ،إال أن الممارسة السياسية في كثير من
األحيان تكون مخالفة لذلك .فقد انھمك معظم بلدان المنطقة في ترسيخ وحدته الوطنية ،ولم تتوفر لديه
الرغبة الحقيقية في تطوير وإدارة االلتزامات اإلقليمية أو حتى تردد في ذلك .وقد أطلقت عدة بلدان مسيرتھا
التنموية بعد نيلھا االستقالل ،من دون حل نزاعاتھا الوطنية أو الدولية .ويعزو ھنري وسبرنجبورج،
) (Henry and Springborg 2001ذلك إلى استمرار جدلية اإلرث االستعماري في المنطقة.
ومن العقبات األخرى التي وقفت أمام تعميق التكامل االقتصادي في المنطقة النزوع نحو مفاھيم
تنموية ذات صبغة اشتراكية أعطت أولوية لبناﺀ قطاعات عامة قوية على حساب بناﺀ أسواق قوية .باإلضافة
إلى ذلك ،لم يكن اإلنتاج في المنطقة يميل لصالح التعاون اإلقليمي .ففي البلدان الغنية بالنفط ،حالت سھولة
توليد إيرادات عالية من النفط دون إدراج األنشطة االقتصادية المنتجة ضمن أولويات السياسات االقتصادية.
وأخيرﹰا ،لم تشجع النزاعات الكامنة والفعلية المنبثقة من الصراع الفلسطيني  -العربي  -اإلسرائيلي االستثمارات
اإلقليمية في تمتين التماسك االجتماعي  -االقتصادي.
ومع ذلك ،ال الدول الغنية بالنفط وال االقتصادات األكثر تنوعاﹰ وال البلدان المتأثرة بالنزاعات في
منطقة اإلسكوا تستطيع تحديث اقتصاداتھا من دون االستفادة من التكامل اإلقليمي وتقسيم العمل واالستثمارات
العامة في المنطقة .وما من شك في أن قدرة بلدان المنطقة على الحد من انعدام األمن الغذائي تبقى ضعيفة
ما لم تحل نزاعاتھا وتستخدم طاقاتھا الكامنة لتحقيق التكامل االقتصادي .ومن المنطلق نفسه ،تعبئة الطاقات
بھدف تحقيق التنمية في المنطقة ضرورية إلبعاد الناس عن النزاعات وإشراكھم في األنشطة االقتصادية.
ومن منظور اقتصادي ،ينبغي أن يكون الھدف جعل كلفة النزاعات باھظة .وينبغي أن ينبع ھذا الحافز في
المقام األول من داخل المنطقة .فالتعاون السياسي اإلقليمي وبناﺀ المؤسسات يشكالن استراتيجيات واعدة
بإنھاﺀ النزاعات ،وتعزيز السالم واالستقرار ،وخلق ھوية سياسية إقليمية جديدة .وتجربة البلدان األوروبية
في مجال التكامل مثال جيد يمكن أن تحتذي به منطقة اإلسكوا .فقد بينت ھذه التجربة أن االستثمارات العامة
التي تھدف إلى تذليل الفوارق بين بلدان المنطقة توطﹼد السالم وتحسن االقتصاد في الوقت نفسه.
وفي ضوﺀ ارتفاع نسب استيراد المواد الغذائية ،ينبغي تدعيم اقتصاد المنطقة وتعزيز انفتاحه على
الخارج .ومع أن اإليرادات من صادرات الموارد الطبيعية تكفي لتسديد كلفة الواردات الغذائية اآلخذة في
االرتفاع في البلدان الغنية بالنفط ،أصبحت حاجة ھذه البلدان ،ھي األخرى ،إلى تنويع اقتصاداتھا ملموسة
بالفعل .وقد أصبح تحديث االقتصاد مسألة أكثر إلحاحﹰا في االقتصادات األكثر تنوعاﹰ ومسألة حاسمة في
البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات .وكما يشير ساكس "الطريق الوحيد إلى السالم يمر عبر التنمية
المستدامة").(140

)(140

).Sachs (2007

 - 63يدرك العالم العربي بوضوح الحاجة إلى مزيد من التعاون لتحسين األمن الغذائي كما يدلّ على ذلك
إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجھة أزمة الغذاﺀ العالمية الصادر عن المنظمة العربية للتنمية
الزراعية وجامعة الدول العربية() .(141ويعترف اإلعالن بالمخاطر المحيطة باألمن الغذائي في العالم
العربي ،بما في ذلك النمو السكاني السريع ،واستبدال المواد الغذائية بمحاصيل العلف والوقود ،وإھمال
القطاع العام للسياسات الزراعية ،وتغير المناخ ،وندرة المياه ،والتھديدات الخارجية .ويشدد اإلعالن على
ضرورة تعزيز التكامل التجاري اإلقليمي ،ويعبر عن أمل كبير في خلق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
التي كان مقرراﹰ لھا أن تنشأ في عام  2005لكن عملية تنفيذھا تعرضت إلى تأخير وقصور .وينبغي أن يتبع
ذلك إنشاﺀ اتحاد جمركي وسوق عربية مشتركة .ويمكن تلخيص األھداف العشرة التي يتضمنھا اإلعالن كما
يلي:
)أ(
)ب(
) ج(
) د(
)ھ (
)و (
) ز(
) ح(
)ط(
)ي (

إطالق برامج لتعزيز اإلنتاج والقدرات؛
تشجيع االستثمار العام والخاص؛
تحفيز المشاريع االستثمارية اإلقليمية؛
تنفيذ برامج لدعم البلدان األكثر ضعفا؛
تعزيز الوعي بقضايا األمن الغذائي في العالم العربي؛
تشجيع التجارة البينية في المنتجات الزراعية؛
تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي؛
رسم خارطة طريق العتماد سياسة زراعية عربية مشتركة؛
توجيه االھتمام نحو مخاطر إنتاج الوقود الحيوي؛
إقناع المؤسسات اإلعالمية بدعم إعالن الرياض.

ال أنھا ينبغي أال تبقى حبراﹰ على ورق ،بل يجب أن تتبعھا أفعال
من الواضح أن ھذه أھداف حميدة ،إ ﹼ
محددة .ومن بين نقاط العمل العشر ،تكتسب أھمية خاصة برامج تحسين اإلنتاج وتشجيع البرامج اإلقليمية
والمبادرة ببرامج دعم للبلدان التي تمزقھا النزاعات.
باﺀ  -المعونة الغذائية وبرامج دعم سبل العيش في مناطق متأثرة بنزاعات
تشير نقاط الضعف المزمنة والجديدة في منطقة اإلسكوا ،التي تتسم بنزاعات طويلة األمد ومعقدة،
بالتضافر مع توقع المزيد من الكوارث الطبيعية والوجھات الديمغرافية ،إلى اتساع رقعة المشاكل اإلنسانية
في ھذا الجزﺀ من العالم في المستقبل المنظور .ويتعرض االستقرار السياسي في المنطقة لمزيد من الخطر
بسبب الخالفات بين الدول على الموارد الحيوية األھمية ،من مثل المياه واألراضي والطاقة .ونطاق العمل
اإلنساني في المنطقة ضيق نتيجة انخفاض مستويات الجھوزية وعدم القدرة على االستجابة لألزمات بسبب
الميزانيات القاصرة والقدرات المؤسسية الضعيفة واإلرادة السياسية المتأرجحة بشأن التعاون مع آليات
المساعدة الدولية .وفي ظل ھذه الظروف ،تؤوي المنطقة نحو ثالثة ماليين من المشردين داخليﹰا ،وأكبر
مجموعتين من الالجئين في العالم ،وھما الالجئون الفلسطينيون والعراقيون ،ما يضعف أسس الشبكات
االجتماعية ويزيد من إرھاق البنية األساسية والمجتمع بأسره في البلدان المستقبﹺلة لالجئين.
ال تشكل المعونة الغذائية ،التي تمثل الحبوب أكثر من  80في المائة منھا ،غير حصة ضئيلة جداﹰ من
التدفقات الغذائية السنوية ،وقد تراجع حجمھا من أكثر من خمس مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية
)(141

انظر .www.aoad.org/strategy/RiadhDeceng.pdf

 - 64في الستينات إلى أقل من  5في المائة في التسعينات .وبلغت المعونة الغذائية نحو  14مليون طن متري في
عام  ،1988لكنھا انخفضت إلى ستة ماليين طن متري تقريبﹰا في عام  .2008وازدادت المساعدات في
حاالت الطوارئ نسبيﹰا على حساب برامج التنمية .وتقدم الواليات المتحدة األمريكية وحدھا أكثر من نصف
المعونة الغذائية ،بينما يتولى برنامج األغذية العالمي إيصال أكثر من نصفھا ) 73في المائة في عام (2004
عن طريق المنظمات غير الحكومية .وبالتوازي مع ھذه الوجھة العالمية ،تراجعت تدفقات المعونة الغذائية
إلى المنطقة بنسبة كبيرة في الفترة نفسھا ،ما عدا في السودان وفلسطين ،في حين تبقى نسبة المساعدات
المتدفقة إلى اليمن متقلبة .ويعود التراجع في المساعدات الذي تشھده المنطقة ككل في المقام األول إلى
انخفاض تدفقھا إلى مصر من نحو  1.5مليون طن متري في عام  1990إلى صفر تقريباﹰ في الوقت الراھن.
الشكل  - 16وجھات المعونة الغذائية في منطقة اإلسكوا2008 - 1990 ،

المصدر :حسابات اإلسكوا ،استناداﹰ إلى بيانات برنامج األغذية العالمي.

الجدول  - 13المعونة الغذائية الكلية لمنطقة اإلسكوا
)طن متري(
البلد المستفيد
األردن
الجمھورية
العربية
السورية
السودان
العراق
فلسطين
لبنان
مصر
اليمن
المجموع

1990
256 056

1995
121 125

2000
400 666

2001
225 592

2002
226,246

2003
162 264

2004
126 859

2005
3 319

2006
110 470

2007
4 399

2008
5 091

29 878
223 912
0
22 415
41 038
1 512 350
151 122
2 236 772

33 507
80 936
89 843
37 645
9 463
182 297
13 890
568 705

26 920
180 797
19 463
51 448
42 400
30 540
160 972
913 206

13 188
198 795
8 978
164 613
118 176
28 451
162 079
919 872

7 569
147 476
11 123
68 077
94 106
9 098
162 969
726 664

9 418
253 725
936 696
53 520
10 000
16 253
34 170
1 476 047

13 152
376 408
10 379
152 535
0
10 619
180 238
870 190

7 609
913 235
32 778
63 993
12 000
11 632
19 548
1 064 114

4 258
590 793
58 427
117 539
35 734
29 395
100 168
1 046 783

7 844
492 645
47 298
184 973
1 921
2 277
55 094
796 450

43 827
673 155
46 199
146 219
3 193
5 599
26 393
949 676

المصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا إلى بيانات برنامج األغذية العالمي .

 - 65وتشكل المعونة الغذائية موردﹰا أساسياﹰ لالستجابة لألوضاع التي تتسبب بھا إخفاقات السوق والتغيرات
الكبيرة والمفاجئة في الكميات المتوفرة من الغذاﺀ .وتقدم ھذه المعونة بشكل رئيسي لتلبية االحتياجات الغذائية
األساسية ،ويؤدي توزيعھا على المناطق المتأثرة بالنزاعات دوراﹰ ھاماﹰ في إبقاﺀ أسعار المواد الغذائية
منخفضة ،ما يعزز فرص حصول األشخاص غير المشمولين بنظام توزيع الحصص على األغذية ،ويدعم
بقاﺀ الناس في مناطقھم .والواقع أن المساعدة في حاالت الطوارئ توفر خدمات تنقذ أرواح المستفيدين منھا
في العديد من البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات ،بما في ذلك السودان وفلسطين واليمن .وقد أبرز عدد
من الدراسات عن أزمة دارفور أھمية المعونة الغذائية في إحالل االستقرار أثناﺀ حاالت الطوارئ وعند
انتھائھا .ووفر برنامج األغذية العالمي وحده على مدى السنوات الخمس الماضية الغذاﺀ ألكثر من أربعة
ماليين شخص في مناطق السودان.
غير أن تقارير أفادت أن االستجابة لألزمات عن طريق المعونة الغذائية الثنائية كانت تفتقر أحيان ﹰا
إلى الكفاﺀة ويشوبھا قصور ،وذلك تحديداﹰ لألسباب التالية) :أ( التوظيف السياسي المحتمل للمعونة الغذائية من
المتبرعين الذين ال تحركھم دائمﹰا دوافع إنسانية)(142؛ )ب( عدم تنوع السلع المتوفرة في سلة المعونة،
ما تسبب بصعوبات في توفير حصص غذائية تلبي االحتياجات االجتماعية والتغذوية؛ )ج( في الغالب ،كانت
المعونة الغذائية الثنائية تخضع لقيود على طرائق الشراﺀ وعلى تقديم الخدمات المرتبطة بھا؛ )د( في بعض
األحيان ،يسھم تأخر وصول المساعدات في حاالت الطوارئ) (143في إعاقة االنعاش الزراعي في فترة ما بعد
ال من أن تكون
األزمة) ،(144مع ما ينجم عن ذلك من خطر من أن تعزز ھذه المساعدات الدورة االقتصادية بد ﹰ
معاكسة لھا) .(145وفي حين أن أوجه القصور ھذه قد تحدث بشكل متفرق ،ينبغي على المرﺀ أن يضع في
اعتباره أن العواقب غير المقصودة للمعونة الغذائية قد تكون حدثت على نطاق محدود فقط ،ذلك أن تلبية
احتياجات البلد من الغذاﺀ ممكنة عموماﹰ عن طريق السوق واإلنتاج المحلي ،حتى ولو كان البلد في خضم
نزاع.
وفي حين أن الحصول مباشرة على كميات كبيرة من الحبوب الجيدة النوعية بعد اندالع األزمات
مسألة حاسمة األھمية في سياق عمليات إنسانية من حيث تقديم مساعدات مشروطة ،فإن توفر السلع المفضلة
المنتجة محلياﹰ أو إقليميﹰا ينبغي أن يكون في صلب تصميم عمليات المساعدة الغذائية وتنفيذھا ،وذلك لتجنب
خطر االتكالية وعدم استدامة ھذه العمليات ذاتھا.
) (142في بعض األحيان قدمت البلدان األعضاﺀ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مساعدات غذائية للتخلص
من فائض إنتاجھا .وفي اآلونة األخيرة ،اقترح عدد من ھذه البلدان ،خاصة األعضاﺀ في االتحاد األوروبي ،اعتبار أية مساعدة خارج
نطاق المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ بمثابة دعم للصادرات.
) (143قد تحول سياسات الجھات المانحة وممارساتھا دون االستجابة لألزمات في الوقت المناسب .وال تصغي الجھات
المانحة للنداﺀات وتعالجھا كلھا على أساس نظم اإلنذار المبكر التي تنشئھا وكاالت اإلغاثة .وباستثناﺀ الكوارث المؤثرة جداﹰ ،مثل كارثة
تسونامي عام  2005أو الزلزال الذي ضرب ھايتي عام  ،2010قد تكون استجابة المانحين بطيئة ،وقد يستغرق تقديم الطلبات والموافقة
الرسمية عليھا وتوفير الخدمات المطلوبة بضعة أشھر ،ما لم تستحوذ الحالة الطارئة على اھتمام وسائل اإلعالم التي تثير الرأي العام،
فيمارس بدوره ضغط ﹰا على الحكومات .وھذه عادة ھي المشكلة التي يواجھھا السكان المتضررون بالنزاعات باإلضافة إلى الكارثة
اإلنسانية الملمة بھم .ومع أن األمم المتحدة أنشأت في عام  1991الصندوق المركزي المتجدد لمواجھة الطوارئ برأسمال قدره  50مليون
دوالر ،بلغ ثالثة امثاله ،أي  150مليون دوالر في عام  ،2005ال يمكن حشد ھذه األموال قبل أن تضمن الوكالة المتقدمة بالطلب أن تتعھد
جھة مانحة بتسديد المبلغ المطلوب للصندوق .ويحد ذلك من استقاللية تلك الوكاالت وقدرتھا على االستجابة للطوارئ بالسرعة المطلوبة.
)(144

).OECD (2005

) (145مثالﹰ ،في الماضي ،أضر تقديم مساعدات غذائية في وقت الحصاد بعدد من األسواق المحلية في جنوب السودان .
لالطالع على المشاكل المتصلة بتقديم المساعدات الغذائية في جنوب السودان ،راجع.Maxwell, Sim and Mutonyi (2006) :

 - 66وبحسب مبدأ قانون إنجل ،قد تزيد المعونة الغذائية العينية المقدمة مباشرة من توفر المواد الغذائية
بوتيرة أعلى من وتيرة الطلب عليھا .فتكون النتيجة أن تميل األسعار المحلية للمواد الغذائية إلى االنخفاض،
إذا كانت األسواق مجزأة ،أي على سبيل المثال ،إذا كانت غير مندمجة جيدﹰا في األسواق الوطنية أو الدولية
األوسع نطاقاﹰ ،بفعل الكثافة السكانية المنخفضة أو البنية األساسية الرديئة أو تكاليف النقل والتسويق المرتفعة
في المناطق الريفية؛ و/أو يؤدي ذلك إلى إزاحة بعض المشتريات التجارية .ويتوقف مدى انخفاض األسعار
على مستوى انعدام المرونة في الطلب .ومن ناحية أخرى ،تكون تكاليف عمليات المساعدة الغذائية عادة
مرتفعة ،ما يؤدي إلى تفضيل المساعدات المالية عمومﹰا ،ما عدا في ظروف محددة )عادة في أعقاب
النزاعات( عندما يكون أداﺀ األسواق رديئاﹰ وأنظمة اإلنتاج وشبكات التوزيع الزراعي المحلي معطﹼلة ،وحرية
التنقل والوصول إلى األسواق محدودة ،وفي المناطق المحتمل أن يكون فيھا تقلبات ھيكلية أو ارتفاع في
خم .وأما المساعدات النقدية فإنھا ،من ناحية أخرى تنعش أسواق األغذية المحلية وشبكات
معدالت التض ﹼ
التوزيع ما دامت ھذه األسواق مندمجة جيدﹰا في أسواق أوسع.
ويجري تحليل المسائل أعاله عادة ضمن إطار تحليل السوق واالستجابة ،الذي يمكن أن يستخدم
لمساعدة وكاالت المعونة الغذائية على تحديد اآللية األنسب لالستجابة لحاالت االنعدام الحاد أو المزمن في
األمن الغذائي .وعادة يتكون إطار تحليل السوق واالستجابة من عنصرين .األول يحلل السياق الذي تعمل
األسواق المحلية من خالله )والسؤال النموذجي الذي يحاول ھذا العنصر معالجته ھو ما إذا كانت األسواق
المحلية تضطلع بأنشطتھا بشكل جيد(؛ والثاني يحلل سلوك الجھات الفاعلة في السوق )وفي ھذه الحالة يكون
السؤال ما إذا كانت ھناك مصادر مستدامة لألغذية في المنطقة( .ويوضح الشكل أدناه اإلطار الذي طوره
باريت وماكسويل ) ،(Barrett and Maxwell, 2005والذي يسلط الضوﺀ على آلية اتخاذ القرار بناﺀ على
العنصرين المذكورين اللذين قد يستند عليھما تحليل استجابة سليمة.
الشكل  - 17عناصر إطار تحليل السوق واالستجابة النعدام األمن الغذائي
العنصر 1

- 67 -

العنصر 2

المصادر.Barrett and Maxwell (2005); and Barrett, Lentz and Maxwell (2007) :

وإذ تتركز المساعدات بشكل متزايد في عمليات اإلغاثة ،تبرز بوضوح المقايضة بين أوجه انعدام
األمن الغذائي الحادة والمزمنة والفقر .ويكمن الخطر في التعامل مع المسائل الھيكلية المسببة للفقر بواسطة
عمليات الطوارئ ،أي باختصار معالجة فخ الفقر بفخ المساعدات الطارئة .وبما أن توفر الموارد أمر غير
مضمون ،فإن منطق التخطيط للتنمية يفرض استخدام المعونة الغذائية لتكملة الموارد األخرى ضمن إطار

 - 68خطط اإلنعاش والبرامج القطاعية ،بدالﹰ من البحث عن سبل لتوفير موارد أخرى لتقوية مشاريع المعونة
الغذائية المدعومة.
نموذجياﹰ ،تتأثر المعونة الغذائية سلبﹰا عندما تقع في أخطاﺀ إقصاﺀ واشتمال وفي التوقيت) .(146وقد
تؤدي كذلك إلى تشويه أنماط االستھالك المحلي ما لم تصمم طبقاﹰ لالستخدامات المحلية والثقافة السائدة.
وتؤدي معالجة ھذه المخاطر عادة إلى الوصول إلى المحتاجين الذين لديھم أعلى مرونة في الطلب على
الغذاﺀ مقابل تغير الدخل وإلى تشوھات أقل في ھياكل التسويق المحلية والوطنية .وإذا ما جرى ذلك ،فإن،
ال في الحد األدنى الضئيل من تشوھات
عموماﹰ ،المعونة الغذائية التى توزع على أكثر الناس فقرﹰا ال تتسبب إ ﹼ
السوق مقارنة بتلك الناتجة عن توزيع المساعدات دون تحديد الھدف.
وعمومﹰا توزيع المعونة الغذائية في المناطق المتأثرة بالنزاعات أصعب منه في المناطق المنكوبة
بالكوارث الطبيعية ،إذ تعاني المناطق األولى من تدھور المؤسسات ومن وجود ثغرات في المعلومات يصعب
التحقق من دقتھا .غير أن الحال يبدو مختلفﹰا في بلدان اإلسكوا المتأثرة بالنزاعات ،التي يجري فيھا برنامج
األغذية العالمي تحليالت دورية وشاملة لألمن الغذائي ،استنادﹰا إلى معلومات مفصلة عن األسر المعيشية.
وفوق ذلك ،فإن غياب المؤسسات المحلية والتمثيلية وانتشار جماعات المصالح والقوى يعرضان المعونة
الغذائية والموظفين والمنظمات غير الحكومية المعنيين الذين يشغلون عملياتھا إلى أن يصبحوا أداة في يد
شحنات األغذية وتم التالعب بھا لخدمة مصالح فصائل معينة
الفصائل المتناحرة .وقد وضعت العراقيل أمام ﹸ
واإلضرار بفصائل أخرى ،وذلك بھدف تعزيز الوالﺀ لجماعة عسكرية معينة أو التأثير على االنتخابات
)منظمة األغذية والزراعة ،و .(Alinovi, Hemrich, and Russo, 2007وفي بعض الحاالت ،انتھى بھا المطاف
إلى دعم اإلمدادات العسكرية ،أو إلى أن تصبح مصدرﹰا للدخل لبعض األطراف المتنازعة .وفي حاالت
كثيرة ،يتعين التفاوض مع أطراف النزاع للوصول إلى السكان المدنيين المتضررين ،وفي كثير من األحيان
ال يتم االلتزام باالتفاقات المبرمة ويتوجب التفاوض بشأنھا مجدداﹰ مع الجھات الفاعلة المحلية بسبب انتشار
عصابات غير منضبطة في المنطقة المعنية .كذلك قد تستجيب العمليات اإلنسانية أيضاﹰ ،وقد يتولى الممثل
الخاص لألمين العام ،وھو شخصية سياسية بامتياز ،تنسيق ھذه العمليات إذا كان حاضراﹰ .ويؤدي ذلك كله
إلى االعتقاد بما يدعى "تسييس المعونة الغذائية" ،وإلى تشويش وخلط ما بين األھداف اإلنسانية واالستراتيجية
والسياسية) ،(147ويزيد ذلك من خطر اعتبار العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية أطرافاﹰ غير محايدة ،كما
ھو الحال على سبيل المثال في السودان وفلسطين) ،(148وحتى فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في
العراق) .(149وعالوة على ذلك ،كانت مراقبة فترة ما بعد التوزيع محدودة في معظم البلدان المتأثرة

) (146توزيع المساعدات الغذائية في المناطق النائية التي تعاني انعدام األمن الغذائي مھمة عسيرة بشكل خاص ،بسبب افتقار
الوكاالت المعنية إلى الموارد الالزمة.WFP (2005) .
راجع De Waal (1989 and 1997), Keen (1994), Macrae and Zwi (1994), Stewart (1998), and Barrett and Maxwell

)(147
) .(2005يعود ھذا بالتأكيد إلى تقييم اآلثار غير المقصودة لجھود اإلغاثة في الفترة  1996 - 1994في أعقاب اإلبادة الجماعية في رواندا.
ومنذ ذلك الوقت ،أصبح مبدأ "عدم التسبب بالضرر" شعارا تسعى أوساط المساعدات اإلنسانية الدولية إلى تطبيقه.
)(148

).Fast (2006

) (149يذھب ھانسن إلى أن "حيادية العمل اإلنساني الخالص ونزاھته واستقالليته مھددة في العراق بفعل الخلط بين األدوار
ال من اإلخفاق واالھدار والفساد موثق جيداﹰ ،من مكتب المفتش العام
العسكرية والسياسية والتجارية واإلنسانية" ) .Hansen (2007إن ك ﹰ
الخاص إلعادة إعمار العراق ،التابع لحكومة الواليات المتحدة األمريكية .(www.sigir.mil) ،راجع أيضاﹰ ) .Glanz (2007ولالطالع على
وجھات نظر مختلفة ،راجع.Minear (2003); Brauman and Salignon (2004); Gordon (2003) and Torrente (2004) :

 - 69بالنزاعات النعدام األمن أو الموارد غير الكافية) (150وفوق ذلك كله ،تميل الموارد التي تخصصھا الجھات
المانحة في كثير من األحيان إلى التضاؤل بعد أشھر قليلة ،ما يحتﹼم تقليص الحصص والموارد تقليصﹰا درامياﹰ
لتلبية االحتياجات الملحة المزمنة).(151
ويمكن استخدام المعونة الغذائية في مرحلة االنعاش وفي فترة ما بعد النزاعات لدعم شبكات األمان
التي تھدف إلى الحد من انكشاف المشاركين على الصدمات السلبية ،وحماية أصولھم اإلنتاجية المتنوعة
وقدرتھم على التعافي عندما يواجھون صدمات) .(152وبقدر ما توفر ھذه المساعدات إمدادات غذائية في
الوقت المناسب عندما ال يتوفر لدى المتلقين لھا أموال نقدية ،يمكنھا أن تزيل أيضاﹰ قيود السيولة الموسمية ،ما
يم ﹼكن أصحاب الحيازات الصغيرة من القيام باستثمارات منتجة .وإضافة إلى ذلك ،فإن توصيل المعونة
الغذائية إلى المناطق النائية قد يخ ﹼفف مؤقتاﹰ من اختناقات النقل ،فيقلل بذلك من تكاليف التسويق التي يتكبدھا
المنتجون المحليون عبر ما يشكل في واقع األمر دعماﹰ للنقل).(153
وعالوة على ذلك ،فإن إدارة مخاطر الكوارث بفعالية ،تسعى إلى تخصيص موارد يمكن تعبئتھا
بسرعة عند وقوع الكوارث .ويساعد توفير تمويل احتياطي لالستجابة لوقوع كوارث في مناطق معرضة
لخطرھا في ضمان شفافية ھذه االستجابة وحسن توقيتھا .ويركﹼز المشروع الجديد المعنون "حلول مخاطر
المناخ والكوارث" على وضع نظم مستدامة إلدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في أفريقيا ،بھدف الربط بين
تحليل المخاطر وتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ والتمويل االحتياطي) .(154ويجدر البحث فيما إذا كان
ممكناﹰ تنفيذ مبادرة مماثلة في البلدان العربية أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتمويل إقليمي.
تفتقر المنطقة العربية إلى نظام فعال لرصد األمن الغذائي .وقد أوصت جامعة الدول العربية
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإنشاﺀ ھذا النظام ضمن إطار جامعة الدول العربية ،وذلك بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة ،واستناداﹰ إلى األدوات العالمية لإلنذار المبكر الموجودة بالفعل).(155
)(150

).WFP (1999

) (151أشار األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان في تشرين األول /أكتوبر  2005إلى أن نداﺀات االستغاثة لدعم العمليات
اإلنسانية نجحت في استقطاب  16في المائة فقط من المبالغ المطلوبة .Fleshman (2006) .وفي حين أن ھناك تصور لدى الجھات المانحة
بأن النداﺀات مبالغ فيھا ،إال أن تراجع عمليات اإلغاثة أمر واقع .فمثالﹰ قلصت الحصص الغذائية مثالﹰ عدة مرات في مخيمات الالجئين في
جنوب وغرب السودان بفعل قلة الموارد  .ويحتم سوﺀ التفاھم ھذا بين الجھات المانحة ووكاالت اإلغاثة ضرورة إنشاﺀ آلية مشتركة بين
الوكاالت تكون موثوقة وتعنى باإلنذار المبكر والرصد.
) (152يرى بعض المحللين أن المعونة الغذائية ھي آلية مناسبة لالستجابة للصدمات التي تصيب المجتمع كله ،وليس ألنواع
الصدمات التي تصيب األسر المعيشية والتي تعالج بشكل أفضل من خالل إدارة المخاطر بالطرق التقليدية القائمة على المجتمع المحلي.
ومع أن الطرق التقليدية تساعد أيضاﹰ في معالجة مشكلة التشجيع على عدم االحتراز ،يدعو عدد أكبر من المحللين وبشكل متزايد استخدام
األدوات المالية إلدارة المخاطر بوصفھا مناسبة أكثر.
) (153بھدف تخفيض كلفة نقل المساعدات واإلعانات الغذائية اإلنسانية ينفذ برنامج األغذية العالمي منذ عام  2006مشروع ﹰا
عاماﹰ لتأھيل الطرق وشق طرق جديدة ونزع األلغام في جنوب السودان .وقد شمل المشروع  3000كلم من الطرق والمعابر الحدودية مع
كينيا وأوغندا .وقد أسھمت الطرق المنجزة في تقصير الوقت الالزم للوصول إلى األسواق والمدارس إلى النصف ،وكذلك المراكز
الصحية ،كما أسھمت في تخفيض أسعار الحبوب في األسواق المجاورة ).(Brinkman and Hendrix, 2010
) (154راجع مشروع برنامج الغذاﺀ العالمي المعنون "حلول مخاطر المناخ والكوارث :تزويد البلدان النامية بأدوات إلدارة
مخاطر الكوارث الطبيعية بفعالية أكبر".
) (155جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .(2009اآللية الرئيسية ھي النظام العالمي للمعلومات واإلنذار
المبكر الذي تديره منظمة األغذية والزراعة .ونذكر أيضاﹰ النشرة المشتركة ألسعار السلع بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية
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وفي تموز/يوليو  ،2008قدرت جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدد الذين
يتلقون معونة غذائية طارئة في السودان والصومال والعراق وفلسطين وموريتانيا بنحو  21مليون نسمة ،كما
قدر عدد المحتاجين اإلضافيين إلى مثل ھذه المساعدة في المنطقة العربية ،ما عدا العراق ،بما يتراوح بين 6
و 8ماليين نسمة .ولذا ،دعت المنظمتان إلى إنشاﺀ صندوق عربي لألمن الغذائي لتمويل زيادة المعونة
الغذائية بكلفة مقدرة ب ـ  770مليون دوالر تقريبا للعام .2008
وقد تزايدت في العقد الماضي الخبرة بشبكات األمان القائمة على المعونة الغذائية .وقد تواجه ھذه
الطريقة مشاكل التشجيع على عدم االحتراز في المخاطر التي تتطلب عادة مدخالت أو أنشطة تكميلية لحماية
األصول اإلنتاجية لألشخاص المنكشفين على المخاطر) .(156ونتيجة لذلك ،يبقى دور المعونة الغذائية في
إنشاﺀ شبكات األمان وصيانتھا محدودﹰا أكثر من دورھا في حاالت الطوارئ اإلنسانية الحادة ،حيث يكون
الھدف مجرد حماية حياة البشر وإعمال الحق في الغذاﺀ .ويتطلب معظم شبكات األمان على األقل موارد
مالية باإلضافة إلى الموارد الغذائية .وبشكل عام لم تستخدم شبكات األمان القائمة على تقديم أموال نقدية غالﹰ
قليالﹰ ،خصوصاﹰ في حاالت الطوارئ ،لكن االھتمام بإنشاﺀ مثل ھذه الشبكات آخذ في االزدياد مع تنامي الخبر
بھا).(157
وتركز المساعدات اإلنسانية أثناﺀ النزاعات على األنشطة التي تھدف إلى إنقاذ حياة الناس،
مثل توزيع الغذاﺀ وبرامج التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ،وفي بعض األحيان ال تولي
غير اھتمام قليل للديناميات المحلية المؤسسية واالجتماعية  -االقتصادية وديناميات السياسات العامة التي
تدعم عمليات إعادة بناﺀ القدرة على الصمود ) .(Alinovi, Hemrich, and Russo, 2007وعلى ھذه الخلفية
أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مجموعة مبادئ "لإلنخراط في الدول الھشة"
)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(2007 ،؛ كما نادى البعض باعتماد "نھج المسار المزدوج"
)(Pingali, Alinovi,and Sutton, 2005؛ وازداد البحث في برامج دعم سبل العيش كأداة مكملة ممكنة للمعونة
الغذائية) .(158وقد ثبتت قابلية ھذه البرامج لالستمرار في كثير من حاالت الكوارث الطبيعية ،ولكن لم توثق
آثارھا في ظل النزاعات إال بقدر قليل) .(159وركﹼزت المساعدة اإلنسانية في دارفور على ھذا النھج الذي
أطلقته بعثة التقييم المشتركة في دارفور بعد إبرام اتفاق السالم في عام  .(160)2006وفي الواقع ،استمر
العالمي ،التي تصدر كل ثالثة أشھر .وتقوم منظمة األغذية والزراعة/النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر وبرنامج األغذية العالمي
ببعثات مشتركة لتقييم األمن الغذائي والمحاصيل في البلدان التي تواجه طوارئ غذائية خطيرة.
) (156يشكل غياب بيانات موثوقة عن المحتاجين إلى معونة غذائية تحدياﹰ قاسياﹰ ،خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات .وقد
طور برنامج األغذية العالمي عدداﹰ من اآلليات ،مثالﹰ ،من خالل تحديد االنكشاف على المخاطر وتحليلھا .ويتيح ھذا النھج تحديد
المستفيدين المحتملين حسب موقعھم الجغرافي استناداﹰ إلى مسوح األسر المعيشية والمجتمعات ،ما يتيح االستفادة القصوى من الموارد
الشحيحة في مثل تلك الظروف.
)(157

).Harvey (2005

) (158في عام  2005دعا تقييم للسياسات اإلنمائية التي يعتمدھا برنامج األغذية العالمي إلى تعزيز التكامل بين عمليات
الطوارئ واالنعاش والتنمية .ومنذ ذلك الوقت ،أخذ البرنامج يمضي في ھذا االتجاه باطراد.
)(159

).Jaspars and Maxwell (2009

) (160حددت بعثة التقييم المشتركة لدارفور احتياجات االنعاش المبكر والتنمية وإعادة اإلعمار وقدمت توصيات مفصلة حول
مجموعة من القطاعات .وتولت األمم المتحدة تنسيق تقييم احتياجات االنعاش المبكر ،بينما تولى البنك الدولي مھمة التنمية وإعادة
اإلعمار .ومع أن األموال المتوفرة لتحقيق االنعاش المبكر كانت محدودة للغاية في الماضي بفعل انتشار العمليات اإلنسانية ،فقد لوحظ
تحول تدريجي لصالح االنعاش المبكر في اآلونة األخيرة.

 - 71السكان المتأثرون بالنزاعات في عدد من البلدان في االنخراط في أنشطة كسب الرزق لتلبية االحتياجات
األساسية ،مثل الطحن وصنع المالبس ،مع استمرار تقديم اإلغاثة لھم .وعلى ھذا المنوال ،زاد برنامج
األغذية العالمي مشترياته من الغذاﺀ من البلدان النامية التي يعاني كثير منھا أيضاﹰ من نزاعات؛ ويبدو أن
مبادرته األخيرة "الغذاﺀ من أجل التقدم" ،التي تشمل السودان من بين  8بلدان تجريبية ،تزداد زخماﹰ.
ويمكن أن ترتكز معظم التدخالت الرامية إلى دعم سبل العيش على ثالثة نھج ،ھي) :أ( توفير سبل
العيش )لمن ال يملك أصوالﹰ يعيش من مردودھا(؛ )ب( حماية سبل العيش )حماية األصول الراھنة(؛
)ج( تعزيز سبل العيش )تحسين األصول وإنتاجيتھا( .وعادة تركز استراتيجية المعونة على النھج األول
وأحيانا على الثاني مباشرة إثر النزاعات ،في حين يستخدم النھج الثالث لتقديم معونة متوسطة األجل ،أو
عندما تسمح حدة النزاع بذلك .وفي حالة دارفور ،كان النھج الثاني ،وھو رصد حيازة األراضي وإمكانات
الوصول إليھا ،ھامﹰا جدﹰا في توفير سبل العيش في مرحلة االنعاش المبكر).(161
اإلطار  - 3قضايا رئيسية في المقارنة بين المساعدات النقدية والعينية
الفعالية من حيث الكلفة :من المحتمل أن تكون برامج المساعدة النقدية أقل تكلفة من حيث النقل والخدمات
ال لتوظيف ماليين إضافيين .وتتوقف فعالية المنحة
اللوجستية .ولكن قد تترتب على ھذه البرامج تكاليف أخرى ،مث ﹰ
النقدية من حيث التكلفة على سعر السلع في األسواق المحلية مقارنة بالسعر الذي يتحتم على وكالة اإلغاثة أن تدفعه
لتوصيل وتسليم السلع نفسھا .ويلزم األخذ في االعتبار أيضاﹰ التكاليف النسبية التي يتكبدھا المتلقون لنقل المساعدة العينية
مقابل تكاليف الذھاب واإلياب من وإلى األسواق.
اإلطار ) 3تابع(
المخاطر األمنية :قد تولد جاذبية األموال النقدية مخاطر للموظفين الذين ينقلونھا وللمستفيدين منھا .وبالمقابل ،قد
تكون األموال النقدية مرئية للعيان أقل من المساعدات العينية ،وقد تكون ھناك سبل لتوزيعھا بمخاطر أمنية أقل.
ومخاطر المساعدات النقدية مقارنة بمخاطر البدائل العينية متفاوتة يحددھا السياق المعني.
مخاطر الفساد وتحويل وجھة المعونة :قد تكون المساعدات النقدية أكثر جاذبية من المساعدات العينية ،وبالتالي
أكثر عرضة للوقوع في يد النخب .وقد يسھل تحويل وجھتھا في ظلّ انتشار الفساد ،كما يسھل وقوعھا في يد الجماعات
المسلحة أثناﺀ النزاعات .من ناحية أخرى ،قد يكون تسليم النقد أكثر أمناﹰ من تسليم المساعدات العينية ،كما يمكن تجنب
مخاطر التحويل أو النھب أثناﺀ عمليات الشراﺀ أو النقل .مرة أخرى ،المخاطر متفاوتة يحددھا السياق المعني ،وليست
بالضرورة أكثر أو أقل.
االستخدام ألغراض مضرة بالمجتمع :يمكن استخدام األموال النقدية لشراﺀ أي شيﺀ ،ومن ھنا قد يستخدم النقد
ألغراض مضرة بالمجتمع ،مثل شراﺀ الكحول .ولكن بالمثل يمكن بيع المساعدات العينية أيض ﹰا واستخدامھا ألغراض
مضرة بالمجتمع.
التأثير على المرأة :لم تتحقق إلى حد كبير المخاوف من أن تؤدي المساعدات النقدية إلى حرمان المرأة بحجة أنھا
ال تشارك في القرار حول كيفية صرفھا قدر مشاركتھا في قرار استخدام المساعدات العينية .وفي الحاالت التي وجھت
فيھا المساعدات النقدية بشكل محدد إلى النساﺀ ،تعزز في بعض األحيان دورھن ضمن األسرة .غير أنﹼه ال بد من تقييم
آثار المساعدة النقدية على المرأة في كل حالة من الحاالت على حدة.
الخﹶيار والمرونة والكرامة :تتيح المساعدات النقدية للمستفيدين منھا تقرير كيفية إنفاقھا ،ما يتيح لألشخاص اختيار
ما ھم بأشد الحاجة إليه .وقد يساعد توفر المزيد من الخيارات على تعزيز الكرامة لدى متلقي المساعدة .كما قد يجنﹼب
استخدام المصارف لتوصيل األموال الناس الشعور باإلذالل جراﺀ االنتظار في الصف للحصول على المساعدات في
)(161
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تأثيرات السوق :يؤثر نقل الموارد ،مھما كان شكله ،على األسواق واالقتصادات المحلية .وينبغي تقييم ھذا األثر
قبل اتخاذ قرار بشأن توفير مساعدات نقدية أو عينية .والتأثير السلبي الرئيسي للتحويالت النقدية ھو أنھا تسبب تضخمﹰا
في أسعار السلع الرئيسية أو تساھم في ذلك .وقد تكون للتحويالت النقدية آثار ايجابية على االقتصاد المحلي أيضاﹰ ،وذلك
بفعل اآلثار المضاعفة ،كما انھا أقل قدرة من التحويالت العينية على عرقلة التجارة المحلية أو اإلنتاج المحلي.
االستھالك/التغذية :يمكن تحسين نوعية المعونة الغذائية لمعالجة النقص في المغ ﹼذيات الدقيقة .ويمكن للمساعدة
النقدية أيضﹰا أن تعزز التنوع الغذائي ،من خالل تمكين الناس من تنويع مشترياتھم الغذائية.
االستھداف :نظراﹰ ألن المساعدة النقدية جذابة للجميع ،قد يكون تحديد الجھات المستفيدة منھا أصعب ،إذ سيرغب
حتى األثرياﺀ في الحصول عليھا .غير أنه تبين من التجربة أن تحديد المستفيدين من مشاريع المساعدات النقدية ليس
أكثر تعقيداﹰ من تحديد المستفيدين من المساعدات العينية.
المھارات والقدرات :يتطلب تنفيذ المشاريع النقدية مھارات وقدرات مختلفة .فالنواحي اللوجستية في كثير من
األحيان أبسط ،ولكن قد تكون ھناك حاجة إلى قدرة تمويلية إضافية .ويتعين أن يتضمن التقييم والرصد تحليل األسواق.
وتحتاج مشاريع المساعدات النقدية والعينية على حد سواﺀ إلى التركيز على تحديد الفئات المستفيدة وتسجيل المستفيدين
وإنشاﺀ نظم فعالة للتوزيع والشفافية والمساﺀلة.
______________
المصدر.Harvey (2007), p. 2 :

تتضمن برامج دعم سبل العيش أنشطة متوسطة وطويلة األجل ،وتشمل تقديم أموال نقدية مقابل
العمل وقسائم شراﺀ للحصول على خدمات مختلفة ،والتدريب المھني ،وتوزيع المدخالت الزراعية ،ودعم
األنشطة المولﹼدة للدخل ،وتعزيز الخدمات المالية ،وتسھيل تدفقات التحويالت) ،(162وإصالح سياسات
األراضي) .(163مثالﹰ ،في مخيمات المشردين داخلياﹰ في دارفور ،تقترن المعونة الغذائية بدعم أنشطة طحن
القمح إلنتاج الخبز وتوفير العلف للماشية .وفي جبال النوبة في جنوب السودان ،استخدم مشروع المبادرات
السريعة األثر على نطاق واسع المنظمات غير الحكومية المحلية لتعزيز أنشطة دعم سبل العيش بھدف
التصدي النعدام األمن الغذائي ) .(Pantuliano, 2005وتشير آخر التجارب إلى أن تقديم مساعدات نقدية وقسائم
شراﺀ ممكن حتى عندما تكون البلدان ھشة والنزاعات مستمرة .وقد تكللت مشاريع األموال النقدية بالنجاح
في مناطق متضررة من النزاعات ،مثل أفغانستان والصومال ،حيث يوفر وجود شركات خاصة لتحويل
األموال وسيلة آمنة نسبيﹰا لتحويل المبالغ النقدية) .(164وفي إثيوبيا وجمھورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي
ال إلى إصالح سياسيات األراضي
وغواتيماال وغينيا الجديدة وليبيريا وموزامبيق ،تنفذ أنشطة ھيكلية تھدف مث ﹰ
وإنشاﺀ مجالس أراضي مجتمعية وممتلكات مجتمعية ،ذلك أن األراضي من العوامل المسببة للنزاعات ،وھي
) (162الستعراض أھمية التحويالت المالية في االقتصادات الريفية في البلدان المتأثرة بالنزاعات ودورھا في العمليات
اإلنسانية ،ھذا الدور الذي يقلل من شأنه عادة ،راجع ).Savage and Harvey (2007
) (163أطلقت منظمة العمل ضد الجوع مشروعاﹰ رائداﹰ لتوفير قسائم لطحن القمح في مخيمات المشردين داخلياﹰ في دارفور في
عام  .2007ونتج المشروع عن إدراك أن تكاليف الطحن تستنزف ميزانية األسرة المعيشية ،ما يدفع الفقراﺀ إلى بيع جزﺀ من المعونة
الغذائية التي يحصلون عليھا .وأظھر تقييم للمشروع أن بيع المعونة الغذائية انخفض في المتوسط بأكثر من النصف .وقد عاد ھذا
المشروع الرائد أيض ﹰا بالنفع على خدمات الطحن التي ازدادت في تلك المناطق وولﹼدت الدخل ألسر معيشية كثيرة تقوم بھذه األنشطة .
ال عادة في البلدان التي يكون فيھا قطاع تجارة التجزئة متطوراﹰ،
وقسائم الشراﺀ أمنة أكثر من األموال النقدية ،ولكن استخدامھا يكون فعا ﹰ
وفيھا شبكة مالية واسعة النطاق ،ويثق الجمھور بالقدرة المؤسسية على دعم قيمة قسائم الشراﺀ .وينوي برنامج األغذية العالمي اعتماد
خطة مماثلة على نطاق أوسع .ويمكن تصميم خطط أخرى لتوزيع قسائم الشراﺀ في قطاعات أخرى ،من مثل قطاع النقل.
)(164

).Harvey (2007
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لمواجھة األزمات الغذائية ).(Pantuliano, 2009
ومن سوﺀ الحظ أن مثل ھذه األنواع من البرامج الطويلة األجل تنفذ على خلفية مساعدة إنمائية
رسمية محدودة للغاية ومتقلبة .فمثالﹰ ،وفق ﹰا لقاعدة بيانات نظام إبالغ الدائنين التابع لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ،ال تنال المشاريع الزراعية في المتوسط إال  4 - 3في المائة من المساعدة اإلنمائية
واإلنسانية) (165في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،وفي كل من العراق والسودان نحو  1في المائة فقط ،مقابل 6
في المائة تقريباﹰ في أقل البلدان نموﹰا غير المتأثرة بالنزاعات ،بالرغم من حقيقة أن الزراعة تؤدي دوراﹰ كبيرﹰا
في اقتصادات ھذه البلدان جميعاﹰ وفي دعم مصادر رزق جزﺀ كبير من السكان .وبالمثل ،بالكاد تبلغ
المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة لقطاع التعليم  2في المائة من المساعدات اإلنسانية).(166
غير أن تقييم العديد من ھذه األنشطة أثناﺀ النزاعات محدود ،كما يصعب تحديد الحاالت التي يكون
فيھا النشاط وتوقيته مناسبين .وأظھرت التجارب أن الشراكة المحلية عنصر أساسي في أكثر أنشطة دعم
سبل العيش نجاحاﹰ ،في حين يبقى تحديد الشركاﺀ المحليين وإشراكھم أمراﹰ صعباﹰ ومحفوفاﹰ بالمخاطر .ويكون
تأثير التحويالت المالية أقوى عندما تكون السلع األساسية متوفرة في األسواق المحلية وأداﺀ األسواق جيدا.
وبالمقابل ،تكون برامج توفير البذور واألدوات والماشية مفيدة عندما يتعذر إيجادھا في السوق .وفي األجل
المتوسط ،قد تتوفر األغذية محليﹰا ولذا يمكن استبدال المعونة الغذائية والتحويالت العينية ،من مثل برامج
الغذاﺀ مقابل العمل أو التعليم ،بفعالية أكبر بالتحويالت النقدية واألنشطة المولدة للدخل القائمة على نھج تعزيز
سبل العيش .وعالوة على ذلك ،من المستحسن تقديم خدمات من مثل التدريب المھني والخدمات المالية
واإلرشاد الزراعي والبيطري كوسيلة طويلة األجل لتعزيز سبل العيش في الحاالت التي تكون فيھا السلع
المادية معرضة لخطر النھب.
الجدول  - 14أمثلة على أنشطة دعم سبل العيش في سياقات مرتبطة بالنزاعات
األنشطة
توفير سبل العيش
معونة غذائية لجميع المجموعات المتضررة
مواقد فعالة من حيث استھالك الوقود
توفير الطواحين
قسائم شراﺀ لتلبية االحتياجات غير الغذائية )الطحن ،سلع
غير غذائية ،ألبسة(
منح نقدية/أموال نقدية مقابل العمل

السياق
الجميع )سكان الريف والمشردون داخلياﹰ والعائدون(
نزاعات حادة ،وما بعد النزاعات
مشردون داخلياﹰ .نزاعات حادة /مزمنة
مشردون داخلياﹰ .نزاعات حادة /مزمنة
مشردون داخلياﹰ .نزاعات حادة /مزمنة وما بعد النزاعات
سكان الريف .نزاعات/حاالت جفاف طويل األمد،
ومشردون داخلياﹰ ،سكان يعانون حصاراﹰ اقتصادياﹰ
فترات استقرار نسبي :جمھورية الكونغو الديمقراطية

حماية سبل العيش
) (165حصل السودان على ما يقدر ب ـ  60في المائة من مجموع المساعدات المقدمة له على شكل مساعدات إنسانية في
الفترة ) 2008 - 2000منظمة األغذية والزراعة ،برنامج األغذية العالمي.(2010 ،
) (166يشير تقرير صدر مؤخرﹰا عن لجنة المساعدة اإلنمائية الرسمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
إلى أن المساعدة االنمائية الرسمية مركزة في أماكن معينة ،إذ نوجه نسبة  51في المائة من ھذه المساعدة إلى ستة بلدان من أصل  42بلداﹰ
يحتاج إلى ھذه المساعدة .ومن البلدان الستة العراق وفلسطين والسودان التي تتلقى  23في المائة من مجموع المساعدة (OECD DAC
).INCAF, 2010
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قسائم شراﺀ البذور وتنظيم أسواق
منح نقدية/أموال نقدية مقابل العمل
توزيع العلف/أماكن آمنة للماشية
ال ضرورية
تجديد المخزون )مثل الحمير ،باعتبارھا أصو ﹰ
لتجميع حطب الوقود والمياه؛ مخزون صغير كمصدر للغذاﺀ
والدخل(
توليد دخل )بما في ذلك بساتين لتزويد األسواق
بالخضروات(/مدخرات وقروض
عناية بيطرية/توفير عقاقير بيطرية
إرشاد زراعي :مضاعفة إنتاج البذور/حماية المحاصيل
تحسين سبل العيش
تطوير المھارات والتدريب المھني
تقوية تنظيم المجتمعات المحلية لتحسين القدرة على االستفادة
من الخدمات )مثل مجموعات في المجتمع المحلي تعنى بسبل
العيش ،وتخطيط لالستعداد للكوارث ،ومدارس ميدانية
للمزارعين ،ومجموعات تعنى باالدخار والقروض(
ال من
دعم مبادرات السالم المحلية والحاكمية التقليدية ،مث ﹰ
خالل فتح أبواب الھجرة ،وبذل جھود للبقاﺀ على الحياد
وتسوية النزاعات

سكان الريف )مناطق تحت سيطرة المتمردين( ،ومشردون
داخلياﹰ وعائدون .أثناﺀ النزاعات وبعدھا ،وفي معظم حاالت
النزاع
سكان الريف ونزاعات طويلة األمد
عائدون )انعاش مصادر الرزق(
مشردون داخلياﹰ نزاعات حادة
مشردون داخلياﹰ وعائدون
حاالت المشردين داخلياﹰ والالجئون ألمد طويل
أشخاص متأثرون بالنزاعات لكنھم ليسوا في مواقع القتال
المكشوفة )مثل مناطق مستقرة تحت سيطرة متمردين(.
عائدون
سكان الريف /مشردون داخلياﹰ .نزاعات حادة /طويلة األمد
نزاعات طويلة األمد .سكان الريف
مشردون داخلياﹰ ،والجئون ،ومقاتلون سابقون
نزاعات طويلة األمد .مناطق واقعة ضمن نفوذ الحكومة
والمعارضة
نزاعات طويلة األمد

الجدول ) 14تابع(
األنشطة
برامج لتيسير الوصول إلى األسواق  -مثل إعادة تأھيل
الطرقات ،وإنشاﺀ تعاونيات زراعية ،وربط المنتجين
باألسواق ،وبرامج لتوزيع قسائم الشراﺀ
تعزيز الوعي بشأن التعويضات ،والعودة الطوعية وحرية
التنقل ،والحصول على أراض ،وفتح الحدود ،الخ
وضع خريطة لنظم حيازة األراضي وشغلھا

السياق
نزاعات طويلة األمد .فترات استقرار نسبي
نزاعات حادة /نزاعات طويلة األمد
نزاعات حادة /نزاعات طويلة األمد

المصدر.Jaspars and Maxwell (2009), p. 11 :

ھناك حاجة عامة إلى تنسيق قوي ومتماسك لعمليات اإلغاثة بين األمم المتحدة والشركاﺀ الخارجيين
أثناﺀ العملية االنتقالية من مرحلة اإلغاثة اإلنسانية إلى مرحلة االنعاش وإعادة اإلعمار ،حيث ينبغي عند
تخطيط استراتيجيات االنتقال إيالﺀ اھتمام خاص للتخطيط لسبل العيش باعتبارھا أيضﹰا آلية ممكنة للحيلولة
دون وقوع النزاعات.
وفي سياق الجھود المبذولة ضمن األمم المتحدة لسد الفجوة بين تقديم المساعدات اإلنسانية واالنتقال
إلى مرحلة االنعاش وإعادة اإلعمار ،اتخذت مبادرات عديدة على مستوى المقر الرئيسي في العقد الماضي.
مثالﹰ ،أنشأت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية مجموعة عمل مشتركة تعنى
بالمسائل االنتقالية ،يرأسھا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،لمعالجة الفجوة بين التمويل والتخطيط

 - 75االستراتيجي وبين أنشطة اإلغاثة وأنشطة اإلنماﺀ في حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المعقدة،
واالستمرار في تقوية عملية النداﺀ الموحد كأداة للتنسيق والتخطيط االستراتيجي لتوفير المساعدات اإلنسانية،
واالنتقال من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة التنمية) .(167وفي سياق إصالح المساعدات اإلنسانية ،أنشأت اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت في عام  2005مجموعة الفريق العامل المعني باإلنعاش المبكر ،وتضم 24
شريكاﹰ من األمم المتحدة وخارجھا معنيين بالشؤون اإلنسانية والتنمية ،ويديرھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وفي عام  ،2008أنشأت مجموعة الفريق العامل المعني باالنعاش المبكر التابعة للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت فرقة عمل معنية بالتمويل لتحليل البيانات المتصلة باإلنعاش المبكر وتحديد مدى
الفجوة التمويلية في استجابة المجتمع الدولي له ،ولمعالجة سد الثغرات في تمويل المساعدات اإلنسانية  -عدم
الوصول في الوقت المناسب واالفتقار إلى المرونة والموثوقية  -وفي عمليات االنعاش والتنمية في األجل
الطويل ،أقر المنتدى المعني بممارسات وسياسات اإلنعاش المبكر الذي عقد في الدنمارك في تشرين
األول/أكتوبر  ،2008عدداﹰ من المقترحات ،من بينھا االستثمار في القطاعات ذات األولوية ،مثل الزراعة
وسبل العيش ،التي لديھا إمكانية توليد مكاسب كبيرة في األجل الطويل ،حسب التحليل األولي لالنعاش
المبكر .وعالوة على ذلك ،استحدث منصب مستشار السالم والتنمية ،الذي تشارك في تمويله إدارة الشؤون
السياسية في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بھدف تقديم المشورة إلى المنسقين المقيمين في
البلدان التي ال تضم بعثات سياسية معنية بقضايا االستقرار والنزاعات والمساعدات ،من بين قضايا أخرى.
ومنذ فترة وجيزة ،بدأ أيضاﹰ المنسقون المقيمون في البلدان بتلقي دعم منتظم للقدرات أثناﺀ المرحلة االنتقالية،
من خالل مكتب تنسيق عمليات التنمية للمراحل االنتقالية ،وخصوصا من خالل إدارة التنمية الدولية .على
الرغم من أن ھذه التطورات إيجابية ،إال أنھا تواجه مخاطر ازدواجية الجھود ،وما زالت آثارھا الملموسة
على البلدان غير واضحة وقيمتھا المضافة غير مؤ ﹼكدة.
إضافة إلى ذلك ،ينبغي إدراج أوراق استراتيجيات الحد من الفقر بشكل منتظم في العوامل المسببة
للنزاعات .وفي عام  ،2005قدم تقرير للبنك الدولي بشأن استراتيجيات الحد من الفقر المراعية لظروف
النزاعات توصيات رئيسية شملت :الحاجة إلى تقييم منتظم الختيار ووضع أولويات ومحتوى إجراﺀات
السياسات العامة من منظور النزاعات؛ وإجراﺀ تحليل أقوى للسياقات لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى
تصعيد ووقف تصعيد النزاعات ،وكيفية تفاعلھا مع العوامل التي تؤثر على النمو والفقر؛ وتقييم ورصد اآلثار
ال
المحتملة إلجراﺀات السياسات على ديناميات النزاع ،وإجراﺀ تقييم ألثر البرامج المفردة على النزاعات ،فض ﹰ
عن األثر المحتمل للسياسات واالستراتيجيات).(168
ختاماﹰ ،كما ھو الحال في كثير من األحيان في البلدان الخارجة من النزاعات ،فإن المبادرات الرئيسية
المتعلقة بالسياسات والھادفة إلى تقديم دعم استراتيجي للعملية االنتقالية ال تدعمھا في كثير من األحيان ھيكلية
المساعدات الموجودة ،وفي أحيان كثيرة قد تعمل عشرات الترتيبات المختلفة جنبﹰا إلى جنب ويقوم كل منھا
على حدة بتنسيق وتخطيط ووضع برامج أنشطة المساعدات؛ كما أن كالﹰ منھا يشرك معه جھات حكومية
ظمات دولية ومنظمات غير حكومية .والشك أن ربط ھذه المبادرات بھيكلية تنسيق
فاعلة ومانحين ومن ﹼ
موحدة كفيل بالتخفيف من عبﺀ التنسيق الملقى على عاتق القدرات الحكومية المستنزفة بالفعل؛ وتيسير قيادة
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 - 76وإدارة وامتالك الخطط الوطنية للمرحلة االنتقالية ،تماشياﹰ مع مبادئ لجنة المساعدة اإلنمائية/منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي.
التوصيات
يمكن تلخيص التوصيات بما يلي:
)أ( تسليم الموارد )وھذه تكون في أحيان كثيرة غير غذائية( في الوقت المناسب ،أمر حاسم في
كثير من األحيان لتزويد المجتمعات المحلية بما يساعدھا على إدارة المخاطر والحيلولة قبل وقت كاف دون
أن تتحول الصدمات القادمة إلى أزمات .ولذا من الضروري تدعيم المؤسسات واألسواق المحلية لتعزيز
صمود ھذه المجتمعات؛
)ب( وضع مبادئ توجيھية لمعالجة كيف ومتى تدرج المعونة الغذائية ونفقات األمن الغذائي ضمن
الميزانية الوطنية للبلدان التي تواجه حاالت طارئة .ففي بعض األحيان تدار المعونة الغذائية بالتوازي مع
المؤسسات الوطنية ،ما يحد من مساھمتھا في بناﺀ القدرات الوطنية .وفي حين أن ذلك مفھوم في بعض
ال أن من المفيد في حاالت الطوارئ األخرى وضع مثل ھذه المبادىﺀ
الحاالت المتأثرة بالنزاعات ،إ ﹼ
التوجيھية؛
)ج( الحد من المعونة الغذائية المشروطة بالشراﺀ من البلدان المانحة ،وزيادة المشتريات المحلية أو
اإلقليمية وفقاﹰ لقواعد الشراﺀ القائمة على المنافسة؛
)د( تحسين التنسيق بين الوزارات والوكاالت المختلفة على مستوى البلد ،فھناك أحيانﹰا ضعف في
تنسيق التأھب للكوارث وإدارتھا .وينبغي أن تيسر التشريعات الوطنية تقديم المساعدة اإلنسانية الدولية؛
)ھ( دمج أنشطة الحماية والتنمية ضمن أطر وطنية أوسع نطاقاﹰ ،ما يتيح امتداد األنشطة الدولية
بحيث تتخطى فوائدھا الصعيد المحلي؛
)و( إنشاﺀ آليات لتنسيق أوثق )مسبقاﹰ( ألنشطة رصد ومراقبة األوضاع اإلنسانية والتغذوية ،تشمل،
مثالﹰ ،نظاماﹰ لإلنذار المبكر مشتركﹰا بين الوكاالت؛ وتحديد ومراقبة النقاط الساخنة وخصوصاﹰ المعرضة
النعدام األمن الغذائي؛ واتخاذ مبادرات على المستويين الوطني واإلقليمي؛
)ز( زيادة مرونة عمليات وكاالت المعونة الغذائية ،وبالتالي االستجابة بسرعة أكبر للتقلبات التي
ترافق الحاالت المتأثرة بالنزاعات؛
)ح( وضع ميزانيات وخطط عمل لعدة سنوات تعتمدھا وكاالت اإلغاثة للتخطيط المبكر وضمان
استقرار الموارد؛
)ط( البحث في إمكانية إنشاﺀ صندوق احتياطي لإلغاثة لمنطقة اإلسكوا ،على سبيل المثال ضمن
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو برنامج األغذية العالمي ،يمكن تعبئته بسرعة في حاالت الطوارئ .ويمكن

 - 77أن يستخدم برنامج األغذية العالمي جزﺀاﹰ من ھذه األموال في أسواق السلع األساسية الدولية لتأمين و/أو
شراﺀ مخزونات الحبوب عندما تقتتضي الحاجة)(169؛
)ي( تعزيز آليات التنسيق القائمة بين األمم المتحدة والجھات المانحة خالل عملية االنتقال من
مرحلة األزمة اإلنسانية إلى مرحلة االنعاش والتنمية ،وبالتالي فيما بين الوكاالت المتخصصة بالتنمية
االقتصادية والقضايا اإلنسانية واألمنية ،بما يتماشى مع توصيات منتدى عام  2008بشأن "إعادة التفكير في
األمن الغذائي في االستجابة اإلنسانية" .ولضمان اتساق االستراتيجيات ومواﺀمتھا ،يمكن إنشاﺀ ھيكلية موحدة
)آلية ربط وتنسيق( لتنسيق المساعدات تضم جميع الشركاﺀ وترتبط بھا جميع آليات التنسيق األخرى .وينبغي
تصميم ھذه الھيكلية حسب البلد والنزاع ،بعد إجراﺀ تقييم دقيق ومبكر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية
واألوضاع االجتماعية واالقتصادية .وينبغي على ھذه اآللية أن تضمن معالجة سبل العيش الزراعية
والرعوية في مرحلة مبكرة ،ال سيما في حاالت النزاعات طويلة األمد .وينبغي البحث فيما إذا كانت المنافع
التي تقدمھا المعونة الغذائية لمعالجة انعدام األمن الغذائي الحاد في األمد القصير قد تساويھا أو تزيد التكلفة
الناجمة عن خفض األمن الغذائي في األمد الطويل .وعلى وكاالت المعونة أن تسعى إلى أن تكمل المعونة
الغذائية سائر األنشطة التي تدعو إليھا االستراتيجيات الوطنية والمحلية لإلنعاش والحد من الفقر؛
)ك( توثيق التنسيق بين الوكاالت والشركاﺀ التنفيذيين بشأن العمليات اللوجستية ألنشطة المساعدات
اإلنسانية واالھتمام بشكل خاص بالجوانب األمنية؛
)ل( زيادة تبادل المعلومات والمنھجيات المتصلة بتحديد المستفيدين ،ووضع نظام مشترك للتسجيل،
بھدف دعم برامج المساعدة في حاالت الطوارئ واالنعاش التي تضطلع بھا الجھات المانحة ووكاالت
اإلغاثة ،وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة؛
)م( االستثمار في منھجيات وبيانات تحديد المستفيدين ،ووضع معايير واضحة للتوزيع وإنشاﺀ نظم
للرصد ال تخضع للتالعب أو التأويالت وتزيد من الشفافية ،بحيث يمكن ألي شخص أن يعرف منذ البداية
بموضوعية ما يحق له؛ وتحسين التواصل مع المجتمعات المحلية المھمشة ،وال سيما األقليات ،كلما كان ذلك
ممكناﹰ؛ ورفع مستوى الوعي بدور المرأة في المجتمعات المحلية ومحاولة التأثير عليھا من دون تعريضھا
لضغوط محلية ال لزوم لھا؛ وتنظيم عمليات توزيع كميات صغيرة من األغذية أقل جاذبية للنخب المحلية على
عدة مرات على وحدات اجتماعية صغيرة؛
)ن( تكملة توزيع المعونة الغذائية بتقديم معونة غير غذائية )مثل الخدمات الصحية والمياه وخدمات
الصرف الصحي( في مواقع التوزيع التي يمكن أن يتزايد فيھا تركز السكان ،لتجنب انتشار األمراض
المعدية؛
)س( تقييم آثار االستجابات السابقة المختلفة في سياقات متنوعة ،ومناقشتھا في المحافل العامة؛
)ع( تنظيم منتديات إقليمية لمناقشة العالقة بين المعونة الغذائية والنزاعات ،وكذلك تحديد أفضل
أشكال المساعدات )النقدية أو العينية( في مثل ھذه السياقات ،واالتفاق على مبادئ توجيھية مشتركة بين
الوكاالت؛
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 - 78)ف( القيام على المستوى اإلقليمي بمراجعة ومناقشة الدروس من مشاريع دعم سبل المعيشة
وإصالح سياسات األراضي في البيئات المعرضة للنزاعات؛
)ص( إعداد وتبادل قائمة موحدة لخبراﺀ اإلغاثة والمختصين باألراضي وسبل عيش الذين يمكن
لوكاالت اإلغاثة العاملة في المنطقة تعبئتھم فور اندالع حاالت الطوارئ وكذلك أثناﺀ عمليات السالم؛
)ق( إعطاﺀ األولوية لتبادل التعلم المنتظم بين الوكاالت والشركاﺀ المنفذين ،وذلك لوضع
استراتيجيات للعمليات وتجنب القيام باألعمال باسلوب حاالت الطوارئ بشكل دائم.
جيم  -التكامل التجاري واألمن الغذائي وتسوية النزاعات في المنطقة
بالنظر إلى أن المحدد الرئيسي لألمن الغذائي لألسر المعيشية ھو قوتھا الشرائية ،فإن المحدد الرئيسي
لألمن الغذائي الوطني ھو بالمثل القوة الشرائية على المستوى الوطني) .(170ولتحقيق األمن الغذائي الوطني
ھناك خياران واسعان يقوم كل منھما على فلسفات مختلفة وتستتبعه سياسات مختلفة ،وھما) :أ( االكتفاﺀ
ال من التجارة؛ )ب( االعتمادية
الذاتي الغذائي )أو السيادة الغذائية( ،الذي يعتمد على اإلنتاج المحلي ،بد ﹰ
الغذائية القائمة على التبادل التجاري) .(171وبطبيعة الحال ،ھناك طيف من الخيارات بين ھاتين السياستين
واسع ،وعموماﹰ المسألة ھي النقطة التي يريد أن يحتلھا البلد المعني بين ھذين النقيضين.
التجارة عنصر أساسي ،من بين عناصر أخرى ،في استراتيجية األمن الغذائي لألسباب التالية:
)أ( تقوم بتنويع مصادر العرض ،ولذا بالتالي تقلل المخاطر المرتبطة بالموارد المحدودة؛ )ب( تعزز المزايا
النسبية للبلد واالستخدام الكفؤ للموارد؛ )ج( تحرر البلدان من االحتفاظ بمخزونات مكلفة؛ )د( تعزز النمو
االقتصادي العام) .(172ونتيجة للسعي إلى تحقيق االكتفاﺀ الذاتي الغذائي وتقديم حماية مطلقة للمنتجين
المحليين للمواد الغذائية غير الكفؤين ،تستنزف موارد يمكن االستفادة منھا في إنشاﺀ شبكات أمان مناسبة أو
تحرير مزيد من القطاعات الفرعية الزراعية القادرة على المنافسة دولياﹰ وتوليد إيرادات بالعمالت الصعبة.
ويمكن استخدام ھذه اإليرادات الستيراد المواد الغذائية التي ال يتمتع البلد بميزة نسبية فيھا بكلفة أقل.
يشير معظم الدراسات عن تحرير التجارة إلى أن المنافع الناجمة من حيث الكفاﺀة أكبر من خسائر
شروط التبادل التجاري المتوقعة .ويقارن بويه ،مثالﹰ 17 ،دراسة لتحرير التجارة العالمية تبين أن الفوائد
اإلجمالية للتحرير الكامل للتجارة العالمية تتراوح ما بين  0.3في المائة و 3في المائة من الناتج المحلي

)(170
حسب أسعارھا.

في ھذه الحالة ،القدرة الشرائية الوطنية ھي كمية النقد المتوفر بالعمالت األجنبية لدفع ثمن الواردات الغذائية معدالﹰ

) (171يعني االكتفاﺀ الذاتي الغذائي أن يكون البلد قادرﹰا على كسب ما يكفي من النقد بالعمالت األجنبية مقابل ما يصدر من
مواد غير غذائية ،مثل السلع المص ﹼنعة ،ليستطيع استيراد المواد الغذائية .غير أن البلدان التي تتبع ھذه االستراتيجية يبقى اكتفاؤھا الغذائي
رھن ﹰا بتقلبات شروط التبادل التجاري .فعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية ،يتعين على ھذه البلدان زيادة صادراتھا من السلع المصنعة
لتتمكن من استيراد كميات كافية من الغذاﺀ.
) (172من وجھة نظر منھجية ،يتوقع أن تكون اآلثار الدينامية لتحرير التجارة على األمد الطويل ،من خالل تأثيراتھا المحفزة
لالستثمار واستخدام التكنولوجيا ،أكبر بكثير من اآلثار الثابتة التي تحددھا في كثير من األحيان الدراسات التجريبية .فكلما كان البلد أكثر
حمائية قبل بدﺀ عملية تحرير التجارة ،كلما كانت اآلثار المتوقعة أكثر دينامية .وكذلك أثبتت التجارب أن من الصعب مقارنة آثار تحرير
التجارة من طرف واحد بالنتائج المتحققة من التكامل التجاري اإلقليمي .فبينما يشير كثير من النتائج إلى تأثير أعلى لألول ،فإن التكامل
اإلقليمي ينطوي في كثير من األحيان مع حرية حركة عوامل اإلنتاج )اليد العاملة ورأس المال( ،وھذه ال يسھل قياس آثارھا الديناميكية
التراكمية .

 - 79اإلجمالي العالمي) .(173وتشير الدراسات التي تركز على المنطقة العربية إلى أن تحرير التجارة المتعددة
األطراف يميل إلى إنتاج مكاسب صافية ،وذلك برفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  1إلى  3في
المائة) .(174وفيما يلي النتائج المشتركة التي يمكن استخالصھا من ھذه الدراسات:
)أ(

التحرير الكامل للتجارة مفيد من حيث الدخل العالمي وكذلك لكافة أو معظم المناطق؛

)ب( جاﺀ معظم فوائد التحرير الكامل للتجارة نتيجة تحرير القطاع الزراعي ،ألنه األكثر خضوعاﹰ
للحمائية؛
)ج( جاﺀ معظم فوائد تحرير التجارة من تخفيض التعرفات الجمركية والتقليل من الحواجز األخرى
على االستيراد ،وليس من خفض معونات الدعم المقدمة للمنتجين .وليس ھذا األمر مفاجئاﹰ ،نظراﹰ إلى أن
حواجز االستيراد موجودة في جميع أنحاﺀ العالم تقريباﹰ ،في حين أن معونات الدعم المقدمة للمنتجين موجودة
في عدد محدود من االقتصادات الكبيرة ،وھي االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية واليابان؛
) د(
المتقدمة؛

كنسبة مئوية من الدخل ،الفوائد التي تجنيھا البلدان النامية أكبر من تلك التي تجنيھا البلدان

)ھ( جاﺀت الفوائد التي يجنيھا كل بلد أو منطقة من تحرير التجارة داخل البلد أو المنطقة في
معظمھا ،وليس من فتح الشركاﺀ التجاريين للحدود .وجاﺀ معظم فوائد تحرير التجارة الزراعية من
اإلصالحات الداخلية وليس من تغيير السياسات التجارية في بلدان أخرى.
غير أنه عندما يتعلق األمر باألمن الغذائي قد تكون لتحرير التجارة نتائج سلبية محتملة ترتبط
عادة بمخاطر عدم استقرار األسعار الناتج عن تقلب األسواق ،وحظر التصدير ،والزيادة المحتملة في
المخزونات الخاصة والمضاربات المالية) .(175ومع ذلك ،ال يمكن القول ما إذا كان عدم استقرار األسعار
سيزيد أم ال في سياق األسواق المفتوحة إذ سيتوقف ذلك على تاثيرات ھذه القوى المختلفة مجتمعة .مثالﹰ،
عندما يكون مستوى الحماية المحلية مرتفعﹰا ،كما ھو الحال في الجمھورية العربية السورية ،من المحتمل
عندئذ أن يؤدي تحرير التجارة إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية المحلية ،خالفاﹰ لما يحدث في البلدان التي
تتدنى فيھا مستويات الحماية المحلية ،كما ھو الحال في األردن أو لبنان أو مصر .وعالوة على ذلك ،يميل
خفض الرسوم الجمركية في مجال الزراعة إلى إحداث أثر سلبي في المنطقة على المنتجات البديلة
للمنتوجات المستوردة ،بما في ذلك المحاصيل الحقلية وتربية المواشي ،بينما تميل القطاعات الموجھة نحو
التصدير ،مثل الفواكه والخضروات ،إلى تحقيق مكاسب نتيجة تحسن نفاذھا إلى األسواق اإلقليمية والدولية،
خصوصاﹰ إلى بلدان التحاد األوروبي وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ويختلف التأثير العابر
لألسعار العالمية على األسعار المحلية باختالف مدى الحماية ومعونات الدعم والحصة النسبية لالستھالك
المحلي الذي تزوده الواردات وھياكل األسواق المحلية.
على أن النتائج المترتبة على فقدان الوظائف المرتبطة بالتجارة مسألة خطيرة في القطاع الزراعي .
فمن المرجح أن يعود تحرير التجارة بالنفع على المزارعين األغنياﺀ في المناطق المروية والمستھلكين في
المناطق الحضرية ،أما تأثير التجارة على الفقراﺀ وعلى حصولھم على الغذاﺀ ،فسيكون نتيجة آثار النمو
)(173

).Bouet (2006

)(174

).IFPRI and IFAD (2007

)(175

لم تثبت تماماﹰ حتى اليوم العالقة بين األمن الغذائي والمضاربات المالية.

 - 80اإليجابي والسلبي معﹰا وآثار توزيع الثروات .وقد لوحظ إثر عقدين من الزمن أجريت فيھما إصالحات
تجارية ،أن الخسائر تقع على الشرائح األكثر انكشافاﹰ على المخاطر في المناطق الريفية ،وعلى صغار منتجي
المحاصيل الحقلية ومزارعي الكفاف في المناطق البعلية ومربي الماشية الفقراﺀ .وفي بعض البلدان أثﹼر
تحرير التجارة سلباﹰ على بعض المجموعات الفقيرة )التي تعيش عادة في المناطق الريفية( نتيجة منافسة
المواد الغذائية المستوردة المنخفضة السعر للمنتجات المحلية) .(176وفي ھذه الحاالت ،ثبت أن شبكات األمان
الموجھة تحديدﹰا لھذه المجموعات كانت مفيدة.
تملك المنطقة مزايا نسبية فيما بين بلدانھا وأوجه تكامل في الزراعة ،وفي مقدمتھا الفواكة
والخضروات والمحاصيل النقدية واألسماك والماشية واأللبان ،حسب خصائص كل بلد الزراعية
اإليكولوجية) (177ومستوى كفاﺀتھا .ويبين ذلك أن ھناك مجاالﹰ لتوسيع التجارة بين بلدان المنطقة).(178
وتستفيد بعض البلدان المتأثرة بالنزاعات بالفعل من ھذا نظرﹰا إلى أن صادراتھا من األغذية الزراعية ضمن
المنطقة تشكل جزﺀاﹰ كبيراﹰ من ميزانھا التجاري).(179
ال
وفي حين وقعت بلدان المنطقة سلسلة من االتفاقات التجارية المتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية إ ﹼ
أن فعالية ھذه االتفاقات بقيت محدودة بفعل التشابھات الھيكلية الراھنة لبعض اقتصادات اإلسكوا) (180وشيوع
منح استثناﺀات للمنتجات الحساسة).(181

) (176ال يؤدي االنفتاح التجاري بالضرورة إلى خفض أسعار المواد الغذائية ،نظراﹰ إلى أن ھذا الخفض قد ينجم عن تحرير
التجارة من طرف واحد .وقد أشارت دراسات كمية إلى أن تحرير التجارة المتعددة األطراف قد يحقق نتائج معاكسة في األجل القصير.
الستعراض شامل لھذه الدراسات ،راجع ) .Bouet (2006ويتبين من ھذا االستعراض أن الرفاه قد تحسن في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا نتيجة تحرير التجارة الزراعية )جزئياﹰ من خالل زيادة أجور العمالة غير الماھرة( ،وذلك بالرغم من تراجع شروط التبادل التجاري
بالنسبة للمستوردين الصافين لألغذية.
) (177في عام  ،1970أنشأت جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ومقرھا الخرطوم .ومن أھدافھا
الرئيسية تعزيز التجارة البينية في مجال المنتجات الزراعية .
) (178تشير تقديرات اإلسكوا والبنك الدولي إلى أن انخفاض تكاليف المعامالت التجارية في المنطقة قد يرفع الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  2في المائة تقريبا.
) (179في عام  ،2008صدرت فلسطين منتجات زراعية غذائية تعادل  23.5في المائة من إجمالي الصادرات إلى منطقة
اإلسكوا ،بالمقارنة مع  30.7في المائة للسودان و 23.5في المائة لليمن .ويشير ميزان التجارة البينية إلى أن األردن واإلمارات العربية
المتحدة ومصر ھي أكثر البلدان المستورﹺدة من البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات.
) (180يمكن تحقيق بعض المكاسب من التجارة حتى ولو كانت البلدان تملك عوامل االنتاج نفسھا كما تبدوعليه الحال في
بلدان اإلسكوا )األيدي العاملة ،واألراضي ،ورأس المال( ،إذ يمكن أن يتخصص كل بلد في منتجات مختلفة فيستفيد البلدان من وفرة
الحجم .غير أن ھذه المكاسب تكون أقل مما تبلغه في التجارة بين بلدين يختلفان في مستويات من األجور ،والظروف الزراعية المناخية
وأنواع المھارات.
) (181يمكن أن تساھم اتفاقات التجارة اإلقليمية المتعددة والمتداخلة فعالﹰ في رفع التكاليف ،ألن معدالت الرسوم الجمركية
تختلف حسب بلد المنشأ .وتدفع ھذه الرسوم المختلفة ببعض التجار إلى تحريف منشأ الواردات ،ما يضطر مسؤولي الجمارك إلى طلب
وثائق إضافية ،فيزيد ذلك بالتالي من بطﺀ الحركة التجارية .ولذلك ،ينبغي أن تھدف التدابير المتخذة لتكامل التجارة البينية إلى تبسيط
اإلجراﺀات الجمركية ،وتعزيز المنافسة بين مزودي خدمات النقل في المنطقة .غير أن المكاسب االقتصادية للتكامل اإلقليمي التي كان من
المفترض أن تنتج من إنشاﺀ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم  15بلداﹰ ال تزال محدودة ،وذلك يعود ،من بين أمور أخرى،
إلى االستثناﺀات العديدة المسموح بھا بموجب االتفاق ،وضعف البنية التحتية وعدم كفاﺀة خدمات النقل .ونتيجة لذلك ،ال تتجاوز نسبة
التجارة بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوى  5.8في المائة تقريبا؛ وبين بلدان المشرق العربي  17.1في المائة؛ وبين بلدان
اإلسكوا  15.8في المائة؛ وبين البلدان العربية  11.3في المائة .وتجدر اإلشارة إلى أن األدبيات المتعلقة بالتجارة تبين أن أثر التكامل
اإلقليمي على الرفاه سيعتمد بشكل حاسم على طبيعة تصميمه.

 - 81والتحدي الذي يواجه القطاع الزراعي ھو كيفية االستفادة من تحرير التجارة من خالل تطبيق
إصالحات اقتصاد كلي تتيح استقراراﹰ أكبر لألسعار الدولية يعود بالنفع على المزارعين المحليين ويزيد
إنتاجيتھم) .(182وسيتوقف ذلك أيضاﹰ بدوره على وجود سياسات تكميلية .وتميل المكاسب ألن تكون أصغر
)أو الخسائر أكبر( عندما تكون عوامل اإلنتاج أكثر جموداﹰ) .(183إذ أن مرونة األسواق تسمح بتحويل عوامل
اإلنتاج من القطاعات التي كانت محمية في السابق إلى القطاعات التي أصبحت حديثاﹰ مربحة ،وھو أمر
يتوقف بدوره على وجود بيئة مؤاتية لألعمال.
ومن األمثلة على العراقيل الرئيسية البارزة في بيئة األعمال في منطقة اإلسكوا ما يلي:
)أ(

إجراﺀات فصل العمال المع ﹼقدة والمكلفة ،ال سيما في السودان وفلسطين ومصر؛

)ب( إجراﺀات إصدار تراخيص األراضي والبناﺀ المكلفة التي تستغرق وقتﹰا طويالﹰ ،ال سيما في
الجمھورية العربية السورية والسودان وفلسطين ولبنان ومصر؛
)ج( أوجه الضعف في المعلومات االئتمانية والمعامالت اآلمنة ،ال سيما في الجمھورية العربية
السورية والسودان والعراق وفلسطين واليمن؛
)د( صعوبة التجارة عبر الحدود ،ال سيما في الجمھورية العربية السورية والسودان والعراق
وفلسطين واليمن؛
)ھ( مسائل تتعلق بإنفاذ العقود ،ال سيما في األردن واإلمارات العربية المتحدة والجمھورية العربية
السورية والسودان والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية؛
)و( التكاليف الباھظة ومتطلبات رأس المال المترتبة على بدﺀ مشاريع تجارية جديدة ،ال سيما في
األردن والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق وفلسطين؛
)ز( صعوبة التعامل مع إجراﺀات اإلفالس ،ال سيما في اإلمارات العربية المتحدة والسودان
والعراق وفلسطين ولبنان ومصر.
ويشير آخر تقارير ممارسة أنشطة األعمال ) (2010إلى أن بعض القيود صارمة بشكل خاص في
بعض البلدان ،ال سيما في األردن والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق وفلسطين ولبنان ومصر
واليمن .ويأتي تصنيف ھذه البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في النصف السفلي من القائمة ،وتلك مفارقة بالنظر
إلى أن ھذه البلدان في أمس الحاجة لبيئة مؤاتية لألعمال التجارية إلطالق العنان لمزاياھا النسبية.
غير أن بعض البلدان على ما يبدو يشكك في كفاﺀة نظم التجارة المتعددة األطراف .إضافة إلى شبكة
معقدة من التعرفات الزراعية ومن بعض الوسائل الحمائية التي اعتمدتھا البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا على
مدى العقدين الماضيين واتخاذ تدابير شبه  -تعرفية ،تشمل رسوماﹰ جمركية إضافية ،وضرائب ورسوماﹰ
إضافية ،وضرائب دمغة ،وضرائب إحصائية ،وضرائب مبيعات مفروضة على الواردات؛ وحواجز غير

) (182قد ال تعكس األسعار الدولية للحبوب كفاﺀة كاملة لألسواق الزراعية ،وذلك بسبب إعانات الدعم والتعرفات ورخص
التصدير واالختناقات اللوجستية التي تواجھھا المبادالت التجارية.
)(183

).Dennis (2006b

 - 82جمركية ،مثل تحديد الكميات المسموح بھا ومتطالبات تقنية)(184؛ وإعانات دعم للمدخالت تغطي البذور
واألسمدة والمبيدات واألعالف الحيوانية والوقود ومياه الري).(185
وتشكل السلع األساسية من حيث الحجم جزﺀاﹰ كبيرﹰا من تجارة األغذية المتداولة؛ وھي تتأثر بشكل
خاص بتقلبات األسواق الدولية الھشة وبالتالي بتكاليف وسائط النقل الدولي والمحلي والتخزين والنقل .وقد
ترتفع أسعار النقل نتيجة للمسافة وحجم السوق والبنية األساسية )وخصوصﹰا المرافىﺀ والطرق والسكك
الحديدية والتخزين( والجودة والمنافسة بين شركات النقل) .(186وتكاليف النقل والعمليات اللوجستية،
خصوصاﹰ النقل البري والبحري الدولي مرتفعة في جميع أنحاﺀ العالم .إذ تبلغ التكاليف اللوجستية نحو  9في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األعضاﺀ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
وھي تميل إلى أن تكون أعلى من ذلك بكثير في البلدان النامية .وفي أحيانﹴ كثيرة تقف ھذه التكاليف عائقﹰا
أمام التجارة وتش ﹼكل ،باإلضافة إلى الحواجز التعرفية وغير التعرفية ،نسبة كبيرة من التكلفة الكلية للمنتجات
الغذائية المستوردة لدى استالمھا).(187
وكما تدلّ المؤشرات ذات الصلة ،التكلفة أكبر للبلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات .فعلى سبيل
المثال ،يكلف شحن حاوية من مركز رئيسي دولي إلى العراق والسودان في المتوسط  3 900دوالر
و 2 900دوالر على التوالي ،مقارنة بمتوسط للمنطقة يبلغ نحو  1 000و 1 200دوالر تقريبﹰا .ويستغرق
تخليص الشﹸحنات ومناولتھا في العراق أكثر من  100يوم )تقرير ممارسة أنشطة األعمال .(2010 ،ووفقاﹰ
للبنك الدولي ،ونتيجة لعمليات اإلغالق في فلسطين ،ارتفعت تكاليف النقل من رام اﷲ إلى بيت لحم بنسبة
 348في المائة في الفترة بين  2000و2005؛ ومن رام اﷲ إلى نابلس بنسبة  105في المائة؛ ومن رام اﷲ
إلى جنين بنسبة  167في المائة) .(188ويساھم انعدام األمن على طرق السفر في رفع تكاليف النقل
والمدخالت ،ويعتقد أنه ساھم في زيادة عزلة األسواق الريفية .فعلى سبيل المثال ،تكلفة االسمنت في نياال،
عاصمة والية جنوب دارفور في الجزﺀ الغربي من السودان ،أعلى منھا في الخرطوم بمتوسط  75في المائة
تقريباﹰ ،بسبب المسافة والمدفوعات غير الرسمية لتوفير األمن) .(189وقد تصل تكاليف التجارة والخدمات
اللوجستية عند االنتھاﺀ من مناولة المنتجات وتخزينھا وتوزيعھا ،إلى نصف السعر النھائي للمنتجات).(190

) (184يقدر ھوكمان وكونان ) Hoekman and Konan (2005أن إزالة الحواجز غير الجمركية تزيد الرفاه بنسبة تفوق ضعف
زيادة الرفاه الناتج من إزالة الحواجز الجمركية .
) (185جميع البلدان منضمة إلى منظمة التجارة العالمية ما عدا الجمھورية العربية السورية وقطاع غزة والضفة الغربية
)غير أعضاﺀ( والسودان والعراق ولبنان واليمن )بصفة مراقب( .ووقعت بلدان حوض المتوسط في المنطقة اتفاق الشراكة األورو -
متوسطية مع االتحاد االوروبي الذي يسمح بتسھيل وصول منتجات ھذه البلدان إلى األسواق  .كما وسع اإلتحاد األوروبي النظام المعمم
لالفضليات التجارية بحيث يشمل أقل البلدان نمواﹰ بين أعضاﺀ اإلسكوا )السودان واليمن(.
) (186تقدر التكاليف اللوجستية وحدھا بنسبة  60 - 20في المائة من أسعار المواد الغذائية ،تبع ﹰا للمنتجات وطرق التجارة.
وتشير الدراسات إلى أن لتكاليف النقل الداخلي من األسواق األولية إلى األسواق الثانوية مقابل عنصر النقل الدولي أثر كبير نسبياﹰ.
وينطبق ذلك بشكل خاص في منطقة اإلسكوا التي تﹸستخدم فيھا طرق وليس سكك حديدية لتقديم جميع خدمات النقل تقريباﹰ .كما أن رداﺀة
الطرق في البلدان المنخفضة الدخل تسھم في إطالة الفترة الزمنية للنقل ،ما يزيد من تكاليف التسويق .
) (187يمكن في ھذا السياق لمبادرات المعونة مقابل التجارة ال سيما في البلدان الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات أن تعزز التكامل
اإلقليمي وتساعد على جعله لبنة فعالة في النظام التجاري المتعدد األطراف .
).The World Bank (2008) (188
).The World Bank (2009b) (189
) (190على سبيل المثال ،تتصدر صادرات السودان من األغنام ،معظمھا تقريب ﹰا أغنام حية ،قائمة الصادرات الوطنية من
المنتوجات الزراعية .ومع أن المملكة العربية السعودية ھي السوق الرئيسية لھذه الصادرات ،فقد تبلغ تكاليف النقل وحدھا  65في المائة

 - 83وباإلضافة إلى التحسن الفوري في الكفاﺀة ،فإن نمو النقل والخدمات اللوجستية يوفر بحد ذاته إمكانية
ضخمة لتحقيق النمو في اليد العاملة في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا .وبما أن المتطلبات االستثمارية
لصناعة النقل والخدمات اللوجستية محدودة نسبياﹰ مقارنة بسائر الصناعات ،فإنھا تشكل قطاعاﹰ اقتصاديﹰا يقوم
على العمالة المكثفة وير ﹼكز بقوة على العمالة األقل مھارة ،وذلك يوفر ميزة نسبية للبلدان الفقيرة في المنطقة.
ونتيجة لذلك ،تعاني منطقة اإلسكوا من عجز قوي في التكامل التجاري اإلقليمي .ولتوضيح ھذا
العجز ،يقدم الجدول  15مقارنة بين المؤشرات التجارية المتنوعة ،وھي تحديدﹰا) :أ( مؤشر تمكين التجارة
الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي)(191؛ )ب( مؤشر األداﺀ اللوجستي الصادر عن البنك الدولي)(192؛
)ج( مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي)(193؛ )د( حصة الصادرات من السلع
المصنﹼعة والخدمات.
ويبين الجدول  15أن أداﺀ بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفوق أداﺀ االقتصادات األكثر
تنوعاﹰ ،بما فيھا البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات ،وذلك في جميع المجاالت ،باستثناﺀ حصة الصادرات
من السلع المصنﹼعة والخدمات .ويشير عدد من مؤشرات التنمية التجارية إلى أن أداﺀ منطقة اإلسكوا عمومﹰا
أسوأ من أداﺀ المناطق األخرى متوسطة الدخل ،وحتى أدنى من المتوسط العالمي في بعض الحاالت .وتتأثر
ھذه المؤشرات بقوة بما يلي) :أ( انعدام المسؤولية الشاملة لتيسير التجارة؛ )ب( عدم التكامل بين الخدمات
المقدمة وعمليات التفتيش على الحدود) ،ج( عدم وجود إجراﺀات مبسطة للشحن العابر؛ )د( سوﺀ حالة البنى
التحتية للسكك الحديدية والطرق في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،مثل الطرق والمعابر الحدودية بين فلسطين
واألردن ،وبين العراق والجمھورية العربية السورية واألردن.

الجدول  - 15مؤشرات تنمية التجارة في منطقة اإلسكوا
البلد/المنطقة
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
عمان
فلسطين
قطر
المملكة العربية السعودية
السودان

مؤشر تمكين
التجارة العالمي
4.8
3.7
غير متوفر
4.4
4.0
..
4.5
..
4.5
4.4
..

مؤشر األداﺀ
اللوجستي
3.4
2.6
2.1
2.7
3.3
3.3
2.8
..
3.0
3.2
2.2

المرتبة حسب مؤشر سھولة
ممارسة أنشطة األعمال التجارية
18.0
114.0
152.0
101.0
52.0
99.0
57.0
131.0
37.0
16.0
147.0

حصة الصادرات من السلع
المصنﹼعة والخدمات
26.2
16.4
..
38.8
7.8
27.5
7.4
8.0
6.4
5.9
0.8

من مجموع تكاليف التسويق .وقد تصل التكاليف/الضرائب اإلدارية المفروضة في بور سودان إلى  15في المائة تقريب ﹰا من سعر تصدير
سلع على ظھر السفينة.(The World Bank, 2010) .
) (191راجع الموقع .www.weforum.org/en/initiatives/gcp/GlobalEnablingTradeReport/index.htm
)(192

مرتبة مؤشر األداﺀ اللوجستي متاحة على الموقع.http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b. asp#ranking :

)(193

راجع الموقع .www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 - 84الجمھورية العربية السورية
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
اإلسكوا )متوسط مرجح(
اإلسكوا )متوسط بسيط(
االقتصادات األكثر تنوعا
بلدان مجلس التعاون الخليجي
البلدان المتأثرة بالنزاعات
العالم

3.3
5.0
..
3.9
4.3
3.7
4.4
..
4.0

2.7
3.6
2.6
2.6
2.9
2.5
3.2
2.3
3.1

137.0
46.0
98.0
111.3
86.0
125.5
25.6
134.6
91.0

12.8
5.3
2.9
10.8
11.9
11.6
6.1
3.5
16.5

المصادر :المنتدى االقتصادي العالمي والبنك الدولي ومؤشرات التنمية العالمية ).(2010

خر العديد من بلدان المنطقة في تحسين
ويؤكد مؤشر الربط البحري النتائج المذكورة أعاله ،ويبين تأ ﹼ
أداﺀ تكامل خدماتھا اللوجستية على المستوى الدولي )انظر الشكل .(18
الشكل  - 18الربط البحري في بلدان مختارة

المصدر :مؤشر الربط البحري ،األونكتاد ) ،(2009وصندوق النقد الدولي ).(2010

تتأثر البلدان األقل نمواﹰ في المنطقة العربية بنوعية الخدمات والبنى التحتية ،وكفاﺀة التخليص
شحنات والقدرة على تعقبھا.
الجمركي على الحدود ،وسھولة ترتيب ال ﹸ
الشكل  - 19األداﺀ في المجاالت اللوجستية الستة األساسية ،حسب البلدان العربية
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المصدر :مؤشر األداﺀ اللوجستي ).(2010

توضح العالقة العامة بين مؤشرات تنمية التجارة واألمن الغذائي المبينة في الشكل  ،20أن االستثمار
في تنمية التجارة والخدمات اللوجستية – مقاساﹰ بمؤشر األداﺀ اللوجستي )االنحدار الثاني( – يحسن األمن
الغذائي بشكل كبير.
الشكل  - 20مؤشرات تنمية التجارة والمؤشر العالمي للجوع
المؤشر العالمي للجوع مقابل المؤشر العالمي لتمكين التجارة

المؤشر العالمي للجوع مقابل مؤشر األداﺀ اللوجستي

الشكل ) 20تابع(
المؤشر العالمي للجوع مقابل مرتبة سھولة ممارسة أنشطة
األعمال التجارية

المؤشر العالمي للجوع مقابل حصة الصادرات الصناعية
والخدمات
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المصدر :اإلسكوا ،استنادا إلى بيانات المنتدى االقتصادي العالمي ) (2010وممارسة أنشطة األعمال ومؤشر األداﺀ اللوجستي ).(2010

نتائج االنحدار
المعادلة الضمنية:
GHIi = β0 + β1ETIi + β2LPIi + β3EODBi + β4MSExpShri + εi

Methodology: Double-log OLS
V
***6.5
)(<0.01
***-0.47
)(<0.01

IV
***6.1
)(<0.01
***-0.49
)(<0.01

III
***6.0
)(<0.01
***-0.51
)(<0.01

-0.67
)(0.18

II
***6.7
)(<0.01
***-0.47
)(<0.01

I
***6.9
)(<0.01
***-0.50
)(<0.01
-0.78
)(0.20

**-0.99
)(0.03

-0.07
)(0.11
0.66
84

0.63
98

Const
y2k
ETI
LPI

0.02
)(0.86
***-0.12
)(0.02
0.65
94

DV=GHI

EODB

0.65
87

0.66
137

MSExpShr
R2
N

وتبين الدراسات التجريبية أن البلدان التي تجمعھا روابط تجارية ھي أقلّ عرضة للتأثر
بالنزاعات) .(194فالتكامل التجاري اإلقليمي يخفف من حدة النزاعات ،وذلك من خالل تعزيز الحراك األفقي
)الجغرافي( والعمودي )االجتماعي واالقتصادي( .وتميل البلدان التي تنشط فيھا التجارة إلى أن تواجه أوجه
تفاوت أقل في األجل الطويل ،وفرص أسواق موسعة وتنوعﹰا اقتصادياﹰ أكبر ،ما يخفض بالتالي كالﹰ من الطمع
والشعور بالظلم .ويتوطﹼد مفھوم السلعة العامة للمنطقة نتيجة تعزيز التجارة اإلقليمية ،واالستثمار في مشاريع
البنى التحتية المشتركة وخصوصاﹰ في الموارد الشحيحة والمشتركة مثل المياه ،ورفع القيود عن حركة
ال مثبطﹰا للتھريب
عوامل اإلنتاج .ومن خالل تطبيق رسوم جمركية مشتركة ،يصبح التكامل التجاري عام ﹰ
الذي يزدھر عادة بين حدود البلدان التي تتفاوت فيھا السياسات التجارية واإلجراﺀات ونظم التعرفات
الجمركية) .(195والتھريب بدوره عامل مزعزع لالستقرار وأداة لتوزيع النفوذ السياسي واالقتصادي بين
)(194

).Humphreys (2004); and Mansfield (2003

) (195يدير كل من العراق واليمن برامج مدعومة دعم ﹰا كبيراﹰ ،ما أحدث فرقا واسعا بين األسعار في ھذين البلدين والبلدان
المجاورة ،بما فيھا الجمھورية العربية السورية وتركيا والمملكة العربية السعودية ،على التوالي .ونتيجة لذلك ،قدر أن  20في المائة من
إنتاج العراق من القمح واألرز يصدر مع أنه يعتمد كثيراﹰ على الواردات لتلبية احتياجاته منھما .وبلغ الفرق في سعر القمح بين المملكة

 - 87القوى المحلية ،وھو بالتالي قادر على تأجيج النزاعات الكامنة داخل البلدان وبينھا .وعالوة على ذلك ،يمكن
للتكامل االقتصادي ،عن طريق تحقيق ترابط متبادل بين البلدان ،أن يجعل النزاعات أكثر كلفة وفوائد السالم
مجزية أكثر للبلدان فرادى ،نظرا إلى أن النزاعات السياسية واالقتصادية تتداخل في كثير من األحيان
ويمكنھا أن تلعب دوراﹰ في زعزعة استقرار البلدان على حدودھا .وبالمقابل ،يمكن القول أيضاﹰ أن البلدان
غير المشارﹺكة في عمليات التكامل اإلقليمي تعاني على األرجح مزيدﹰا من العزلة.
وعالوة على ذلك ،تؤدي التنمية االجتماعية واالقتصادية المنصفة القائمة على التجارة إلى منا ﹴ
خ
سياسي يتميز بالتعاون ،وإلى قطاعﹴ عام ملتزم بتكملة االستثمارات الخاصة باستثمارات عامة .وھذه من بين
األسباب األساسية التي تفسر إنشاﺀ المجموعة االقتصادية األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية .وفي اآلونة
األخيرة ،تحول اھتمام رابطة أمم جنوب شرق آسيا والسوق المشتركة بين دول جنوب أمريكا )ميركوسور(
من الشواغل األمنية إلى مزيد من الترتيبات التجارية الواضحة؛ وقد تكرر ذلك في جنوب شرقي أوروبا في
ميثاق االتحاد األوروبي لالستقرار في منطقة البلقان التي مزقتھا الحرب .غير أن مثل ھذه العملية ومن
خالل تأثير إعادة التوزيع قد تؤدي في األجل القصير إلى البطالة واالضطرابات االجتماعية ،وبالتالي إلى
اضطرابات سياسية ،ما لم يتم تصميم ھذه العملية وإدارتھا بشكل سليم.
وخالصة األمر أن البلدان األكثر اعتماداﹰ على التجارة تكون عادة أقل ھشاشة من الناحية السياسية.
ولدعم ھذه األفكار ،يعرض الشكل أدناه مؤشرات األداﺀ التجاري ذاتھا المذكورة في القسم السابق مقابل
مؤشرات تدل على انخفاض النزاعات.
الشكل  - 21التجارة والنزاعات
مؤشر تمكين التجارة مقابل مؤشر
التفاوت في مستويات الدخل

مؤشر تمكين التجارة مقابل اإلنفاق
على الصحة العامة

مؤشر تمكين التجارة مقابل مؤشر
الدول العاجزة

الشكل ) 21تابع(
األداﺀ اللوجستي مقابل التفاوت
في مستويات الدخل

األداﺀ اللوجستي مقابل اإلنفاق
على الصحة العامة

مؤشر األداﺀ اللوجستي مقابل مؤشر
الدول العاجزة

العربية السعودية واليمن عشرة أضعاف في التسعينات ،في حين أشارت التقديرات إلى أن ربع القمح المدعوم في اليمن وقع في يد
المھربين في عام .The World Bank (1999 and 2005d) .1996
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سھولة ممارسة أنشطة األعمال
مقابل تفاوت مستويات الدخل

سھولة ممارسة أنشطة األعمال
مقابل اإلنفاق على الصحة العامة

مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال
مقابل مؤشر الدول العاجزة

نسبة الصادرات من السلع المصنعة
والخدمات مقابل تفاوت مستويات الدخل

نسبة الصادرات من السلع المصنعة
والخدمات مقابل اإلنفاق على الصحة العامة

نسبة الصادرات من السلع المصنعة
والخدمات مقابل مؤشر الدول العاجزة

المصدر :اإلسكوا ،استناداﹰ إلى المنتدى االقتصادي العالمي ) (2010وسھولة ممارسة أنشطة األعمال ومؤشر األداﺀ اللوجستي ).(2010

تبدو الروابط المبينة في الرسوم ذات معنى وتتفق مع التوقعات .وفي حين يحتمل أن تكون العالقات
في االتجاھين كليھما ،يبدو أن ذلك يدعم الفكرة التي مفادھا أن لالنفتاح التجاري ووجود بيئة مؤاتية أھمية
كبيرة في توفير األمن الغذائي ،وذلك من خالل خفض أسعار المواد الغذائية وتحسين فرص الحصول على
الغذاﺀ ،وفي التنمية االقتصادية بشكل عام .ومن ھنا أھمية ھذه العوامل في دعم مبادرات التخفيف من حدة
النزاعات وحﹼلھا في المنطقة.
التوصيات
يمكن تلخيص التوصيات على النحو التالي:

 - 89)أ(

تحسين التواصل بين البلدان من خالل توفير كفاﺀة تشغيلية وروابط برية أفضل بينھا؛

)ب( تعزيز المراكز اإلقليمية للخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع على أساس التدفقات التجارية
الجغرافية واالقتصادية ،مثل دلتا النيل ومنطقة البحر األحمر وبلدان الخليج؛
)ج( تشجيع المنافسة ،ودعم الشركات الخاصة الصغيرة؛
)د( تحسين عمليات التخليص/التفتيش من خالل تحسين تنسيق خدمات الصحة النباتية والخدمات
الجمركية عبر الحدود؛
)ھ( جعل مدة تخليص الصادرات معياراﹰ لمدة تخليص الواردات؛
)و( تبسيط وتوحيد استمارات إجراﺀات التصريح الجمركي وعمليات التخليص الجمركية؛
)ز( التفتيش على الحدود انتقائيﹰا استناداﹰ إلى المخاطر المحتملة؛
)ح( تشجيع المنافسة في مجال تقديم الخدمات وقدرة مرافق النقل والتخزين؛
)ط( تحسين نوعية الطرق ،علماﹰ بأن تكلفة صيانة الطرق بانتظام أقل بكثير من كلفة إعادة تأھيلھا
مرة كل عشر سنوات؛
)ي( تعزيز أنظمة النقل بالشاحنات وتطبيقھا؛
)ك( تيسير تطوير مرافق التخزين والنقل؛
)ل( البحث في فرص تعزيز مبادرات المعونة مقابل التجارة لصالح أقل البلدان نمواﹰ والبلدان
المتأثرة بالنزاعات في المنطقة؛
)م( إدخال وثائق التجارة اإللكترونية الموحدة ،حالما يتم تبسيط اإلجراﺀات والوثائق التجارية،
وذلك للتخفيف من األعمال الورقية واإلجراﺀات التي تتطلب عدة تصريحات)(196؛
)ن( صياغة خطة رئيسية إقليمية شاملة للنقل والخدمات اللوجستية بھدف معالجة القضايا المذكورة
أعاله بطريقة أكثر تنسيقاﹰ وشموالﹰ.
وفي النھاية ،ما زال كثير من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا يفتقر إلى بيانات موثوقة ووافية يتم
تحديثھا بانتظام عن الخدمات اللوجستية في القطاعين العام والخاص التي يتم تحديثھا بانتظام .ولذا ،تجد ھذه
البلدان صعوبة في إجراﺀ تحليل منھجي للتكاليف واالختناقات القائمة ،وللمكاسب المحتملة في الكفاﺀة التي
يمكن تحقيقھا من خالل الممرات اللوجستية اإلقليمية المقترحة .وبالرغم من ضرورة قيام المنظمات الدولية
واإلقليمية بتحليل حالة التجارة والخدمات اللوجستية ،ال تزال تعقيدات شبكات النقل المحلية والدولية تختلف
بين بلد وآخر في منطقة اإلسكوا .وقد يكون وضع نماذج متطورة مكلفاﹰ جداﹰ بالنسبة لبعض البلدان ،وذلك
بسبب افتقارھا إلى القدرات البشرية والتقنية الالزمة .وفي ھذا السياق ،تشير المؤسسات األكاديمية ومراكز
البحوث في المنطقة إلى أن وجود تعاون أعمق وأوسع نطاقاﹰ في تطبيق نماذج صنع القرار في مجال
الخدمات اللوجستية سيكون خطوة أولية مفيدة جدﹰا.

) (196يمكن أن تزيد منافع استخدام الوثائق اإللكترونية الموحدة من خالل نافذة مفردة تتيح لألطراف تخزين معلومات
ووثائق موحدة عبر نقطة نفاذ واحدة .وإذا كانت المعلومات إلكترونية ،فال تقدم عناصر البيانات الفردية إال مرة واحدة.

 - 90دال  -الزراعة في المنطقة :فرص وقيود
يتميز عدد من بلدان المنطقة بمعدالت إنتاجية زراعية منخفضة ،كما يتبين من متوسط إنتاجية
الحبوب ،التي ھي في حاالت كثيرة نصف متوسط اإلنتاجية العالمية والفجوة آخذة في التزايد )انظر الشكل
 .(22ومن شأن زيادة اإلنتاجية أن تخفض أسعار المواد الغذائية وبالتالي زيادة رفاه المستھلكين ،وتعزز
قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في األسواق اإلقليمية واألوروبية.
الشكل  - 22االختالف في متوسط إنتاجية الحبوب2005 - 1960 ،

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

ونتيجة لذلك ،سيتعين على كثير من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا أن تستعد لمواجھة ارتفاع وارداتھا
من األغذية .وعلى افتراض أن فواتير الواردات الغذائية ترتفع في الوقت الراھن بأسرع مما يرتفع الناتج
المحلي اإلجمالي ب ـ  2في المائة ،نتيجة لألنماط الديمغرافية واالقتصادية ،ستتضاعف فواتير الواردات
خص الجدول  16اآلثار المترتبة على ھذه
الغذائية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي كل  35سنة .ويل ﹼ
العملية الحسابية البسيطة بالنسبة للسودان والعراق واليمن.
الجدول  - 16سيناريو حالة :إذا ارتفعت فواتير الواردات الغذائية
أسرع من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2في المائة
)نسبة مئوية(
العراق
5
7.4
12.2

2005
2025
2050

السودان
2
3.0
4.9

اليمن
8
11.9
19.5

المصدر :تقديرات اإلسكوا.

قد تعزى ھذه التوقعات المتشائمة إلى تغير المناخ ،من بين أسباب أخرى .فمعظم الدراسات حول
تغير المناخ يتوقع انخفاض اإلنتاجية الزراعية .ويقدر كالين أن اإلنتاج الزراعي في معظم البلدان العربية
سينخفض بنسبة  25في المائة بحلول عام  .(197)2080غير أن ،األھم من ذلك ،وخالفاﹰ للمنحى التراجعي
)(197

).Cline (2007

 - 91الذي اتخذته أسعار الحبوب الرئيسية في العالم في السابق نتيجة نمو اإلنتاجية بأكثر من الطلب ،لم تتأثر
األسعار العالمية للغذاﺀ باإلنتاج العالمي خالل السنوات األخيرة .ويتضح ذلك في الشكل  23الذي يبين
المتوسطات المتحركة لخمس سنوات بين المؤشر السنوي ألسعار األغذية )الصادر عن منظمة األغذية
والزراعة( ونمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
الشكل  - 23الفرق بين مؤشر أسعار األغذية ونمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
)متوسطات متحركة لخمس سنوات(

المصدر :حسابات اإلسكوا ،استناداﹰ إلى بيانات منظمة األغذية والزراعة ،متوفر على العنوان
/www.fao.org/worldfoodsituation/en؛ وقاعدة بيانات مؤشرات البنك الدولي للتنمية ) 2009مؤشرات التنمية العالمية(.

اإللكتروني :

وتوضح القيم السلبية في الشكل أعاله أن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي نما في الغالب أسرع بكثير
من األسعار العالمية للغذاﺀ .إال أن أسعار الغذاﺀ العالمية لحقت منذ عام  1998بشكل متزايد بمعدل نمو
القطاع الحقيقي .ومنذ عام  ،2005تجاوز نمو األسعار العالمية للغذاﺀ نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي،
الذي ال يزال متأثراﹰ بارتفاع األسعار الناجم عن أزمة أسعار الغذاﺀ في عام  .2007وبما أن أسعار المواد
الغذائية ستبقى مرتفعة على األرجح ،فإن االفتراض أن قيمة واردات الغذاﺀ يمكنھا أن تنمو بوتيرة أسرع
بقليل من نمو الناتج المحلي اإلجمالي) (198ليس أمرﹰا بعيد االحتمال.
ومع ذلك ،لم يدرﹺج كثير من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من تلك التي لديھا مزايا نسبية في اإلنتاج
الزراعي تحسين األداﺀ الزراعي ضمن أولوياته .فعلى سبيل المثال ،تراوحت نسبة اإلنفاق الحكومي على
ھذا القطاع في آسيا بانتظام ما بين  10و 15في المائة في الثمانينات والتسعينات ،بينما لم تتعد نسبته
 5في المائة في منطقة اإلسكوا.
ال عن
وعلى مدى العقدين الماضيين ،كان ھناك نقاش محتدم وتدھور عام في القطاع العام فض ﹰ
انخفاض دعم المانحين للزراعة ،نتيجة اعتماد سياسات تفتقر إلى الكفاﺀة وفي كثير من األحيان مفرطة في
الحمائية وتتميز بنظام معقد من إعانات الدعم والحماية التجارية التي تستنزف ميزانيات الحكومات بقدر
كبير) .(199وقد أدت ھذه الوجھة العامة إلى إضعاف وتقطيع روابط المزارعين الفقراﺀ باألسواق المحلية
)(198

انظر على سبيل المثال.FAO (2009) ،

) (199مثالﹰ ،تقدم الجمھورية العربية السورية والعراق ومصر لمزارعيھا بعض المحاصيل األساسية والنقدية بأسعار
مضمونة ،وكذلك إعانات دعم لعدد من المدخالت .كما تقدم إعانات شاملة غير موجھة ،تشمل األسمدة والمبيدات وإعانات الوقود والري،

 - 92والحضرية) ،(200وخفض شروط التبادل التجاري في المناطق الريفية الذي تضاعف بتزايد اندماج االقتصاد
العالمي ،المتميز بسالسل قيمة أكثر تخصصاﹰ وحاجة أكبر لمعايير جودة وسالمة الغذاﺀ) .(201وساھمت
اإلعانات الزراعية والسياسات الحمائية التي طبقتھا البلدان األعضاﺀ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي في المزيد من تشويه ھذه األسواق).(202
لدى إضافة عدم االستقرار السياسي وضعف البحث والتطوير وغيرھا من القيود إلى ھذه العوامل،
يصبح من السھل تفسير محدودية قدرة المنطقة على التعامل مع الزراعة وتوفر األغذية.
عالوة على ذلك ،يزيد انخفاض الكثافة السكانية وضعف البنية األساسية في أجزاﺀ كثيرة من المناطق
الريفية من أھمية إنشاﺀ مؤسسات فعالة لتقاسم المخاطر وتحقيق وفورات الحجم ،ال سيما في مجال التجميع
والتخزين والنقل والتجھيز ،وتقديم خدمات زراعية مثل صيانة المعدات واإلرشاد والخدمات البيطرية.
الجدول  - 17نسبة األراضي الزراعية المروية
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
األردن
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
لبنان
مصر
اليمن

نسبة األراضي الزراعية المروية
100
31
30
9
32
41
95
47

المصدر.AOAD (2007) :

وبالطبع ليس افتقار الزراعة إلى المزايا النسبية جزئيﹰا مبررا لعدم الكفاﺀة في استخدام الموارد
الشحيحة في الزراعة أو التنظيم غير الكفوﺀ لإلنتاج الزراعي .وينبغي توجيه كثير من االھتمام إلى
المجتمعات المحلية الريفية والزراعية ،وذلك بوضع برامج من مثل تقديم حوافز لتشكيل التعاونيات؛ وخطط
للتأمين ضد تلف المحاصيل؛ وتطوير األنشطة الالزمة لتعزيز قيمة اإلنتاج الزراعي وخصوص ﹰا في مجال
أمر شائع تمام ﹰا في منطقة اإلسكوا .غير أن ھذا النوع من الدعم يعجز عن معالجة الفقر أو تحسين القدرة التنافسية على أساس معايير
االستدامة ومؤشرات السوق الواضحة.
)(200

).Tacoli (2004

) (201شروط التبادل التجاري في المناطق الريفية ھي النسبة بين السعر الذي تتقاضاه ھذه المناطق مقابل مبيعاتھا من السلع
إلى السعر الذي تدفعه مقابل مشترياتھا من السلع.
) (202مثالﹰ ،بالرغم من أن البلدان المصدرة للقمح ،ومن بينھا االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،ألغت إعانات دعم
الصادرات إلى حد كبير بموجب أنظمة منظمة التجارة العالمية ،إالﹼ أنھا ال تزال تدعم اإلنتاج المحلي من خالل برامج المساعدة في
التسويق ،وتسديد القروض ،ومن خالل تقديمھا للمنتجين مدفوعات مباشرة ومدفوعات لمواجھة التقلبات الدورية في أسعار السلع المغطاة
)عندما يكون المتوسط السنوي لسعر التسويق الذي يتقاضاه المنتج أقل من السعر المستھدف( ،كذلك من خالل التأمين على المحاصيل،
وبرامج مساعدات لتصدير الفوائض التي يراد التخلص منھا .Vocke, Allen and Ali (2005) .ويتبين من تقديرات دعم المنتجين أن دعم
القمح في البلدان األعضاﺀ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بلغ في المتوسط  35في المائة من قيمة اإلنتاج )- 2002
 ،(2004ما عاد على المنتجين بإيرادات بقيمة  17مليار دوالر تقريب ﹰا.OECD (2005) .

 - 93الفاكھة والخضروات )التعليب والعصر والتجفيف والتجھيز()(203؛ وإتاحة فرص تجارية جديدة )السياحة
الزراعية ،واإلنتاج المتخصص المربح ،والتكنولوجيا الحيوية(.
وكما تقدم ضمانات اجتماعية للجيوب األكثر انكشافﹰا على المخاطر في المجتمع من ناحية الطلب
ھناك حاجة لتخفيض االنكشاف على المخاطر من ناحية العرض .ففي المناطق القبلية ،مثالﹰ ،تعيق حقوق
الملكية غير الواضحة تطور األسواق وتحول دون تقديم الخدمات المالية ،نظرﹰا إلى عدم إمكانية استخدام
األرض كضمان أو نشوﺀ سوق لألراضي .وال تزال إجراﺀات تأمين الممتلكات ،وليس مجرد الحيازة
العرفية فقط ،بدائية ،بالرغم من أن االعتراف بملكية ھذه األصول قد يكون أول خطوة للخروج من الفقر.
ومن مشاكل المنطقة أيضاﹰ اإلطار القانوني لحصر اإلرث ،إذ يقضي بتوزيع األرض بين الورثة وتقسيمھا إلى
قطع ال تكاد تشكل الحد األدنى من مقاييس كفاﺀة الحجم الالزمة لتوليد إيرادات .ونتيجة لذلك تتميز الزراعة
بأنھا عمومﹰا زراعة تقليدية ،وليس زراعة تجارية ،كما أن األھم ھو أنھا تفرض ضغوطاﹰ على نظم الحكم في
ما بعد النزاعات ،تعجز المؤسسات الرسمية الوطنية الھشة والجھات الفاعلة اإلنسانية غير المھيئة جيدﹰا عن
التعامل معھا ).(Pantuliano, 2009
ال للتفاؤل ،إذ إن توسيع األراضي الصالحة للزراعة ما زال ممكنﹰا جدا .وتقدر
غير أن ھناك مجا ﹰ
منظمة األغذية والزراعة أنه ما زال باإلمكان استغالل  2.8مليار ھكتار من األراضي الصالحة للزراعة في
العالم ،أي ضعف األراضي المستغلة حالياﹰ تقريبﹰا ،إلنتاج محاصيل زراعية بعلية) .(204غير أن تقرير
المنظمة يشير إلى أن ذلك يتطلب رساميل ضخمة وإرادة سياسية قوية .ويلخﹼص الجدول  18المساحة الفعلية
لألراضي الصالحة للزراعة في المنطقة والمساحة الممكن استغاللھا.
الجدول  - 18المساحة الفعلية لألراضي الصالحة للزراعة مقابل المساحة الممكن استغاللھا
للزراعة في بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا مختارة )بالھكتار(
وجھة النظر المتفائلة
البلد/المنطقة
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
قطر
الكويت
لبنان
مصر

المساحة الفعلية
405 000
39 000
5 527 000
12 975 000
5 750 000
63 000
8 000
5 000
306 000
3 500 000

المساحة الممكنة
563 000
1 000
5 636 000
86 728 000
4 406 000
1 000
1 000
1 000
269 000
121 000

الجدول ) 18تابع(
البلد/المنطقة
المملكة العربية السعودية

المساحة الفعلية
3 800 000

المساحة الممكنة
1 000

)(203

تتضمن الخضروات قيمة مضافة لكل وحدة من المياه أعلى مما تتضمنه الحبوب أو الماشية.

)(204

.FAO (2002), p. 4

 - 94اليمن
المجموع
انتاج منطقة اإلسكوا )(2005
استھالك منطقة اإلسكوا )(2005
واردات منطقة اإلسكوا )(2005
حصة الواردات من الحبوب )(2005

1 545 000
33 923 000
 41.8مليون طن متري
 81.3مليون طن متري
 39.5مليون طن متري
Κ 48.6

5 000
97 733 000
 74.6مليون طن متري
--Κ 43.1 -

المصادر :اإلسكوا؛ ومنظمة األغذية والزراعة ،إحصاﺀات الموارد من األراضي ) ،(Terrastatمتاح على الموقع اإللكتروني:
.www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat

وإذا تمكﹼنت منطقة اإلسكوا من حشد كافة إمكاناتھا لتحقيق التنمية الزراعية بكلفة اقتصادية أقلّ من
سعر السوق ،فستتمكﹼن على األقل من تلبية طلب المنطقة على الحبوب من خالل استغالل األراضي البعلية
ال ،استھلكت المنطقة  81.3مليون طن متري من الحبوب ،شكﹼلت
الصالحة للزراعة .ففي عام  ،2005مث ﹰ
الواردات نسبة  48.6في المائة منھا .وتبين الحسابات السريعة أنه لو افترضنا بقاﺀ كل شيﺀ ثابتاﹰ عدا عن
استغالل األراضي الصالحة للزراعة ،لتمكنت المنطقة من إنتاج ما مجموعه  116.4مليون طن متري من
الحبوب بالمتوسط الراھن المرجح بمستوى مردود المحاصيل في المنطقة؛ ونحو  90مليون طن متري إذا
اعتمدنا متوسطات ﹸقطرية ،وھي منخفضة بشدة بسبب انخفاض مردود المحاصيل في السودان) .(205ھكذا،
بدالﹰ من أن تستورد البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا  48.6في المائة من احتياجاتھا من الحبوب ،يمكنھا أن تكون
مصدرﹰا صافياﹰ للحبوب ،بما يتراوح بين  10و 35مليون طن متري ،تبع ﹰا للتوقعات المستعملة لمردود
المحاصيل .وتؤكد آخر الحسابات التي قدمھا فيشر وشاه ) ،(Fisher and Shah, 2010والواردة في تقرير البنك
الدولي لعام  2010بصدد األراضي الزراعية ،ھذا السيناريو المتفائل الذي يقدر مساحة "األراضي المناسبة"
الممكنة )أي أراضﹴ غير مزروعة بمحاصيل وغير حرجية ذات كثافة سكانية منخفضة( في السودان أقل
بقليل جدﹰا من خمسين مليون ھكتار ،وھي أكبر األراضي المناسبة للزراعة الممكنة في العالم ،وقد تكون
بأكملھا مناسبة إلنتاج الذرة وفول الصويا.
ويتضمن التعداد العالمي للزراعة لعام  2000الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة بيانات عن
متوسط حجم المزارع في  64بلداﹰ .ويبلغ متوسط حجم المزرعة لھذه العينة  85ھكتاراﹰ ،بينما يبلغ الحجم
الوسيط  6ھكتارات) .(206ومصر ھي البلد الوحيد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا المشمول باالستطالع،
ويبلغ متوسط حجم المزرعة فيھا أقلّ من ھكتار واحد .وتبين العالقة بين حجم المزرعة ومحصول الحبوب
بشكل نموذجي منحنى على شكل  Uمقلوبة تتضمنه عادة األدبيات التي تبين مستويات إنتاجية مرتفعة
للمزارع الصغيرة ومنخفضة للمزارع الكبيرة ذات رأس المال الكثيف )انظر الشكل  .(24ومن ھنا ،يمكن
النتشار المزارع الصغيرة في المنطقة أن يمثل رصيدﹰا للزراعة إذا ما ھيئت ھذه المزارع بشكل يتيح لھا
المنافسة في السوق.
الشكل  - 24متوسط حجم المزارع مقابل مردود محاصيل الحبوب2007 - 2003 ،

)(205
طن متري.

إذا ما اعتمد مؤشر المحاصيل للبلدان النامية ،فقد تبلغ تقديرات إنتاج الحبوب بما يتراوح بين  150و 200مليون
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FAO (2010). The World Census of Agriculture is available at: www.fao.org/economic/ess/world-census-ofagriculture/en/.
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المصدر :اإلسكوا ،استناداﹰ إلى بيانات منظمة األغذية والزراعة ) (2010وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية في البنك الدولي ).(2009

خالصة القول ،في حين أن التنمية الزراعية حاسمة األھمية عندما يتعلق األمر بتوفر الغذاﺀ ،فإنھا
في منطقة اإلسكوا مقيدة بشدة جراﺀ االفتقار إلى البيئة المؤاتية ،وسوﺀ تنفيذ السياسات اإلنمائية ،والنزاع الذي
يحول دون االستفادة من إمكانيات السودان الزراعية الضخمة.
 - 1الزراعة والتنمية الريفية في المناطق المتأثرة بالنزاعات
يتبين من التاريخ الحديث للبلدان النامية ،أن النمو السريع كان عامالﹰ رئيسياﹰ في الحد من الفقر رغم
أن العالقة السببية لم تكن دائمﹰا واضحة .وفي ھذا الصدد ،احتسب رافاليون مرونة نمو الفقر بمعدل 2.5 -
تقريباﹰ ،وھذا يعني أنه كلما ارتفع متوسط الدخل بنسبة  1في المائة ،انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل
من دوالر واحد في اليوم بنسبة  2.5في المائة في المتوسط) .(207وتشير البحوث التجريبية إلى أن ھذه
المرونة سلبية في البلدان العربية التي تتوفر عنھا بيانات) .(208واألدبيات المتوفرة تتفق على العوامل
األساسية التي تدفع بالنمو ،وھي استقرار االقتصاد الكلي؛ واالستثمار الكثيف في رأس المال المادي
والبشري؛ واالعتماد على القطاع الخاص.
إلى جانب تعزيز النمو ،ال بد أن تركز أي استراتيجية جيدة للحد من الفقر على كيفية تحفيز توليد
الدخل انطالقاﹰ من األصول التي يملكھا أو يستخدمھا الفقراﺀ .ويسمح ھذا بدوره بتخفيض الالمساواة ،ويزيد
بالتالي من تأثير النمو على جھود الحد من الفقر .لكن النمو السكاني السريع في المنطقة في ظلّ استنزاف
الموارد الطبيعية يفرض قيوداﹰ ھائلة على التدابير الرامية إلى زيادة دخل الفقراﺀ .ففي مواجھة نمو سكاني
سنوي يتراوح بين  2و 3في المائة ونمو للقوة العاملة بنسبة مماثلة تقريباﹰ ،ينبغي أن تحقق البلدان األعضاﺀ
في اإلسكوا نمواﹰ بنسبة  5إلى  6في المائة على األقل كي تستوعب القوة العاملة الجديدة وتخفف مستويات
البطالة الموجودة .وبالتالي ،ينبغي أن يتأتى نمو دخل الفقراﺀ من توسيع األنشطة الكثيفة العمالة كالزراعة
والصناعة القائمة على الزراعة.
وقد أجري عدد كبير من الدراسات عن دور الزراعة في تحقيق نمو لصالح الفقراﺀ ،وتبين النتائج
األخيرة لھذه الدراسات أن الزراعة أكثر فعالية إلى حد كبير من قطاعات أخرى في الحد من فقر من ھم
أكثر فقراﹰ وذلك من خالل تأثيرھا على النمو والمشاركة .وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والغنية
)(207
)(208

).Ravallion (2000
).Ali and Elbadawi (2000

 - 96بالموارد ،عندما ال تكون المجتمعات أساس ﹰا قائمة على الالمساواة ،تكون الزراعة أفضل بأكثر من  3.2مرة
من القطاع غير الزراعي في تخفيض عدد الفقراﺀ الذين يعيشون بدوالر واحد يوميﹰا).(209
وفي معظم البلدان والمناطق الفقيرة المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا ،الزراعة ھي المشغﹼل
الرئيسي لليد العاملة ومصدر مھم جداﹰ للدخل القومي .إذ يعتمد نمو القطاع الزراعي على اليد العاملة الكثيفة
وھو لصالح الفقراﺀ ويزيد المداخيل بإنصاف أكبر مقارنة بالقطاعات األخرى).(210
كما تساعد الزراعة على الحد من الفقر من خالل تخفيض أسعار
ما يزيد الطلب على السلع والخدمات االستھالكية ويحفز النمو في االقتصاد
المثال ،يقدر أن الزراعة في مصر لديھا "أعلى تأثير مضاعف على الحد من
آخر ،إذ أن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة واحد في المائة
المائة").(211

األغذية وضمان استقرارھا،
غير الزراعي .على سبيل
الفقر مقارنة بأي قطاع منتج
يحد من الفقر بنسبة  3في

تمثل التنمية الزراعية والريفية قطاعاﹰ مھماﹰ للمساعدة على تفادي الصعوبات االقتصادية من نوع
المرض الھولندي الذي تعاني منه معظم البلدان المصدرة للنفط .فعلى سبيل المثال ،نجحت إندونيسيا ،على
الرغم من تعرضھا الضطرابات مدنية ،في مراكمة عائدات النفط وإنفاقھا على تعزيز القاعدة اإلنتاجية
للقطاع التجاري غير النفطي ،وذلك من خالل توسيع البنية التحتية واالستثمار في الخدمات االجتماعية،
وخاصة في المناطق الريفية.
يتطلب وضع السياسات الصحيحة فھماﹰ معمقﹰا للفئات الريفية المختلفة التي يتميز بھا االقتصاد الريفي
في البلد المعني .وفي ھذه المنطقة ،يمكن تحديد أربع فئات ريفية بأنظمتھا الريفية والزراعية الخاصة بھا،
وھي) :أ( المزارع التجارية واسعة النطاق؛ )ب( المزارع التقليدية؛ )ج( مزارع الكفاف؛ )د( األسر المعيشية
الريفية التي ال تملك أراضي.
ينبغي أن تصمم السياسات العامة وخاصة السياسات المحبذة للفقراﺀ لتتناسب مع األنظمة الزراعية
السائدة في البلد ومع دينامياتھا وعالقاتھا في السياق العام ،مثل االستقرار السياسي والحيز المالي والديناميات
اإلقليمية وكمية المساعدات من األطراف المانحة ونوعيتھا ،وسائر قطاعات االقتصاد ،من بين أمور أخرى.
)(209

).Christiansen, Demery and Kuhl (2010

) (210تبين مراجعة أدبيات االقتصاد القياسي في ھذا المجال أن التأثير المضاعف للزراعة على االقتصاد ،بفضل روابطھا
مع النشاطات األعلى منھا والنشاطات األدنى منھا في سلسلة النشاطات ،تتراوح بين  1.35و 4.62في انحاﺀ العالم ،وتحتل أفريقيا
جنوب الصحراﺀ المعدل األدنى ثيرتل وآخرون .(Thirtle et al., 2001) ،ويؤدي ارتفاع مردود المحاصيل بنسبة  10في المائة إلى
انخفاض عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يومي ﹰا بنسبة  6إلى  10في المائة إرز وآخرون(Irz et al., 2001) ،؛ والبنك الدولي
) .(2005كما يؤدي ارتفاع إنتاجية اليد العاملة بنسبة  1في المائة في الزراعة إلى انخفاض عدد السكان الذين يعيشون بأقلّ من دوالر
واحد يومي ﹰا بنسبة  0.6إلى  1.2في المائة .ويولد االستثمار في الزراعة أعلى عائدات من حيث النمو والحد من الفقر في القطاع
الزراعي .فقد ارتفع متوسط الدخل الفعلي للمزارعين الصغار في جنوب آسيا بنسبة  90في المائة بين عامي  1973و 1994نتيجة الثورة
الخضراﺀ )البنك الدولي .(2001 ،وكان للنمو الزراعي تأثير أقوى عندما جاﺀ نتيجة المحاصيل التي زرعھا في معظمھا مزارعون فقراﺀ
)البنك الدولي .(2005 ،وأخيراﹰ ،بينت الدراسات أن تحقيق المزيد من التساوي في توزيع األراضي واالستثمارات في البنية التحتية الريفية
يخفف من حجة "الطمع والشعور بالظلم" ويضمن نموﹰا اقتصادي ﹰا أعلى ،كما يساعد على تحقيق المزيد من النمو لصالح الفقراﺀ ) Deininger
 .(and Squire, 1998; Ravallion and Datt, 2002; Fan, 2004وھذا ما أكدته أوراق العمل التي أعدھا ويلھيلم وفيستاس )Wilhelm ،2005
 (Fiestas andوفان وآخرون ) ،(Fan et al. 2004, 2005ولوفغرن وروبنسون )) (Lofgren and Robinson (2004الذين يعتبرون أن االستثمار
في الزراعة والتعليم )رأس المال البشري( والبنية التحتية )رأس المال المادي( ينعكس إيجاباﹰ على النمو والحد من الفقر .ويولد االستثمار
في الزراعة أعلى عائدات من حيث النمو والحد من الفقر في القطاع الزراعي ،شرط أن يكون توزيع األراضي منصفاﹰ.
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 - 97ويمكن توجيه السياسات الداعمة للبحث والتطوير في البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا القائمة على المعرفة،
واالستثمارات األجنبية المباشرة ،واإلقراض والتأمين الزراعيين ،نحو المزارع التجارية ،في حين أن
السياسات الداعمة إلصالح األراضي وخطط حيازتھا ،والمنح أو القروض البالغة الصغر ،وبرامج
المساعدات االجتماعية وخدمات اإلرشاد ،تدعم مزارع الكفاف وأھالي الريف الفقراﺀ.
وفي حين أن الفئات األربع جميعھا موجودة في االقتصاد الوطني وھناك عالقات مھمة بينھا ،قد تولد
الفئات العليا مطالب وفرصﹰا للفئات األخرى ،وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة للفئات الدنيا حصة
أكبر من البطالة وحاالت الفقر .ويساھم المنتجون الصغار في تحقيق المزيد من األمن الغذائي ،خاصة في
المناطق الھامشية والمجتمعات الفقيرة ،حيث يساعد الغذاﺀ المنتج محليﹰا على تفادي تكاليف النقل والتسويق
المرتفعة لألغذية المنتجة في الخارج .وبالتالي ،ال بد من التركيز بشكل خاص على ترشيد إنتاجية المزارع
التقليدية ومزارع الكفاف وكذلك األسر المعيشية التي ال تملك أراضي وتحسينھا نظرﹰا لتأثيرھا الكبير على
الفقر.
تعتمد المناطق شبه الجافة في السودان واليمن وبعض أنحاﺀ منطقة اإلسكوا على إنتاج موسمي واحد
يتطلب القليل من الري نسبياﹰ )أقل من  10في المائة من مجموع األراضي الزراعية في السودان ،مقارنة
بنسبة  100في المائة تقريباﹰ في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر( ،ما يؤثر سلباﹰ على إنتاجية اليد العاملة
المنخفضة أصالﹰ .ونظرﹰا لوجود موسم زراعي واحد ،يكون اإلنتاج أكثر عرضةﹰ للتأثر بالتغيرات المناخية
والصدمات األخرى ،ما يسبب تفاوتﹰا مرتفعاﹰ في المحصول ،خاصة في المناطق البعلية التي يستعملھا عادة
المزارعون الصغار إلنتاج الحبوب) .(212وتساھم ھذه الخصائص إلى جانب بيئة األعمال الھشة في إضعاف
استجابة األمن الغذائي إلشارات األسعار .كما تعيق القيود التي تفرضھا الحكومة على التدفقات التجارية
الداخلية حرية نقل اإلنتاج الغذائي من مناطق األسعار المنخفضة إلى مناطق األسعار المرتفعة الذي يمكن أن
يخفف ارتفاع األسعار من جھة ،ويزيد فرص توليد الدخل للمزارعين من جھة أخرى.
التوصيات
ينبغي أن ترتكز الجھود الرامية إلى تحفيز دور الزراعة في النمو المحبذ للفقراﺀ في المنطقة على
أربع أولويات ،ھي:
)أ( تحسين اإلنتاجية وروابط السوق :في حين يمكن للمنتجين الصغار تحقيق النمو في قطاع
األغذية األساسية التي ما زال الطلب الداخلي عليھا مرتفعاﹰ ،يتعين عليھم أن يزيدوا من قدرة ھذه األغذية
على منافسة المواد الغذائية المنخفضة التكلفة المستوردة من خارج المنطقة .وھنا تبرز األھمية المضاعفة
للسياسات التي تركز خصوصاﹰ على تحسين إنتاجية المالكين الصغار ألن ھذه الفئة تضم عادة نسبة كبيرة من
السكان الريفيين ومن الفقراﺀ .ولتحقيق مكاسب اإلنتاجية ،ال بد من صياغة سياسات داعمة تمكﹼن المنتجين
الريفيين من استعمال الموارد المتوفرة )أي األراضي والمياه( بمزيد من الكفاﺀة واالستدامة) .(213وھذا بدوره
) (212من المھم إجراﺀ بحوث عن المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف لضمان الجدوى االقتصادية للزراعة البعلية .انظر
العبيدي )) .(El Obeidy (2006طورت المغرب مثالﹰ نحو  120صنفاﹰ مختلفاﹰ من المحاصيل المقاومة للجفاف.
) (213تشير قاعدة مفيدة للبلدان المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا إلى أن إنتاجية األراضي مھمة عادة في المراحل
األولى من التنمية بھدف زيادة اإلنتاج ،لكن إنتاجية اليد العاملة تصبح أكثر أھمية في المراحل الالحقة إذ تنمو القطاعات غير الزراعية
وترتفع األجور خارج المزارع .وتترافق الزيادة في إنتاجية اليد العاملة عادة مع زيادة في معاملة المحاصيل بعد الحصاد التي تتضمن
المزيد من القيمة المضافة .وتثبت إصالحات األراضي حول العالم أن نظام حيازة األراضي الواسع النطاق الذي يشجع مشاركة النساﺀ
يمكن أن يكون أول برنامج اجتماعي سليم وفعال من حيث التكلفة مع توفير البنية التحتية المنتجة في آن معاﹰ.

 - 98يتطلب أن تنفذ المجتمعات المحلية تدريجياﹰ اإلصالحات المتعلقة بسياسة األراضي ،بھدف إنشاﺀ نظام أكثر
أمناﹰ وعقالنية وتناسقﹰا لحيازة األراضي ،خاصة في أقل البلدان نموﹰا في المنطقة .كما يتطلب تحقيق مكاسب
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
سليمة ،إضافةﹰ إلى الخدمات المالية الريفية) .(214في اليمن ،على سبيل المثال ،تبلغ كثافة الطرق نحو 100
متر للكيلومتر المربع الواحد )م/كلم ،(2أي أقل من أمريكا الالتينية التي تبلغ كثافة الطرق فيھا  120م/كلم،2
وأقل من آسيا حيث تبلغ الكثافة  180م/كلم ،2ما يضعف من إمكانية الوصول إلى البنية التحتية ويخفف من
تواتر خدمات النقل ويزيد تكاليف النقل) .(215ونظراﹰ لروابط النمو الوثيقة بين الزراعة والقطاعات غير
الزراعية ،ال بد من تحقيق مكاسب اإلنتاجية واالستثمار خارج قطاع الزراعة بھدف زيادة روابط النمو إلى
أقصى حد وبالتالي تحفيز تنمية السوق الزراعية .في ھذا السياق ،ال بد من تحسين إنتاجية تلك القطاعات
التي تربطھا عالقات وثيقة بقطاع الزراعة ،مثل قطاع معاملة المحاصيل بعد الحصاد؛
)ب( الحد من االنكشاف على المخاطر في المناطق الريفية :يعتمد المزارعون الفقراﺀ اعتمادﹰا أكبر
نسبياﹰ على الزراعة ويتعرضون لمزيد من الصدمات الكلية والمحددة ،خاصة في ھذه المنطقة الشديدة التأثر
بالكوارث الطبيعية والبشرية .وباإلضافة إلى ذلك ،شھدت المنطقة ارتفاعﹰا في مشاركة المرأة في العمل
الزراعي نتيجة ھجرة العمال الرجال ونتيجة النزاعات التي تفرض تحديات جديدة وأنواع جديدة من
المخاطر .وقد رفع من درجة االنكشاف على المخاطر تزايد الروابط مع السوق العالمية وما وازاه من عدم
فعالية السياسات أو تقلص دور الدولة في مجاالت مھمة من مجاالت السياسة العامة .وبالتالي ،من المھم
للسياسة الزراعية المحبذة للفقراﺀ في منطقة اإلسكوا ،إعداد قائمة بالسياسات الرامية إلى تخفيف ھذه المخاطر
الكلية والمحددة .وھذا يعني دراسة كيفية استعمال المزيد من أساليب التحوط المالي القائم على السوق
وأدوات التأمين ،بالتنسيق مع برامج الحماية االجتماعية المبتكرة والمرنة والمراعية للنوع االجتماعي
والمحددة بالمكان والتي تكون مصممة وموجھة للفقراﺀ لمساعدتھم على تخفيض مستويات نفورھم من
المخاطرة وتمكينھم من تنفيذ أنشطة اقتصادية جديدة وزيادة مشاركتھم في السوق؛
ال من تحسين الزراعة فقط :ترتبط القطاعات الريفية
)ج( تحسين سبل العيش في الريف بد ﹰ
الزراعية وغير الزراعية ارتباط ﹰا وثيقﹰا فيما بينھا ،وتنعكس تنمية كل منھا إيجابﹰا على القطاعات األخرى.
فقد كانت السياسات الزراعية تقليدياﹰ تركز على زيادة اإلنتاج الزراعي وفقاﹰ لتعريفه األضيق ،وتتجاھل
االستثمار في مصادر الرزق المتنوعة والدائمة في الريف ،فتشجع االنتقال من المناطق الريفية إلى المناطق
المحيطة بالمدن أو المناطق الحضرية) .(216ويمكن لحرية حركة عوامل اإلنتاج محلياﹰ وإقليمياﹰ أن تساعد
) (214ينخفض استعمال المدخالت ومحاصيل األغذية األساسية بشكل ملحوظ عندما يكون المزارعون بعيدين عن أسواق
المدن .من ھنا ،يمكن أن تؤدي زيادة اإلنتاج إلى انخفاض في األسعار نظرﹰا لعدم مرونة الطلب المحلي .ولذا ،تساعد البنية التحتية
وخدمات النقل على دعم اإلنتاجية وتحقيق استقرار األسعار.
) (215تشير تقديرات المعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ) (IFPRIإلى أن الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى سوق محلية
في اليمن ھو  96دقيقة ،وتحديداﹰ  73دقيقة لألسر المعيشية في المدن و 105دقائق لألسر المعيشية في الريف .بل من األصعب على األسر
المعيشية الريفية أن تصل إلى وسط المدن ،إذ يستغرق الوصول إليھا ساعتين في المتوسط .أما في المناطق الصحراوية ،فإن متوسط
الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى سوق محلية أو وسط مدينة فيفوق ثماني ساعات .ويزداد الوضع سوﺀﹰا لدى األسر المعيشية التي تعاني
من انعدام األمن الغذائي ،إذ أنھا تستغرق وقت ﹰا أطول للوصول إلى أقرب سوق محلية أو وسط مدينة .المعھد الدولي لبحوث السياسات
الغذائية ).(2010
) (216بالنسبة إلى األسر المعيشية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،قد تكون الھجرة مھمة في ذروة النقص الغذائي ليس
فقط في سبيل تنويع مصادر الدخل بل أيض ﹰا لمصلحة األفراد الذين يبقون في المنطقة من خالل تخفيض عدد األشخاص الذين ھم بحاجة
إلى غذاﺀ.

 - 99السياسات القائمة على القطاع والمكان على إتاحة الفرص وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر إنصافاﹰ في منطقة
اإلسكوا .وتتطلب ھذه اإلنجازات إنشاﺀ أنظمة فعالة لحيازة األراضي وتأجيرھا مع تخفيض تكلفة
المعامالت ،ما يتيح الفرصة أمام المزارعين للتصرف بحرية بأصولھم غير المنقولة واستخدامھا كضمانات
بأكبر فعالية ممكنة) ،(217كما تتطلب القيام باستثمارات في البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية ،وتوفير
بيئة أعمال مشجعة لضمان حرية حركة الموارد البشرية والمالية وتعبئتھا في األنشطة اإلنتاجية الزراعية
وغير الزراعية؛
)د( دمج مصادر العيش في الريف في االستراتيجيات الحكومية :ينبغي أن تكون البرامج الوطنية
الستراتيجيات الحد من الفقر حاسمة األھمية في تنفيذ االستراتيجيات الزراعية وفي ضمان أن تعمل األسواق
الزراعية المحبذة للفقراﺀ الريفيين .ولكن الزراعة والتنمية الريفية أھملتا أو نفذتا بشكل سيﺀ أو أعطي لھما
دور ثانوي في برامج استراتيجيات الحد من الفقر السابقة في المنطقة ،وذلك بسبب الفھم المحدود لألبعاد
الريفية للفقر وانعكاساتھا على قطاعات اجتماعية اقتصادية أخرى وعلى انعدام االستقرار السياسي .وغالبﹰا
ما أدى الفھم المحدود ألھمية ھذه األبعاد إلى اعتماد نھج من أعلى إلى أسفل وبيروقراطية أو مفتقرة إلى
المرونة ،وإلى ندرة مشاركة األطراف المعنية ببرامج استراتيجيات الحد من الفقر في مناقشة ھذه األبعاد
وتنفيذھا ،وإلى غياب آليات المساﺀلة والرقابة.
في بيئة متأثرة بالنزاعات ،ال بد من إضافة ھذا النھج القائم على أربع أولويات إلى األنشطة الرامية
إلى معالجة الجوانب الحادة والمزمنة النعدام األمن الغذائي ،كما ال بد من وضع شبكات أمان قوية وبناﺀ
قدرات االستجابة لحاالت الطوارئ لكي تحصل األسر المعيشية التي تعاني نقصاﹰ غذائيﹰا مزمناﹰ وحادﹰا على
األغذية الالزمة.
 - 2تمويل البحث والتطوير في الزراعة
من بالغ األھمية معالجة ندرة الموارد عن طريق االبتكار ألن ھذه الندرة ،وفق ﹰا لھومر  -ديكسون
) ،(Homer-Dixonتجعل البلدان في نھاية المطاف أكثر عرضةﹰ للتنافس على الموارد وآلليات االستيالﺀ عليھا،
وبالتالي أكثر عرضةﹰ لعدم االستقرار والنزاع).(218
كانت إنتاجية عوامل االنتاج الكلية في المنطقة سلبية أو منخفضة في الفترة من  1970إلى .2005
ويعود ھذا األداﺀ الضعيف إلى سببين رئيسيين ھما النزاعات الطويلة وسوﺀ استعمال رأس المال البشري في
اإلنتاج .وتظھر دراسة أجراھا بيلومي وماتوسي ) (Belloumi and Matoussiأن ثمانية بلدان أعضاﺀ في
اإلسكوا ،توفرت عنھا البيانات ،أنتجت في عام  2000نحو  93في المائة فقط من المخرجات التي يمكن
إنتاجھا باستعمال كميات المدخالت الملحوظة في الدراسة) .(219وفي الفترة من  1970إلى  ،2000سجلت
ھذه البلدان ارتفاعاﹰ متوسطاﹰ بنسبة  0.2في المائة في إنتاجية عوامل االنتاج الكلية ،وذلك نتيجة نمو معتدل في
) (217عادة في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،تكون أسعار الفائدة أعلى نسبي ﹰا بسبب ارتفاع معدل المخاطر .ويمكن لتطوير
سوق تأجير األراضي أن يساعد المزارعين على تعزيز إنتاجھم حتى مع احتفاظھم بنفورھم من المخاطرة.
)(218

).Homer-Dixon (1999

) ،Belloumi and Matoussi (2009) (219في ھذا السياق ،البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا المعنية ھي األردن والجمھورية العربية
السورية والسودان والعراق ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن.

 - 100تغيرات الكفاﺀة واالبتكار الفني .وبالفعل ،يبدو أن ھذه الزيادة المتوسطة والمعتدلة تخفي نطاقاﹰ واسعﹰا من
المعدالت المتفاوتة بين البلدان التي تتراوح بين زيادة بنسبة  4.2في المائة لألردن وانخفاض بنسبة
 3في المائة للمملكة العربية السعودية).(220
قد يكون األداﺀ اإليجابي لألردن ناجمﹰا عن اإلصالحات االقتصادية الكلية واإلصالحات القطاعية التي
أجرتھا البالد إلى جانب االستثمار المستمر في البحث والتطوير في قطاع الزراعة طيلة العقدين الماضيين.
وفي ما يتعلق بالبلدان واألقاليم المتأثرة بالنزاعات ،شھد العراق انخفاضﹰا ملحوظﹰا في مكاسب الكفاﺀة نتيجة
النزاع وإھمال السياسة العامة ،في حين تأثر السودان واليمن سلبﹰا بالتغير التكنولوجي .وباستثناﺀ العراق،
سجلت البلدان في المنطقة كافة ارتفاعاﹰ مھماﹰ في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في التسعينات بنمو متوسط
بلغ  2.7في المائة ،علماﹰ بأن الحسابات شملت معظم البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،وبالتالي جاﺀت النتيجة
أعلى من المعدل المتوسط الذي كان سائداﹰ في السابق) .(221ومن خالل مراجعة األدبيات ،نرى أن نين
وآخرين ) (Nin et alوجدوا نمواﹰ بنسبة  0.05في المائة في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في الفترة من  1965إلى  0.39) 1994في المائة للسودان و  0.98 -في المائة
للعراق() .(222كما وجد راو وآخرون ) (Rao at alنمواﹰ في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج بنسبة  0.9في
المائة في الفترة من  1970إلى  ،2001و 0.9في المائة للجمھورية العربية السورية و  1.5 -في المائة
للعراق و 0.9في المائة لمصر) .(223ووجد نين  -برات ويو ) (Nin-Pratt and Yu, 2009نموﹰا إيجابي ﹰا في
اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في الفترة من  1984إلى  2003في كلّ من األردن والجمھورية العربية
السورية والسودان ومصر.
الجدول  - 19تغيرات في اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا،
2000 - 1970

األردن
الجمھورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
السودان
العراق
لبنان
مصر
اليمن
متوسط اإلسكوا
متوسط الشرق األوسط

تغيرات الكفاﺀة
2000 - 1970
1 030
1 000
1 000
1 000
0 980
1 012
0 998
1 000
1 002
1 002

التغيرات الفنية
2000 - 1970
1 012
1 002
0 968
0 995
0 999
1 022
1 019
0 982
1 000
1 002

التغيرات في اإلنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج
2000 - 1970
1 042
1 002
0 968
0 995
0 979
1 034
1 017
0 982
1 002
1 004

التغيرات في اإلنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج
1990 - 1981
1 033
0 970
0 997
0 971
1 015
0 984
1 011
0 987
0 996
0 996

التغيرات في اإلنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج
2000 - 1991
1 038
1 026
1 046
1 030
0 952
1 054
1 038
1 035
1 027
1 027

) (220يعزى ھذا االنخفاض البالغ في معدالت المملكة العربية السعودية إلى السبعينات عندما دفعت التكھنات التي
سادت ،بصدد ردود انتقامية من البلدان المستوردة للنفط والمنتجة للحبوب ،إلى دعم إنتاج القمح بمعدالت عالية واالستثمار بتكلفة
باھظة في تحلية المياه .وتتعارض أرقام اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج للمملكة العربية السعودية ھذه مع حسابات راو وكولي وألودين
)) (Rao, Coelli and Alauddin (2004الذين وجدوا ارتفاعاﹰ فيھا بنسبة  3.1في المائة في الفترة من  1970إلى . 2001
)(221

في ذلك العقد ،شھد األردن والجمھورية العربية السورية ولبنان ارتفاعاﹰ في الكفاﺀة واالبتكار .

)(222

).Nin, Arndt and Preckel (2003

)(223

).Rao, Coelli and Alauddin (2004
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ومن شأن االستثمار في المزيد من البحث والتطوير في البلدان العربية أن يساھم في تعزيز األمن
الغذائي ومكافحة الفقر في الريف .فوفقاﹰ لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،تنفق البلدان
المتقدمة نحو  2.5في المائة من ناتجھا المحلي اإلجمالي على أنشطة البحث والتطوير في حين أن النسبة
المتوسطة في العالم تبلغ  1.4في المائة ،أما في البلدان العربية ،فيناھز اإلنفاق على البحث والتطوير
 0.3في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) .(213وبالمقارنة ،تنفق الصين  1.5في المائة من ناتجھا المحلي
اإلجمالي على البحث والتطوير ،وتنفق الھند أكثر من  1.0في المائة .ويبلغ متوسط اإلنفاق على البحث
والتطوير للشخص الواحد في المنطقة العربية  10دوالرات ،مقارنة بماليزيا حيث يبلغ  33دوالراﹰ وفنلندا
حيث يبلغ  1 300دوالر .وخالفﹰا للبلدان األعضاﺀ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
) (OECDحيث يبلغ استثمار القطاع الخاص في البحث والتطوير  70في المائة ،يضطلع استثمار القطاع
الخاص في البحث والتطوير بدور محدود في العالم العربي ،إذ يبلغ فقط  3إلى  10في المائة من إجمالي
اإلنفاق العربي ،وتغطي الجامعات ربع اإلنفاق المتبقي ،كما يغطي القطاع الحكومي ثلثي اإلنفاق).(214
تستثمر البلدان العربية نحو  1.4مليار دوالر سنوي ﹰا في البحث والتطوير في الزراعة أو ما يعادل
 0.66في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي الذي شھد ارتفاعﹰا محدوداﹰ جداﹰ منذ الثمانينات ،باستثناﺀ
األردن والبحرين .ومع أن ھذه النسبة أعلى من متوسط البلدان النامية الذي يبلغ  0.53في المائة ،إال أنھا
ما زالت دون نسبة االستثمار المرجوة وھي  2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي ،التي ھي
بدورھا أقل من مستوى االستثمار في البلدان المتقدمة وھو  2.36في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
الزراعي) .(215وتعاني البحوث الزراعية من نقص حاد في التمويل في السودان ،حيث تبلغ نحو  0.17في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي .أما البرازيل ،التي ھي أيضﹰا بلد استوائي كبير أصبح رائدﹰا
عالمياﹰ في العديد من أسواق السلع الزراعية ،فتستثمر  1.73في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي
في البحث والتطوير في الزراعة ) .(www.asti.cgiar.orgوعلى سبيل المقارنة ،تنفق أول  10مؤسسات عبر
وطنية معنية بالعلوم البيولوجية في العالم نحو  3مليارات دوالر سنويﹰا على البحث والتطوير )أي ضعف
إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية( .والملفت للنظر بالرغم من ھذا األداﺀ الضعيف
ھو أن قطاع البحث والتطوير في الزراعة في ھذه المنطقة يولد عائدات مرتفعة تبلغ في المتوسط نحو 36
في المائة كمعدل متوسط) ،(216كما يولد عائدات اجتماعية عالية أيضاﹰ .وينبغي أن يكون الحصول على جزﺀ
من ھذه األموال قائماﹰ على قاعدة تنافسية وأن يسمح للشركات الخاصة بأن تخوض المنافسة أيضاﹰ ،ما يعزز
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحوث التطبيقية في المنطقة.
عموماﹰ ،تتشارك بلدان المنطقة في األھداف الزراعية نفسھا وتواجه التحديات نفسھا في مجال األمن
الغذائي ،أي ندرة المياه والتغير المناخي .وفي ھذه الظروف ،من المستحسن إعداد أجندة بحوث إقليمية.
وبما أن في أنشطة البحث والتطوير في الزراعة عناصر سلع عامة لھا تأثير واضح في الحد من الفقر
ال من المستوى القطري لكي تحقق وفورات الحجم.
والجوع ،من األفضل تنظيمھا على المستوى اإلقليمي بد ﹰ
) (213المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ،على الموقع اإللكتروني التالي .www.astf.net/site/funding/index.asp :اإلنفاق
منخفض في السودان حيث يبلغ  0.2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وفي اليمن  0.1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
) (214راجع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(2009واليونسكو والمنتدى العالمي للعلوم
في بودابست ،على الموقع اإللكتروني.www.unesco.org/science/psd/focus/focus07/arab_science.shtml :
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المرجع نفسه.

وفي ھذا السياق ،اقترح كل من جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إنشاﺀ صندوق إقليمي
للبحث والتطوير وتخصيص ميزانية طويلة األمد له) .(217حالياﹰ ،تحصل برامج البحث والتطوير الزراعية
عادة على تمويل صغير ومتوسط الحجم .وتجدر اإلشارة ھنا إلى انتشار عدد كبير من المؤسسات التي تعالج
مسألة المياه في المنطقة والتي يمكن أن تتداخل مھامھا .وصحيح أن العديد من برامج البحث والتطوير يحدد
مھامﹰا وأھدافاﹰ عامة ،لكن القليل منھا فقط يحظى بقدرات تمويلية كبيرة تمكن من تمويل مشاريع البحث
والتطوير ،باستثناﺀ الصناديق الكبيرة المدعومة من الحكومة )للحصول على عرض موجز لھذه المسألة،
انظر المرفق األول(.
التوصيات
خالفاﹰ للحكمة السائدة في المنطقة ،ليس المطلوب زيادة عدد الصناديق والمؤسسات المعنية بالبحث
والتطوير بل ترشيد القطاع وتحقيق تكامله .وتشمل معظم بيانات رسالة مؤسسات البحث والتطوير تعزيز
التنسيق والتعاون في مجال العلوم والتنمية ،ومع ذلك ال بد من تحقيق المزيد من التآزر والتنسيق لكي تتكامل
الجھود ،خاصة وأن معظم البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا يواجه التحديات نفسھا مثل ندرة المياه .فاالنقسام
الحاصل حالي ﹰا في أنشطة البحث والتطوير بين البلدان ال يسمح بتوليد عائدات من البحوث.
وإن لم ينشأ صندوق إنمائي إقليمي تموله البلدان األعضاﺀ األكثر ثراﺀ في اإلسكوا وتستفيد منه
البلدان األكثر فقراﹰ ،ستفتقر ھذه األخيرة للموارد الالزمة التي تسمح لھا بمواكبة التطور .ومن المھم نشر
الوعي حول حقيقة أن مدفوعات التحويالت اإلقليمية ليست لعبة حصيلتھا صفراﹰ بل ھي لعبة مربحة للجميع
عندما تدار بالشكل الصحيح .ھنا أيضاﹰ ،يمكن االستعانة بتجربة الصناديق اإلنمائية اإلقليمية في أوروبا
كنموذج مرجعي للبلدان األعضاﺀ في اإلسكوا.
ھاﺀ  -التنمية البشرية في البيئة المتأثرة بالنزاعات
أظھر العقدان الماضيان أن االرتفاع المستقر للدخل في العديد من البلدان النامية لم يترافق مع
انخفاض مطابق لسوﺀ التغذية .وھذا يدل على أن زيادة اإلنتاج الزراعي والنمو االقتصادي والسياسات
الموجھة نحو السوق تحدث فقط انخفاضﹰا بطيئﹰا جداﹰ لسوﺀ التغذية ،وھي بالتالي غير كافية لمعالجة األمن
الغذائي في إطار زمني مقبول .وفي الواقع ،تﹸظھر األدلة أنه عندما يتضاعف نصيب الفرد من الناتج القومي
اإلجمالي في ھذه البلدان ،فإن التغيرات في معدالت نقص الوزن تكون أكثر تواضعاﹰ بكثير ،إذ تتراوح بين
 23و 32في المائة) .(218ويمكن لسياسات التنمية البشرية أن تساھم كثيرﹰا في زيادة تأثير النمو على األمن
الغذائي إذا وجھت إلى الفقراﺀ بشكل مخصوص.
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) .Haddad et al. (2002) (218تشير حسابات بسيطة إلى أن تخفيض معدالت سوﺀ التغذية إلى النصف يستغرق نحو  46سنة
) 27سنة( إذا كانت مرونة النمو بالنسبة إلى سوﺀ التغذية تبلغ  ،0.5 -في البلدان النامية التي يحقق فيھا نصيب الفرد من الدخل نمواﹰ بنسبة
 3في المائة ) 5في المائة( سنوياﹰ.

على الرغم من مكاسب التنمية البشرية التي حققتھا المنطقة ،يبدو أنھا تجد صعوبة في زيادة
اإلنتاجية ،والدليل على ذلك ھو المعدالت المنخفضة لعائدات التعليم التي تتراوح بين  2.5في المائة
و 10في المائة تبعﹰا للمستوى التعليمي ،إضافة إلى معدالت البطالة المرتفعة نسبياﹰ بين المتعلمين).(219
في كثير من األحيان تتحقق التنمية البشرية نتيجة وجود بنية تحتية مؤسسية وتكنولوجية ناجمة عن
اقتصاد متنوع .على سبيل المثال ،يؤدي إنشاﺀ مصانع جديدة إلى خلق وظائف عمل جديدة للنساﺀ ،ما يزيد
دخل األسرة المعيشية ويحسن الوضع االجتماعي للمرأة ويحد من معدل الخصوبة ويخفف الضغط على
المدخرات ويسمح باعتماد نظام غذائي أفضل .ومن الصحيح أن العديد من أوجه التنمية البشرية يرتبط
ارتباطﹰا وثيقاﹰ بتحديث البنية التحتية المؤسسية والتكنولوجية ،إال أن الحكومة يمكن أيضاﹰ أن تستھدف ھذه
األوجه مباشرة من خالل االستثمار في المدارس العامة والرعاية الصحية).(220
ن كثيرة ھذه الخدمات الرئيسية لألشخاص األشد حرماناﹰ
لكن الدولة في البيئة الھشة ال تؤّ من في أحيا ﹴ
ال إلى انعدام الشرعية .وما يساھم في
لعدد من األسباب ،بدﺀﹰا بانعدام القدرات مرورﹰا بانعدام اإلرادة وصو ﹰ
تدھور ھذه الخدمات ھو انعدام المساﺀلة وانحياز مخصصات الميزانية لصالح فئات إثنية أو دينية معينة.
وفي فترة ما بعد النزاع ،يتفاقم الوضع بسبب تزايد الضغط على ھذه الخدمات بسبب الھجرة من الريف إلى
المدن) (221وتزايد عدد الفقراﺀ )الذين ھم بحاجة إلى خدمات عامة أساسية( والحراك الداخلي وظاھرة
األشخاص المشردين داخلياﹰ ،إلى جانب ھجرة األدمغة وأصحاب المھارات من بين الموظفين المدنيين،
وانعدام موارد الميزانية وتدھور البنية التحتية وتزايد اإلنفاق العسكري ،وغير ذلك من الحاجات األخرى
المنافسة.
تلحق الحروب والنزاعات أضراراﹰ أكثر من النزاعات األخرى ،بما فيھا الكوارث الطبيعية ،ألنھا
تعطل نظام الحكم واألطر القانونية وسيادة القانون والروابط االجتماعية والمؤسسات المطلوبة لتحقيق التنمية
البشرية وضمان حسن سير االقتصاد.
ومع أن الھشاشة تؤثر سلباﹰ على الخدمات العامة المعنية بالتنمية البشرية ،ھناك ما يشير أيض ﹰا إلى أن
تحسين تقديم ھذه الخدمات يساھم في الحد من الھشاشة واالنتقال بسرعة أكبر وبشكل مستدام من أسلوب
الطوارئ إلى نھج االنعاش والتنمية .في الواقع ،عندما تدار نھاية النزاع بالطريقة المناسبة ،فإنھا يمكن أن
تتيح فرصة فريدة لمعالجة األھداف المتنافسة والتوقعات في المجتمع التي تضعف االشتمال االجتماعي
والتنمية البشرية).(222
ضمن التنمية البشرية ،لكل قطاع خصائصه ،ما يترك أثراﹰ على إدارة المخاطر والفرص وتخصيص
الميزانيات وتحديد األولويات .على سبيل المثال ،للتعليم قدرة ھائلة على التأثير عموماﹰ ،ولھذا السبب
يتعرض لالستقطاب والتالعب السياسي) .(223أما الرعاية الصحية )وخاصة الخدمات الصحية لألمھات
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) (220يخذل أنظمة الرعاية الصحية غياب الروابط بين القطاعات التي تعترف بالدور اإليجابي للمرأة والتعليم في ھذا
المجال ،والجودة المتدنية للخدمات الصحية العامة ،إلى جانب التفاوت المتزايد في نوعية الرعاية الصحية التي يتم توفيرھا .برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ).(2009
) (221مثالﹰ تشير التقديرات إلى تزايد عدد السكان في مدينة جوبا في جنوب السودان بسبعة أضعاف وفي بلدة نياال في
دارفور بأربعة أضعاف في الفترة الالحقة للنزاع .
)(222

).Olson (1982); and Collier (2007

) (223تشير النتائج التجريبية التي توصل إليھا بيالي ) (Pillay, 2003بصدد العالقة بين التنمية والنزاع إلى أن التعليم أيضاﹰ
يؤثر جداﹰ على ميل المجتمع إلى النزاع :فكل سنة تربوية يمضيھا السكان الذين ھم في سن التعليم تحد من خطر النزاع بنحو  20في

واألطفال( وحصص اإلعاشة والمياه وخدمات الصرف الصحي ،فھي أكثر حيادﹰا على الصعيد السياسي،
ويمكن أن تتيح بعض فرص التعاون بين مختلف شرائح المجتمع وفرص شراكة مع المجتمع المدني .
وعندما يكون االلتزام السياسي محدودﹰا أو القدرات المالية واإلدارية محدودة ،كما ھو الحال في البلدان
المتأثرة بالنزاعات ،من المستحسن التركيز على عدد معين ومحدود من األھداف .وبشكل خاص ،تولد
مشاريع التغذية أعلى العائدات في األنشطة اإلنمائية ولديھا منافعھا في أغلب األحيان ،حتى على المدى
القصير .على سبيل المثال ،احتلت االستثمارات في المغذيات الدقيقة التكميلية والمقوية ،خاصة عندما توجه
إلى األطفال الصغار في نظر الخبراﺀ ،مرتبة أعلى من االستثمارات في مبادرات تحرير التجارة وفي خدمات
المياه والصرف الصحي )انظر الجدول  .(224)(20والواقع أن سد النقص في الفيتامين ألف وحده ،يمكن أن
يخفف العبﺀ العالمي لألمراض لدى األطفال بنسبة  16في المائة) .(225وال بد من إعطاﺀ األولوية على
مستوى وضع السياسات كما على مستوى البرمجة للبلدان التي ترتفع فيھا معدالت نقص الوزن ،مثل السودان
واليمن.
الجدول  - 20نسبة المنافع إلى التكاليف لبرامج التغذية
برامج التدخل
تشجيع الرضاعة في المستشفيات
البرامج المتكاملة لرعاية الطفل
مكمالت اليود )للنساﺀ(
مكمالت الفيتامين ألف )لألطفال البالغين من العمر أقل من  6سنوات(
مقويات الحديد )للفرد الواحد(
مكمالت الحديد )للمرأة الحامل(

نسبة المنافع إلى التكاليف
67 - 5
16 - 9
520 - 15
43 - 4
200 - 176
14 - 6

المصدر.Behrman, Alderman and Hoddinott (2004) :

من بين الخدمات التي ينبغي دعمھا ،تلك التي تتميز بخصائص تجعلھا سلعﹰا عامة كي يكون التأثير
أوسع على المجتمعات المحلية .ولكن تحديد األولويات لھذه الخدمات يمكن أن يكون صعباﹰ نظراﹰ لتعدد
محدداتھا الخارجية .فعلى سبيل المثال ،تتأثر القدرة على إيصال الخدمات بالبعد الجغرافي للمجتمعات
المحلية وبالمستوى التعليمي لألمھات وبالمستوى األمني .وتنجم أفدح األضرار عن المشاكل األمنية ألن
ن كثيرة بالقرب من مراكز الخدمة االجتماعية والمدراس وغيرھا .وبالتالي،
االشتباكات تحصل في أحيا ﹴ
ال بد من فھم السياق السياسي المحلي ومشاكل الحصول على الخدمات بھدف اتخاذ مبادرات التدخل المناسبة
لتحسين تقديم الخدمات إلى الفقراﺀ.
المائة .وبالتالي ،يكون التأثير الناجم عن سنتين تربويتين مساوي ﹰا لنسبة  5في المائة من النمو االقتصاي .كما يساھم نمو فرص العمل
والتعليم في معالجة "الطفرة" الشبابية المرتبطة بمخاطر انعدام االستقرار والنزاع .ويمكن أن يتصدى التعليم للمصادر األخرى لالنكشاف
على المخاطر من خالل تقديم المناھج التربوية حول الصحة والصرف الصحي وحقوق اإلنسان والحوار بين اإلثنيات .كما يتيح الفرصة
لتحديد األطفال المحتاجين إلى مساعدة خاصة وتقديم العون لھم ولعائالتھم .ويمكن أن يستعمل التعليم كأداة قوية بين القطاعات وكعامل
إلحداث التغيير بين األجيال .بيري وآخرون ).(Berry at al. 2004
) (224تبين مراجعة لبرامج التغذية عبر البلدان ،أن نسبة المنافع إلى التكاليف لھذه البرامج تتراوح ما بين  5و .200بيرمان
وألدرمان وھودينوت ) .(Behrman, Alderman and Hoddinott, 2004ولكن الفرصة الزمنية المتاحة لتحسين التغذية محدودة :بشكل رئيسي
منذ فترة ما قبل الحمل وطيلة أول سنتين .وتبين األدبيات أن الضرر الذي يحدث في تلك الفترة من حيث النمو الجسدي والتطور الدماغي
وتكوين رأس المال البشري يصبح شامالﹰ وغير قابل للعالج إن تﹸرك على حاله.
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ويمنح االفتقار إلى القدرة على تقديم الخدمات األساسية فرصة كبرى للحكومة المحلية ولألدوار غير
الحكومية .لكن مساھمة الحكومة في برامج تقديم الخدمات والمساعدات في مرحلة ما بعد النزاع أمر
ضروري ،والقضية تتعلق بمدى انخراطھا ،والدور الذي يجب أن تؤديه استنادﹰا إلى قراﺀة االقتصاد السياسي
المحلي .ويمكن الحفاظ على المستويات األساسية لتقديم الخدمات بناﺀ على مجموعة مناسبة من األنشطة
التي تنفذھا الحكومة المحلية والسوق والمجتمع المدني ،بما في ذلك أنشطة تقديم الخدمات من المنظمات غير
الحكومية ومجموعات المواطنين المنظمة والمجتمع المحلي المستقل والقطاع الخاص).(226
وقد يشكل تحسين ھذه الخدمات "عائدﹰا ملموسﹰا للسالم في البلدان الخارجة من النزاع" ،خاصة من خالل
مشاريع "الربح السريع" أو التأثير السريع التي تعالج المشاكل الكبرى) .(227كما قد يكون تحسين الخدمات
األساسية مدخالﹰ إلى بناﺀ القدرات المؤسسية واإلرادة السياسية إلجراﺀ اإلصالحات الرئيسية في نظام الحكم.
فالتغييرات االجتماعية والسياسية الطويلة األمد التي تعزز الحكم الرشيد تحقق نجاح ﹰا أكبر عندما تترافق مع
إصالحات ذات نتائج ملموسة في مجال تقديم الخدمات.
ويكتسي دعم الجھات المانحة أھمية بالغة في تحسين السياسات الداعمة لرأس المال البشري
في البلدان المستفيدة والمتأثرة بالنزاعات ،إال أنﹼه نظرﹰا لتعدد الجھات المعنية في ھذا المجال والتساع القطاع
ال برامج التغذية أيضاﹰ ،غالباﹰ ما تكون مبادرات التدخل في المنطقة مجزأة وموزعة على
الذي يشمل مث ﹰ
مجموعة منوعة من المشاريع الصغيرة أو ال تحظى باھتمام في الحكومات ووكاالت المساعدات اإلنمائية.
وفي بعض األحيان ،يمكن أن تھدر القدرات اإلدارية المحدودة للحكومة في إدارة عدة مشاريع صغيرة تختلف
فيھا التفضيالت واإلجراﺀات ومتطلبات اإلبالغ بحسب الجھة المانحة .كما تحول ھذه المبادرات المجزأة
دون التزام المجتمع المدني بجھد وطني يرمي إلى معالجة األمن الغذائي مع مراعاة "الصورة الشاملة" بدالﹰ
من إعالن الوالﺀ لمشاريع محددة .ومع أن المساعدات الخارجية ضرورية لتوفير الخدمات األساسية في
مرحلة ما بعد النزاع ،إذا أديرت خارج أي سياق مؤسسي وإن لم تؤخذ مضاعفاتھا الطويلة األمد في
االعتبار ،يمكن أن يكون تأثيرھا سلبياﹰ أيضاﹰ من حيث إضعاف مساﺀلة الدولة وإطار الحكم العام .وبالتالي،
ينبغي أن يكون أحد المتطلبات الرئيسية في برامج الجھات المانحة ھو إدارة االنتقال من البرامج اإلنسانية إلى
البرامج اإلنمائية واالنتقال من الجھات التي تقدم الخدمات خارج الدولة إلى المسؤولية الحكومية .وأخيراﹰ،
ال بد من إدراج برامج التغذية والتنمية اإلنسانية في برامج استراتيجيات الحد من الفقر وفي النھج القطاعية
الشاملة التي تحتوي على تقديم مؤشرات سھلة القياس ،وذلك لزيادة المساﺀلة للسياسات الحكومية في ھذا
المجال وتعبئة القنوات التمويلية الطبيعية لمعالجة ھذه المسائل ،بدالﹰ من االتكال على صناديق مخصصة
ومتقلبة أحيانﹰا .كما يجب على الشركاﺀ في التنمية أن يساعدوا الحكومات على بناﺀ التزامھا وقدراتھا في
مختلف مراحل ھذه العملية من خالل اعتماد استراتيجية تواصل مالئمة تھدف إلى إشراك المناصرين
المحليين والجھات المعنية الرئيسية وشرائح أوسع من المجتمع.
واو  -برامج المساعدات االجتماعية

) (226قد ال تستفيد المجتمعات التي تعاني من رأسمال بشري منخفض ومن االستقطاب من النھج القائم على المجتمع المحلي .
على سبيل المثال ،في أعقاب األزمة في سيراليون ،كثيرﹰا ما خضعت المجموعات التي عينتھا وكاالت اإلغاثة لھذا الغرض لسيطرة النخب
المحلية ،ما أدى إلى تفاقم االنقسامات االجتماعية التي كانت السبب األول للحرب ،وإلى تأخير إصالحات المؤسسات المحلية .ساليمايكر
وكريستيانسن وھيمينغ ).(Slaymaker, Christiansen and Hemming, 2005
)(227

.Berry et al. (2004), p. 12

المجتمعات التي تعتمد على النشاط الزراعي منكشفة على المخاطر .وبما أن اإلنتاج الزراعي يعتمد
بمعظمه على المزارعين الصغار ،ال تستطيع مزارع كثيرة ،بسبب صغر حجمھا ،تأمين الحاجات الغذائية
لمن يعتمدون عليھا ،ما يؤدي إلى ھجرة من الريف إلى المدن ،فتتشتت العائالت ويغلب الطابع النسائي على
القطاع الزراعي بسبب ھجرة الرجال إلى المراكز الحضرية أو إلى الخارج للعمل .وعندما ترزح المرأة
تحت عبﺀ تربية األطفال والزراعة ،ال تعود قادرة على تولي المسؤوليتين مع ﹰا وتحقيق النتائج المثلى فيھما.
وال يمكن الحفاظ على ھذا الوضع إال إذا بقي الحصاد وفيراﹰ ولم يحصل جفاف وظلت التحويالت المالية
تتدفق .إال أن ھذه الظروف المالئمة تصبح بعيدة المنال بشكل متزايد في ظل استمرار انعدام االستقرار
وانخفاض األمن البشري وفي ظل االضطرابات االقتصادية األخيرة والتغير المناخي .ومن أجل حماية
الجيوب المنكشفة على المخاطر في المجتمع من التكاليف االجتماعية ،تحتاج المجتمعات القائمة على الزراعة
إلى ضمانات كفؤﺀة .ويجب أن تركز ھذه الضمانات قدر اإلمكان على تحقيق استقرار أسعار السوق وإنشاﺀ
شبكات األمان التي تستھدف األسر المعيشية األكثر انكشافﹰا مباشرة من خالل برامج المساعدات االجتماعية.
وحتى في فترة النمو االقتصادي التي شھدتھا المنطقة في السنوات التي سبقت األزمة االقتصادية،
لم يوجه الفائض في الموارد والنمو نحو بناﺀ أسس قوية للصناعة والبنية التحتية والمھارات البشرية).(228
فخاضت البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا غمار األزمة االقتصادية ،مثقلة بأنظمة حماية اجتماعية غير مالئمة
أصالﹰ .في الواقع ،يبدو أن الوظائف العامة واإلعانات الغذائية ھي أھم آليات استخدمتھا الحكومات العربية
لضمان الحماية االجتماعية قبل األزمة وبعدھا.
في أعقاب أزمة الغذاﺀ واألزمة المالية ،رفع العديد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا أجور موظفي
ال األردن والجمھورية العربية السورية وعمان ومصر والمملكة العربية
القطاع العام) ،(229بما فيھا مث ﹰ
السعودية واليمن .كما حاول بعض ھذه البلدان ،وھي األردن والجمھورية العربية السورية ومصر واليمن،
دعم الفقراﺀ من خالل زيادة إعانات الخبز وتنفيذ التحويالت النقدية المباشرة وإزالة الرسوم الجمركية
المفروضة على السلع الغذائية األساسية).(230
وقد ثبت أن لبعض اإلعانات الغذائية تأثير رجعي ،كما في مصر واليمن في التسعينات حيث حصلت
الفئة الخمسية السكانية العليا التي تعيش في المدن على إعانة تساوي على األقل إعانة الفئة الخمسية الدنيا
التي تعيش في أغلب األحيان في المناطق الريفية) .(231وقد أصبحت ھذه اإلعانات أفضل استھدافاﹰ ،مع أنه
ينبغي إدخال المزيد من التحسينات على كفاﺀتھا ،وھي تستعمل أكثر من  1في المائة من الناتج المحلي
)(228

).Behrendt, Haq and Kamel (2009

) (229كانت فاتورة أجور القطاع العام تاريخيﹰا مضخمة في العديد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،وخاصة في البلدان
المتأثرة بالنزاعات ،نتيجة الضغوط السياسية القوية المطالبة بإدراج عناصر الميليشيات والمقاتلين السابقين وأفراد العشائر ،ما حول الخدمات
ال للخدمات العامة .مثالﹰ ،في فلسطين
ال من أن تكون مزودﹰا فعا ﹰ
المدنية إلى أداة محسوبية استخدمت القطاع العام كشبكة أمان اجتماعية بد ﹰ
تبلغ القيمة اإلجمالية لألجور أكثر من نصف الميزانية وخمس الناتج المحلي اإلجمالي .وفي العراق ،تقدر القيمة اإلجمالية لألجور ب ـ 17
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وفي اليمن تبلغ القيمة  10في المائة ،مقارنة بالمعدالت الدولية التي يتراوح حدھا األقصى بين  6و8
في المائة .ونتيجة لذلك ،عانى القطاع العام في ھذه البلدان من التغيب ومن التماس الريع ومن االنخفاض الحاد في القدرات واإلنتاجية ،كما
ساھم في زيادة الحد األدنى لألجور في أسواق العمل وقام بمزاحمة اإلنفاق اإلنتاجي المشجع للنمو والموجه نحو القطاع الخاص.
) (230على الرغم من سھولة تطبيق سياسة تخفيض ضرائب االستيراد ،ساد حولھا نقاش مثير للجدل في السنتين الماضيتين
نظراﹰ لألسباب التالية) :أ( يمكن أن تكون ھذه السياسة مكلفة للميزانية ،وقد تتسبب بتفاقم مشكلة الميزانيات الضريبية التي تعاني الضيق
أصالﹰ؛ )ب( يجني غير الفقراﺀ جزﺀاﹰ على األقل من المنافع) ،ج( خالفاﹰ لالقتطاعات في الضريبة على القيمة المضافة ،يؤدي اقتطاع
الرسوم الجمركية إلى انخفاض أسعار األغذية المستوردة ،ما يلحق الضرر بالمنتجين المحليين ،على المدى القصير على األقل.
)(231

).The World Bank (2006

اإلجمالي السنوي في األردن والجمھورية العربية السورية والعراق ومصر) .(232وتقلص نطاق بعض ھذه
اإلعانات واستبدل تدريجيﹰا بالتحويالت النقدية الھادفة .كما تقدر إعانات الطاقة بنحو  7في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي في المنطقة ،وتصل ذروتھا بنسبة  11في المائة في الجمھورية العربية السورية ،وتغطي ربع
النفقات الحكومية في اليمن) .(233وتميل ھذه اإلعانات عادة إلى أن تكون لصالح غير الفقراﺀ ،كما ھي الحال
في مصر ،حيث يذھب  93في المائة من إعانات البنزين إلى الفئة الخمسية األكثر ثراﺀ بين المستھلكين).(234
كذلك يستفيد غير الفقراﺀ بنسبة كبيرة من تخفيض الرسوم الجمركية على األغذية األساسية المستوردة.
الجدول  - 21السياسات المعتمدة من أعضاﺀ اإلسكوا لمكافحة انعدام األمن الغذائي
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المصدر :قامت اإلسكوا بجمع ھذه البيانات.
)أ( حصص اإلعاشة المقدمة إلى الالجئين واألشخاص المشردين داخلياﹰ.
)ب( خفضت حكومة جنوب السودان أجور كبار موظفي الخدمة المدنية.
)ج( األنشطة التي تنسق خارج المؤسسات الوطنية والتي تنسقھا وكاالت اإلغاثة.
) (232بلغت التكلفة المالية لبرنامج اإلعانات الغذائية الذي تديره الدولة والذي يعتبر عنصراﹰ رئيسياﹰ في شبكة األمان
االجتماعية للفقراﺀ في مصر  2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي قبل ارتفاع أسعار األغذية ،وكان يعتبر باھظ ﹰا جداﹰ وغير فعال.
وتراوح عدد الفقراﺀ الذين لم يستفيدوا منه بين ربع العدد اإلجمالي للفقراﺀ وثلثھم ،وذھبت نحو  83في المائة من قيمة اإلعانات الغذائية إلى
غير الفقراﺀ .كما كانت نسبة اإلعانة التي تلقتھا األسر المعيشية الفقيرة والضعيفة التي استفادت من البرنامج محدودة جداﹰ ،لدرجة أن
النظام لم يخرج من دوامة الفقر سوى  5في المائة فقط من السكان .وفي ظل ارتفاع األسعار وتزايد عدد األشخاص الذين ينزلقون في
الفقر نتيجة صدمات األسعار ،يمكن االستنتاج أنه ،على الرغم من الزيادة في عدد المستفيدين ،ليس لشبكات األمان االجتماعية الحالية سوى
تأثير محدود في التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية على أفقر الشرائح السكانية ،مثل األمھات العازبات أو األرامل أو العاطلين
عن العمل أو الشيوخ أو األشخاص ذوي اإلعاقة.The World Bank (2005d), the World Bank, FAO and IFAD (2009) .
) .The World Bank (2008b) (233تساوي إعانات الوقود في اليمن تقريب ﹰا اإلنفاق على األجور والرواتب العامة ،وھي أعلى
بثالثة أضعاف من التحويالت النقدية المدفوعة لألسر المعيشية .وخالفاﹰ لليمن ،ال يبدو أن لدى السودان إعانات كبيرة الحجم للوقود .
) .The World Bank (2006) (234أظھرت دراسة أخرى أجراھا البنك الدولي أن األسر المعيشية الغنية في مصر تستفيد من
إعانات المنتجات النفطية أكثر من األسر المعيشية الفقيرة ،وذلك بنسبة  34في المائة للفئة الخمسية السكانية األعلى ،مقارنة بنسبة
 13في المائة فقط للفئة الخمسية السكانية األكثر فقراﹰ .The World Bank (2005d) .وبناﺀ على نتائج ھذه الدراسة ،إذا اقتطع نصف
إعانات الطاقة الحالية للمنتجات غير النفطية واستعملت العائدات التي توفر نتيجة ذلك لتقديم تحويالت نقدية إلى سكان مصر كافة،
سينخفض معدل انتشار الفقر من نحو  20في المائة إلى  13.5في المائة ،ما سيسمح لنحو  4.2مليون شخص بأن يعيشوا فوق خط الفقر .
وإذا ما استخدمت التحويالت الھادفة ،ستسجل معدالت الحد من الفقر ارتفاعاﹰ أكبر.

وضعت مجموعة متنوعة من برامج شبكات األمان في البلدان النامية بھدف الحد من الفقر .ويعتقد
أن برامج شبكات األمان مثل التحويالت النقدية ھي مبدئيﹰا أكثر فعالية من حيث استفادة الفقراﺀ منھا.
فھي مفيدة في أعقاب النزاع ألنھا تمد األسر المعيشية بالمساعدة الفورية وتساھم في كسر حلقة االنكشاف
على المخاطر التي تالزم السكان عادة في فترة ما بعد النزاع .ولكن تجدر اإلشارة إلى أن برامج شبكات
األمان وحدھا ال يمكنھا أن تضمن األمن الغذائي ،حتى ولو كان تصميمھا وتنفيذھا جيدين ،إال إذا ترافقت مع
استراتيجيات الحد من الفقر التي تزيد الدخل الفعلي للفقراﺀ على المدى المتوسط والمدى البعيد .عموماﹰ،
تكون شبكات األمان الفعالة جيدة التھديف ومرنة لكي تصل إلى المحتاجين بفعالية وبتكلفة متدنية ،ويمكن رفع
مستواھا أو تخفيضه وفقاﹰ الحتمال وقوع صدمات شاملة )أو تصيب المجتمع كله( .ويتطلب استھداف الفئات
المحتاجة بكفاﺀة مجموعة من البيانات المحدثة التي يمكن االعتماد عليھا لتحديد األشخاص المحتاجين ومكان
وجودھم ،كما يتطلب تحليالﹰ جيداﹰ يربط ما بين السياسات وتأثيرھا على الفقر ،إلى جانب منظمات قادرة على
التعلم من التجربة وتعديل السياسات إذا لزم األمر.
لكن العديد من البرامج في المنطقة ال يستوفي ھذه الشروط األساسية ،وفي بعض األحيان عندما
تكون القدرة المؤسسية محدودة ،يمكن أن يتسبب ذلك بتكرار الجھود وبھدر الموارد .فعلى سبيل المثال،
تستند شبكات األمان في فلسطين إلى نسيج معقد من البرامج التي تدعمھا الحكومة والجھات المانحة الدولية
والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية ،وبعضھا يستھدف الشرائح السكانية نفسھا).(235
وفي ما يلي أبرز برامج المساعدات االجتماعية المطبقة في منطقة اإلسكوا ،مع وصف موجز
لخصائصھا.
) أ(

اإلعانات الغذائية الشاملة

تخفض اإلعانات الغذائية الشاملة تكلفة بعض المواد الغذائية ،وھي عادة األغذية األساسية ،لمصلحة
المستھلكين كافة .ومن بين فوائد ھذه اإلعانات أنھا قائمة على إدارة بسيطة نسبيﹰا )من دون استھداف( وأن
المنافع النسبية تصب كثيرﹰا في مصلحة األسر المعيشية الفقيرة ألن الغذاﺀ وخاصة األغذية األساسية تغطي
نسبة كبرى من ميزانيات ھذه األسر .في الثمانينات ،قدمت األردن والجمھورية العربية السورية ومصر
إعانات غذائية شاملة لبعض السلع ،مثل الخبز ودقيق القمح وزيت الطعام والسكر .وفي التسعينات في
اليمن ،استھلكت اإلعانات أكثر من  16في المائة من ميزانية الحكومة ونحو  5في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،ومع ذلك يبدو أن الفئة الخمسية السكانية األكثر فقرﹰا حصلت فقط على  7في المائة من
المنافع).(236
وقد فقدت ھذه البرامج بعض شعبيتھا في السنوات الخمس عشرة الماضية لعدة أسباب منھا ارتفاع
التكلفة الضريبية وتسرب المنافع إلى األسر المعيشية غير الفقيرة وانخفاض تغطية بعض األسر المعيشية
الفقيرة خاصة في المناطق الريفية .ونتيجة لذلك ،أخذت ھذه البرامج تزاحم على اإلنفاق برامج اجتماعية
أخرى أكثر فعالية وكفاﺀة .ولدى العراق حالياﹰ البرنامج األكبر في المنطقة .وبعد مراجعة  15خطة متعلقة
) (235ما يستحق الثناﺀ ھو أن وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية وضعت مؤخرﹰا استراتيجية وطنية لقطاع الحماية
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
مقارنة بغير الفقراﺀ) .(237وقبيل نھاية القرن العشرين ،سادت أعمال الشغب المرتبطة بالغذاﺀ وأصبحت
تعبيراﹰ رائجاﹰ عن االستياﺀ حيال النزعة العالمية الرامية إلى إزالة ھذه اإلعانات على ضوﺀ برامج التكيف
الھيكلي التي أطلقھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .فقد أدى تخفيض اإلعانات الغذائية ورفع األسعار
إلى موجة من أعمال الشغب في مصر في عام  ،1977وفي المغرب في عام  ،1981وفي تونس في عام
 ،1983وفي األردن في عامي  1989و .1996وتبين الدروس المستفادة من التجربة الدولية أن اإلطار
الزمني إلزالة برامج حصص اإلعاشة العامة أو تخفيضھا طويل جدﹰا ويتطلب إدخال التغييرات تدريجياﹰ
واستبدال البرامج ببرامج شبكات أمان أخرى أكثر كفاﺀة .وتضطلع الحمالت اإلعالمية العامة بدور بارز
وعليھا أن تركز على التكلفة المرتفعة للبرامج وعلى االستعماالت البديلة لميزانيات اإلعانات.
)ب(

اإلعانات الغذائية المستھدفة

تسمح ھذه اإلعانات بحصول بعض األسر المعيشية على األغذية من خالل متاجر تبيع بأسعار
منخفضة في األحياﺀ الفقيرة أو من خالل استعمال بطاقات اإلعاشة التي تخول حامليھا شراﺀ األغذية بأسعار
مخفضة .وفي أغلب الحاالت ،تستعمل خمس آليات أساسية ھي :استطالع الموارد المالية للمنتفعين
المحتملين ،واالستھداف الفئوي والجغرافي ،واألساليب القائمة على المجتمع المحلي ،والقياس غير المباشر
للموارد المالية ،واالستھداف الذاتي) .(238وحاول كل من األردن ومصر إدراج أسلوب االستھداف في برامج
اإلعانات الغذائية) .(239ولكن على ما يبدو جعل الفساد والضغط السياسي في حالة مصر ،عدداﹰ كبيرﹰا من
األسر المعيشية غير الفقيرة يحمل بطاقات إعاشة .واصطدمت الجھود المبذولة لتضييق معايير األھلية
بمعارضة سياسية قوية).(240
تفرض أنظمة توزيع األغذية العينية تكاليف إدارية وتكاليف تخزين عالية .وإذا كان الفرق شاسعﹰا
بين أسعار بيع حصص اإلعاشة وأسعار السوق المفتوحة ،قد يحصل الكثير من التسرب كما حصل في
بنغالديش في الثمانينات وموزامبيق في التسعينات .فخطر استيالﺀ النخبة على ھذه الحصص يمكن أن
يحصل في مثل ھذه البرامج سواﺀ كانت على شكل مبادرة من السلطات العليا إلى المجتمع أم مبادرة قائمة
على المجتمع ،ذلك أن أھداف السلطات التقليدية تميل أكثر إلى الحفاظ على العالقات االجتماعية والتماسك
ال من معالجة انعدام اإلنصاف) .(241وتختلف أساليب االستھداف وربما كانت لھا كلھا آثار
االجتماعي بد ﹰ
جانبية ،وفي العادة تحصل مقايضة بين كمية المعلومات المفصلة من جھة والميزانية وحسن التوقيت من جھة
أخرى .غير أن بعض التجارب اإليجابية تحقق في البرامج الذاتية االستھداف المطبقة في جنوب آسيا،
إذ قدم العديد من البلدان إعانات على شكل سلع غذائية أدنى منزلة ،بما في ذلك ،مثالﹰ ،األرز الخشن في
)(237

).Coady, Grosh and Hodinott (2002

) (238استطالع الموارد المالية ھو أقل انتشارﹰا في البلدان النامية وخاصة البلدان المتأثرة بالنزاعات حيث تنتشر أسواق
العمل غير النظامية وحيث ال يمكن تحديد المداخيل وحيث يمكن أن تكون آليات الرصد ضعيفة .
)(239

).Coady (2004

)(240

).Kherallah et al. (2000

) (241في األوقات الطبيعية ،يكون األشخاص األشد معاناة من انعدام األمن الغذائي ھم األكثر تھميش ﹰا في المجتمع المحلي،
وتكون النخب االجتماعية والسياسية ھي األكثر استفادة من التوزيعات القائمة على المجتمع المحلي .ھذا ما أظھره ماتوس
في دراسته عن السودان.

)(Matus, 2006

بنغالديش ،ما ردع األسر الثرية عن المشاركة في البرنامج بسبب الوصمة المتصلة به .وصحيح أن تطبيق
ھذه البرامج يكون على حساب الدقة واالستھداف الصحيح أحياناﹰ ،إال أنه ال يتطلب عادة الكثير من البيانات
كما تساعد ھذه البرامج على تفادي مشاكل المعلومات غير المتناظرة ومشكلة فقدان االحتراز ،كما أن تكاليفھا
اإلدارية منخفضة ،وھي أقل عرضة للفساد والھدر ،ولديھا مرونة االستجابة للظروف االجتماعية
واالقتصادية المتغيرة ،كما يسھل التخلص منھا تدريجياﹰ عندما تتطور البالد .ونتيجة االنتقال من اإلعانات
الغذائية العامة إلى ھذا النھج ،انخفض اإلنفاق على البرامج الغذائية في تونس ومصر إلى أقل من
النصف) .(242وھناك أثر إيجابي آخر لإلعانات الھادفة ،ھو أنھا تستھلك إنتاجاﹰ زراعياﹰ أقل من اإلعانات
الشاملة.
)ج (

برامج األشغال العامة القائمة على كثافة اليد العاملة

عادة تترافق برامج األشغال العامة القائمة على كثافة اليد العاملة مع مشاريع البنية التحتية ،مثل
مشاريع الحفاظ على التربة وبناﺀ الطرق الفرعية وبناﺀ قنوات الصرف الصحي وصيانتھا في المناطق
الريفية ،إلى جانب سياسات التوظيف المصممة لمساعدة الفقراﺀ إلى الحد األقصى .وقد تميزت ھذه البرامج
بأنھا معاكسة للدورات االقتصادية ،فساعدت المزارعين الفقراﺀ على التعاطي مع المخاطر التي تصيب
المجتمع كله المرتبطة بالصدمات الشاملة في العديد من بلدان آسيا وأفريقيا) .(243ولذا ،يمكن أن تقدم ھذه
البرامج منافع التحويالت إلى جانب منافع التغلب على المخاطر ،كما تساعد على تحسين قاعدة البنية التحتية
في االقتصاد بشكل عام .وإذا صممت ھذه البرامج جيداﹰ ،يمكن أن تحسن البنية التحتية للمجتمع المحلي وتقدم
المساعدات إلى أفقر األسر المعيشية التي يكون أفرادھا قادرون جسدياﹰ.
وتتوقف فائدة برامج األشغال العامة على المعايير الرئيسية التالية) :أ( ينبغي أن تقدم ھذه البرامج
تحويالت الدخل إلى الفقراﺀ على أساس مؤقت لتفادي خطر االتكالية وخطر تعود عدم االحتراز من
المخاطر؛ )ب( توقيتھا مھم كي ال تتعارض مع مراحل مھمة من مواسم الحصاد؛ )ج( يجب اختيار أشغال
البنية التحتية بناﺀ على معايير صارمة تثبت تأثيرھا اإلنمائي المباشر على االقتصاد المحلي وقدرتھا على
خلق وظائف جولة أولى ووظائف جولة إضافية ثانية)(244؛ )د( يجب أن تستھدف البرامج بشكل موضوعي
ومحدد مواقع جغرافية تعاني من ارتفاع معدالت البطالة أو الفقر ،أو مناطق تضم عدداﹰ كبيرﹰا من الشباب
والعناصر السابقة في الجيش والمليشيات في حالة مناطق ما بعد النزاع ،ما يساعد على إعادة دمج ھذه الفئات
في المجتمع وتحقيق استقرار النسيج االجتماعي في منطقة أو بلد ما؛ )ھ( من المھم دعم المقاولين الخاصين
الصغار واالستعانة بھم لتنفيذ األعمال؛ )و( ينبغي أن تكون معدالت األجور في ھذه البرامج أقل من معدل
األجور السائد بھدف تشجيع االستھداف الذاتي ،وبھذه الطريقة سيجد أفراد المجتمع ذوو الدخل الجيد أن ھذه
البرامج ال تستحق عناﺀ المشاركة فيھا ،في حين أن الفقراﺀ سيتشجعون؛ )ز( ينبغي إيالﺀ اھتمام خاص
لحاجات المرأة عند تصميم ھذه البرامج ،بما في ذلك إدارة الوقت والمھام المتضاربة التي يمكن أن تنشأ؛
ال في تونس ،استعملت أساليب التغليف غير الجذابة كي ال تكون حصص اإلعاشة جذابة للمستھلكين الميسورين مع
) (242مث ﹰ
الحفاظ على نوعية األغذية .وبموازاة ذلك ،قدمت إلى األسر المعيشية الميسورة في البلدين المذكورين نوعية أعلى من األغذية )عرفت
ب ـ "السلع األعلى جودة"( لقاﺀ معدل دعم أقل/سعر أعلى.
)(243

).The World Bank (2003

) (244اختيار المشاريع القائمة على كثافة اليد العاملة حاسم األھمية ألن أداﺀ العديد منھا لم يكن مرضياﹰ في ھذا الصدد.
على سبيل المثال في مصر وفي اليمن ،غطت األجور نسبة  30في المائة من تكاليف المشروع مقارنة بنسبة  70في المائة في مشروع
ماھاراشترا لضمان الوظائف في الھند.The World Bank (2002) .

)ح( تساھم المركزية التطبيق في تحسين المرونة والمساﺀلة ،ولذا يجب اتخاذھا كمعيار في تصميم البرامج
وتطبيقھا؛ )ط( من حاسم األھمية القيام بالرقابة والتقييم لفھم مدى تأثير البرامج على الفقراﺀ وتحسين ھذا
التأثير إلى الحد األقصى.
والشرط األساسي المسبق لتطبيق برامج األشغال العامة بنجاح ھو توفر القدرة الكافية من جانب
الحكومة على إنشاﺀ اآللية اإلدارية المطلوبة .وھذا يفسر لماذا يطﹶلق العديد من ھذه البرامج بدعم من جھات
مانحة وبمساعدات تقنية .ومن بين سيئات ھذه البرامج التكلفة العالية لإلشراف على العمل مقارنة ببرامج
التحويالت النقدية .كذلك ،ال يمكن أن تساعد ھذه البرامج غير القادرين على العمل بسبب الشيخوخة
أو اإلعاقة .وأخيراﹰ ،ال بد من المقايضة بين ھدف توفير بنية تحتية عامة ذات نوعية جيدة ،وذلك يتطلب في
كثير من األحيان يداﹰ عاملة غير مختصة ،وھدف خدمة أفراد المجتمع األكثر فقرﹰا الذين يفتقرون إلى
المھارات .وقد ظھرت بعض الھواجس بشأن تأثر سوق العمل بمشاريع العمل مقابل الغذاﺀ ،ألن ھذه
ال في أسواق العمل المحلية من خالل إبعاد العمال عن العمل الزراعي خالل السنة
المشاريع قد تحدث خل ﹰ
الزراعية ،خاصة إذا كانت األجور المقدمة في مشاريع الغذاﺀ مقابل العمل مساوية لألجور في السوق أو
أعلى منھا .لكن مشاريع الغذاﺀ مقابل العمل يمكن أيضﹰا أن تخلق مدخالت قيمة ،وخاصة سلعاﹰ عامة كبناﺀ
الطرق الفرعية وإعادة التحريج أو تشييد بنى للحفاظ على التربة والمياه للحد من تآكل التربة).(245
وقد كان اللجوﺀ إلى برامج "النقد مقابل العمل" في المنطقة استجابة لألزمة محدودﹰا ،باستثناﺀ اليمن
الذي طبق برنامجﹰا من ھذا النوع عن طريق الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن ،الذي حصل على منحة
من البنك الدولي بھدف تمويل المبالغ النقدية المدفوعة للمحتاجين مقابل العمل القائم على كثافة اليد العاملة في
المجتمع المحلي.
)د (

برامج التحويل النقدي

تعطي برامج التحويالت النقدية للمستفيدين قدرﹰا أكبر من الحرية في كيفية استعمال التحويالت،
كما تساھم في تحفيز االقتصاد المحلي من خالل التأثيرات المضاعفة ،عندما ينفق المتلقون ھذه التحويالت
على السلع والخدمات ،ما يولد المزيد من المداخيل والوظائف .وتعطي التحويالت المزيد من المنافع لصالح
األمن الغذائي عندما تقدم إلى المزارعين الفقراﺀ الذين ينفقون على األقل جزﺀﹰا من دخلھم االضافي على إنتاج
المزيد من األغذية .ويعتبر مؤيدو التحويالت النقدية أن الجوانب اللوجستية فيھا أبسط عمومﹰا مما في
التحويالت العينية ،ولذا فإنھا أقل كلفة .كما تساعد التحويالت النقدية المقدمة في الوقت المناسب على حماية
المنتجين الصغار من الوقوع في الدين أو اللجوﺀ إلى تدابير من مثل إخراج أوالدھم من المدارس ،بل ھي
على العكس تسمح لھم بمراكمة األصول المنتجة.
) (245على سبيل المثال ،أورد فون براون وآخرون ) (von Braun et al., 1999تقريرﹰا عن التأثيرات المضاعفة لطريق أُ نشئت
في إطار برنامج الغذاﺀ مقابل العمل في األراضي اإلثيوبية الواطئة ،إذ أدى تحسين وصول السكان إلى السوق كنتيجة مباشرة لبناﺀ ھذه
الطريق ،إلى إنشاﺀ طواحين مياه ومزارع للفواكه وإلى إعادة إحياﺀ صناعة غزل القطن التقليدي وحياكته .كما أن مشاريع الغذاﺀ مقابل
العمل المصممة جيداﹰ والمدارة جيداﹰ والتي تستثمر في المواد الالزمة الستكمال مدخالت اليد العاملة يمكنھا أن "تحشد" االستثمار الخاص،
كما تبين لھولدن وآخرين ) (Holden et al., 2003في حالة االستثمار الخاص في بنى الحفاظ على التربة والمياه .كما تبين لھم أيضﹰا أن
نجاح استثمارات برنامج الغذاﺀ مقابل العمل في الحفاظ على التربة في المزارع وزيادة اإلنتاجية الزراعية المستدامة وزيادة الدخل ،يتوقف
على عدد من العوامل منھا تحديد المشاريع االستثمارية بعناية ،وإشراك المجتمع المحلي في تنفيذ االستثمارات والحفاظ عليھا بعد تنفيذ
المشروع ،وتوضيح حقوق الملكية في االستثمارات ،وتنفيذھا فقط عندما تكون قدرة القطاع الخاص محدودة ،والتوقيت الصحيح للمشاريع
بھدف التخفيف من إزاحة اليد العاملة.

غير أن لھذه البرامج عيوبھا ،ومنھا) :أ( ال يمكنھا حماية األسر المعيشية من التضخم أو من تقلبات
األسعار التي سادت إبان أزمة الغذاﺀ في منطقة اإلسكوا؛ )ب( كثيرﹰا ما ال يحتمل النظام المالي في البلدان
ال من التحويالت بمبالغ صغيرة ،نظراﹰ للحالة البدائية
الفقيرة ،وخاصة في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،عددﹰا ھائ ﹰ
ألنظمة الدفع ،إلى جانب عدم القدرة على الوصول إلى مراكز الدفع في بعض المناطق ألسباب جغرافية
و/أو أمنية.
ويمكن أن تكون التحويالت النقدية مشروطة أو غير مشروطة .ويمكن أن تكون التحويالت النقدية
غير المشروطة إما شاملة أو خاضعة لقياس الموارد المالية للمنتفعين المحتملين بوسائل غير مباشرة )كما في
ال( ،في حين أن التحويالت النقدية المشروطة تكون عادة خاضعة لقياس الموارد المالية للمنتفعين
فلسطين مث ﹰ
المحتملين بوسائل غير مباشرة .وفي السنوات العشر والخمس عشرة الماضية ،أثارت التحويالت النقدية
المشروطة اھتمامﹰا ملحوظاﹰ بين الباحثين وصانعي السياسات .وتقدم ھذه البرامج منحﹰا نقدية إلى األسر
المعيشية التي تمتثل لبعض المتطلبات ،التي تشمل عادة إبقاﺀ األوالد في المدرسة أو زيارة العيادات الصحية
أو تلقي الرعاية الصحية ما قبل الوالدة وبعدھا .وعلى نحو مشابه لبرامج الغذاﺀ مقابل العمل ،للتحويالت
النقدية المشروطة ھدف مزدوج :فھي تقدم المساعدات إلى األسر المعيشية الفقيرة وتشجع االستثمار في رأس
المال البشري ،نظراﹰ الرتفاع مرونة الطلب على التعليم مقابل الدخل ،ما يخفف من احتمال انتقال الفقر إلى
الجيل التالي) .(246وقد ثبت أن االطعام في المدرسة يزيد من حضور الطالب إليھا ،وخاصة الفئات التي
أحيان كثيرة تغيب عن المدرسة ،مثل البنات ،ويساعد على تحسين األداﺀ الدراسي ،ألن الجوع وسوﺀ التغذية
يقيدان األداﺀ .وفي ھذا السياق ،يذكر على سبيل المثال برنامج "بروغريسا" ) (Progresaفي المكسيك الذي
حقق نجاحاﹰ ،وھو أحد برامج التحويالت النقدية المشروطة التي درست بكثرة .في عام  ،2005وصل ھذا
البرنامج إلى أكثر من  4ماليين أسرة ،مع أن ميزانيته السنوية تبلغ فقط  0.3في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي .وينسب ھذا النجاح إلى متانة الرصد والتقييم إلى جانب وفرة البيانات المجمعة .وتثبت الدراسات
أن ھذا البرنامج نجح في زيادة معدل االلتحاق بالمدارس والحد من انتشار عمالة األطفال وتحسين
صحتھم) .(247غير أن التحويالت المشروطة اختبرت بشكل رئيسي في أمريكا الالتينية حيث أنظمة تقديم
الخدمات متطورة نسبياﹰ ،أما الخبرة بھا في البيئات المتأثرة بالنزاعات فمحدودة .وقد وضع اليمن ،بمساعدة
برنامج األغذية العالمي ،برنامجﹰا لإلطعام في المدرسة يستھدف البنات ،وكانت نتائجه إيجابية .لكن برنامج
األغذية العالمي أطلق في تموز/يوليو  2009نداﺀ طارئاﹰ يستھدف حشد دعم مالي بقيمة  23مليون دوالر
للنساﺀ واألطفال ،معلناﹰ أن برنامج الغذاﺀ مقابل التعليم سيكون في خطر إن ھو لم يحصل على دعم إضافي
لعملياته).(248
) ھ(

برامج الدعم الغذائي

) (246كشفت بعض األدلة عن فعالية التحويالت العينية أو النقدية الخاضعة لشروط كفاﺀتھا في تحسين التغذية إذا استوفت
الشروط التالية) :أ( عندما تقدم المعونة الغذائية في الوقت المناسب بعد وقوع صدمة ،فھذا يدل على وجود نظام إنذار مبكر فعال إلى جانب
معايير استھداف سھلة التطبيق وشفافة ،وشبكة تخزين وتوزيع شغالة؛ )ب( عندما تكون التحويالت مشروطة باستخدام المستفيدين لخدمات
صحية وغذائية تساعد على تغيير سلوك األسرة المعيشية واعتمادھا ظروف معيشية صحية؛ )ج( وعندما تستعمل المقويات الغذائية لألطفال
البالغين من العمر أقل من  24شھراﹰ لتوعية األمھات حول معايير التغذية الصحية.
)(247
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كما ورد في القسم السابق ،ھذه البرامج مھمة لحماية األطفال الضعفاﺀ في أول  24إلى  36شھرﹰا من
حياتھم .ويمكن أن يتسبب النقص في التغذية في مرحلة ما قبل الوالدة وفي الطفولة المبكرة بمشاكل
صحية دائمة .وبما أن صحة البالغين من أقوى وأھم الروابط المتعلقة بإنتاجية العاملين البالغين وإيراداتھم،
فإن برامج الدعم الغذائي في مرحلة ما قبل الوالدة وفي الطفولة المبكرة من أھم المبادرات الطويلة األمد في
مرحلة ما بعد النزاع .كما تساعد زيادة استعمال األغذية المخلوطة والمدعمة بالمغذيات الدقيقة في برامج
اإلطعام في المدارس وبرامج إطعام الالجئين على إتاحة فرص التعاقد مع معدي األغذية في البلد المتلقي،
وربما استعمال السلع الخام لدفع تكاليف معاملتھا ،ما يضمن حدﹰا أدنى من كفاﺀة العمليات يبرر االستثمار
األولي في المعدات والتدريب.
ولكن ،صحيح أن األساليب التشغيلية الستعمال المعونة الغذائية في دعم برامج صحة األمھات
واألطفال شھدت تحسناﹰ ثابتاﹰ مع مرور الوقت ،إال أن المعونة الغذائية عمومﹰا أسلوب مكلف لدعم ھذه
البرامج ،وفي أحيان كثيرة ال تحصل المتطلبات غير الغذائية لھذا النوع من الدعم على التمويل الكافي.
ونظرﹰا إلى أن شبكات األمان تتطلب تواجد الحكومة أو المنظمات غير الحكومية المزودة وأن يكون سير
عمل ھذه أو تلك موثوقﹰا ،فإن ھذه الشبكات ھي غير قابلة لالستمرار عندما يكون االنكشاف على المخاطر
ناجم عن النزاع أو عن سوﺀ إدارة الحكم في ظل دولة عاجزة .ومن ھنا ،حققت شبكات األمان أفضل نجاح
في تأمين السكان ضد الصدمات المناخية واالقتصادية والصحية ،ولم تنجح كثيرﹰا في حمايتھم ضد الصدمات
الناجمة عن النزاعات أو االضطرابات المدنية.
لقد كانت برامج شبكات األمان االجتماعية الرسمية في منطقة اإلسكوا تاريخياﹰ منحازة للمدن.
فقد وجدت الحكومات المركزية صعوبة كبيرة في تصميم ھذه البرامج وتطبيقھا لصالح السكان الريفيين
المشتتين .وفي الواقع ،من المحتمل أن غالبية شبكات األمان في المناطق الريفية تتشكل من شبكات أسرية
وشخصية ،كما أن من المحتمل أن المؤسسات الخيرية والدينية ھي التي تقدم مساعدات ھامة إلى السكان
األكثر انكشافﹰا على المخاطر .ويتخذ العديد من األسر المعيشية بعض الترتيبات التي تساعد على التغلب
على المصاعب مثل شغل عدة وظائف .كما يشير بعض األدلة إلى ارتفاع مستوى مساھمات صناديق الزكاة
والوقف ،لكن تأثير ھذه المساھمات غير معروف بدقة بسبب ضعف آليات اإلبالغ عنھا .وينبغي أن يشجع
ذلك الحكومات واألطراف المعنية بالتنمية على دمج جھودھا مع جھود المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
بھدف رصد الخدمات وتوفيرھا ،وعلى السعي إلى إرساﺀ شراكات مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير
الحكومية والمنظمات الدينية من أجل تنسيق مبادرات تصميم الخدمات ورصدھا وتقديمھا.
التوصيات
يمكن تلخيص التوصيات بما يلي:
)أ(

زيادة تنويع االقتصادات ونمو القطاع الخاص في المنطقة ،ما سيزيد من عائدات التعليم؛

)ب( تحديث المناھج التربوية خاصة في المدارس العامة ،وتكييفھا مع حاجات القطاع الخاص؛

)ج( تخصيص ميزانية لالستثمار الرأسمالي الذي يؤثر على التنمية البشرية في المناطق المستھدفة
التي يتركز فيھا عدد كبير من الفقراﺀ ،بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية وتزويد المياه وخدمات
الصرف الصحي؛
)د( تعزيز القدرات المؤسسية وإدراج "ثقافة التقييم" في السياسات المعنية بالتنمية البشرية وانتھاج
سياسات اجتماعية تتناسب مع القدرات المؤسسية؛
)ھ( تحسين استھداف برامج شبكات األمان ألدنى فئتين خمسيتين سكانيتين ،بناﺀ على القدرات
المؤسسية ومن خالل االستعانة بأساليب االستھداف الذاتي ،خاصة عندما تكون القدرات المؤسسية ضعيفة،
ال استعمال أنواع السلع التي يستھلكھا عدد كبير من الفقراﺀ؛
بما في ذلك مث ﹰ
)و( تخفيض إعانات الوقود تدريجياﹰ واستبدالھا بمبادرات أفضل استھدافاﹰ؛
)ز( تحسين التنسيق بين الوكاالت التي تتداخل مھامھا أو يتداخل المستفيدون منھا .على سبيل
المثال ،تعمل الوزارات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية اإلسالمية عادة بشكل مستقل عن
بعضھا البعض .وللمضي قدماﹰ في ھذا اإلطار ،ال بد من إرساﺀ شراكات مع المجتمعات المحلية والمنظمات
غير الحكومية والمنظمات الدينية لتنسيق جھود تصميم الخدمات ورصدھا وتقديمھا استناداﹰ إلى معايير مساﺀلة
واضحة؛
)ح( البناﺀ على أدوات السياسة القائمة وعلى المؤسسات القائمة ،خاصة عند االستجابة للصدمات
ال من محاولة تطوير برامج أو إنشاﺀ مؤسسات اجتماعية جديدة تماماﹰ ،ما سيخفف المخاطر؛
االقتصادية ،بد ﹰ
)ط( ربط مصادر البيانات المقدمة من مختلف الوكاالت كالوزارات والمكاتب اإلحصائية
والمصارف المركزية وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية وغيرھا ،بھدف إعداد تقارير بشأن المستفيدين
من البرامج وفعاليتھا؛
)ي( إجراﺀ مناقشات إقليمية منتظمة حول الدروس المستفادة فيما يتعلق بتصميم سياسات شبكات
ال متى تستدعي الظروف استعمال المساعدات
األمان وتطبيقھا في البيئات المتأثرة بالنزاعات ،لمعرفة مث ﹰ
ال من المساعدات العينية.
النقدية بد ﹰ
زاي  -المخزون الغذائي
يمكن اعتماد طريقة أخرى لمعالجة مشكلة األمن الغذائي ،خاصة عند وقوع أزمة غذائية ،وھي إنشاﺀ
إحتياط للحبوب في المنطقة .ويحث إطار العمل الشامل الذي أعدته مؤخراﹰ الفرقة الرفيعة المستوى المعنية
بالتصدي ألزمة األمن الغذائي في العالم والتابعة لألمم المتحدة البلدان على استعمال المخزون الوطني الغذائي
لتحقيق استقرار األسعار على المدى القصير في فترة تقلب األسعار .غير أن إطار العمل ھذا يشير إلى أن

من األفضل إنشاﺀ مخزونات إقليمية أو إبرام اتفاقيات إقليمية بشأن االحتياط الغذائي بدالﹰ من االكتفاﺀ
بالمخزون الوطني).(249
المنطق االقتصادي الذي يستند إليه ھذا اإلطار ھو التالي :عادة يكون الطلب على محاصيل األغذية
األساسية كالحبوب غير مرن )كما ھو مبين في الخط األحمر المستقيم في الشكل  ،(25ويزداد انعدام المرونة
خاصة في البلدان التي تسجل معدالت أعلى من الفقر .وعندما تصل األسعار إلى مستوى مقلق بالنسبة إلى
المجموعات األكثر انكشاف ﹰا على المخاطر ،يمكن توزيع مخزون الحبوب في السوق ،ما يزيد من مرونة
الطلب العام ويساعد بھذه الطريقة على التخفيف من التأثيرات السلبية لصدمات األسعار.
الشكل  - 25تأثير الصدمات على التخفيف من االستھالك

المصدر.Wright (2009) :

في بلدان مثل بنغالديش والھند ،اضطلعت عمليات الشراﺀ الداخلي والتوزيع العام والمخزون
الحكومي بدور محوري في تحقيق استقرار األسعار وتقديم خدمات اإلغاثة في حاالت الطوارئ ضمن القيود
المفروضة على الميزانية .ويمكن استعمال المخزون الغذائي ألغراض مختلفة منھا تقديم المساعدات الطارئة
أثناﺀ حصول صدمة ما أو استعماله كاحتياطي لتحقيق استقرار األسعار .وتساعد عمليات الشراﺀ الحكومية
الداخلية للسلع الغذائية الرئيسية على تحفيز اإلنتاج المحلي )إذا كان كافياﹰ( وعلى الحلول محل المعونة الغذائية
في المناطق التي تعاني نقصاﹰ غذائياﹰ .ومن جھة أخرى ،في المناطق التي تتميز بفائض غذائي ،يمكن أن
ال من التحويالت العينية .وفي بعض األحيان،
تعتمد شبكات األمان أكثر على التحويالت التي تزيد الدخل بد ﹰ
يمكن اللجوﺀ إلى مزيج من المشتريات الغذائية العامة الدولية والمحلية إلى جانب عمليات سوق البيع بالجملة
إلمداد األسواق الداخلية التي تفتقر لألغذية ،وأن تكون شبكات األمان قائمة وأن تخفض اإلصالحات
التسويقية تكاليف المعامالت )فتخفض بالتالي أسعار التكافؤ للواردات(.
وقد أدت التدخالت الواسعة النطاق في سوق األغذية وزيادات اإلنتاج إلى انخفاض األسعار
واستقرارھا على المدى الطويل في الھند ،ما ساعد أيضاﹰ على تثبيت أسعار األغذية في البلدان المجاورة ،مثل
) (249من األمثلة على مشاريع االحتياطي اإلقليمي مشروع االحتياطي من األرز الذي وضعته عشرة بلدان أعضاﺀ في
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وجمھورية كوريا والصين واليابان ،ويبدو أن ھذا المشروع أسھم في تثبيت األسعار في المنطقة .

بنغالديش .كذلك ،يزخر السودان بقدرات إنتاجية ھائلة ،وھو مجاور لبلدين مستوردين كبيرين ،ھما مصر
والمملكة العربية السعودية .وفي حال تمكن السودان من إجراﺀ ھذه اإلصالحات ،ستنعكس المنافع الطويلة
األمد من حيث استقرار األسعار وسد ثغرات اإلنتاج على سائر بلدان المنطقة.
وكبديل لھذه المبادرات ،يمكن أن تتحكم الحكومات الوطنية بشكل مشترك باحتياطات الحبوب
اإلقليمية الكبيرة التي أنشئت إما فعلياﹰ أو فرضياﹰ عن طريق أدوات المشتقات المالية ،وذلك بھدف التخفيف من
أزمات العرض الغذائي في العالم ،وبالتالي التخفيف من استھالك المخزون وتخفيض تكاليف التخزين
مع توفير كمية كافية من المخزون على الصعيد اإلقليمي .وبما أن البلدان العربية تستورد كميات كبيرة من
الحبوب وبما أن أسواق الحبوب محدودة ،تساعد ھذه االحتياطيات على اإلبقاﺀ على دور التجارة الدولية
الحرة للحبوب كضامن الستقرار األسعار .كما يمكن أن تستعمل االحتياطيات في الحاالت الطارئة لالستجابة
بسرعة لحاالت طارئة إقليمية بھدف تسريع تدخل وكاالت اإلغاثة لمساعدة المجموعات المنكوبة .وينبغي أن
تكون االحتياطيات الفعلية واقعة استراتيجياﹰ في ظروف مناخية مالئمة.
غير أن إدارة احتياطيات األغذية ھي عملية مكلفة تتطلب سوقاﹰ إقليمية ودولية بحال جيدة إضافة إلى
نظام معلومات دقيقة عن اإلنتاج .وتدخل عوامل أخرى في االعتبار منھا إمكانية تسييس عملية اإلدارة،
ومزاحمة القطاع الخاص ،وخلق عوامل غير تشجيعية للتجار .وبالتالي ،ينبغي للقرارات المتعلقة بحجم
احتياطي األغذية أن تتخذ على أساس مزايا التوريد اآلمن خالل األزمات ولشريحة محددة من المجتمع،
والتكاليف المترتبة على الحصول على االحتياطيات ،وتخزينھا وإدارتھا ،إضافة إلى قدرة المؤسسات اإلقليمية
المتوفرة في ھذا المجال.
التوصيات
يمكن تلخيص التوصيات كما يلي:
)أ( إجراﺀ دراسة جدوى شاملة بشأن تكوين مخزون إقليمي )فعلي أو افتراضي( في منطقة اإلسكوا
باستخدام المخزونات القائمة وعمليات الشراﺀ اآلجل وشراﺀ الوحدات )انظر القسم ھاﺀ (3-؛
)ب( ينبغي لالحتياطي اإلقليمي أن يكون في موقع استراتيجي آمن يستوفي المستوى المطلوب من
البنى األساسية والخدمات اللوجستية )من المواقع التي يمكن النظر فيھا العقبة في األردن وبورسعيد في
مصر(؛
)ج( تحسين مدى دقة المعلومات حول احتياطيات الحبوب االستراتيجية على الصعيد اإلقليمي
والعالمي وسھولة الحصول عليھا ،وذلك لتعزيز الثقة في السوق وصنع القرارات السياسية في المنطقة.
حاﺀ  -األمن الغذائي واألدوات المالية
 - 1التأمين ضد المخاطر

كثيراﹰ ما تعود مشكلة انعدام األمن الغذائي ،تماماﹰ كالفقر ،إلى ظروف اقتصادية كلية وإلى فشل
السوق .فالمجتمعات القائمة على الزراعة وغيرھا يمكن أن تعاني انعدام األمن الغذائي بسبب اإلجراﺀات
االستغاللية للوسطاﺀ ،ومن بينھم أصحاب األراضي والمقرضون والتجار .ومن أكبر المشاكل في المنطقة
النقص في التسليف الذي يمكن تحمل أعبائه .فعلى سبيل المثال ،يرغم المزارعون الصغار والھامشيون
على بيع محاصيلھم للوسطاﺀ التجاريين أو لدائنيھم فورﹰا بعد الحصاد ،عندما يكون ھامش ربحھم منخفضاﹰ جداﹰ
ال بل معدوماﹰ.
وال بد لتحسين رفاه األسر المعيشية الفقيرة على المدى القصير ،وتحسين الفرص المتاحة لھا لزيادة
دخلھا على المدى البعيد من الحد من المخاطر التي تواجھھا .وبما أن ھذه األسر قابلة للتأثر سلباﹰ
بالصدمات ،فإنھا تتفادي المخاطرة في استراتيجية تخصيص أصولھا ،ويزداد مستوى تفادي المخاطرة في
المناطق المتأثرة بالنزاعات التي كثيرﹰا ما تشھد سلسلة من الصدمات المتالحقة الناجمة عن النزاعات
والكوارث الطبيعية ،وينجم عن ذلك انخفاض حاد في مستويات األمن الغذائي والفشل في انتھاز فرصة إقامة
مشاريع تنطوي على المخاطرة لكنھا تولد المزيد من األرباح ،مثل إنتاج محاصيل ذات قيمة أعلى )انظر
الشكل .(250)(26
ال في عدة أنحاﺀ من منطقة اإلسكوا
يمكن أن تولد الصدمات القصيرة األمد تأثيرات يدوم مفعولھا طوي ﹰ
أيضاﹰ .وإذا ما استكملت الحماية االجتماعية بتأمين قائم على السوق ومدعوم من الحكومة ،يستطيع الفقراﺀ
عندھا تحسين استراتيجيات تعاطيھم مع المخاطر وتحسين آفاق نموھم .ويرتبط بالطابع التقليدي للزراعة في
المنطقة ارتباطاﹰ وثيقاﹰ غياب أسواق التأمين ضد الكوارث الطبيعية .فاستجابات المجتمع للكوارث تعتمد عموماﹰ
على عقود الدعم المتبادل غير الرسمية ولكن المبنية على معرفة جيدة .إال أن ھذه االستجابات يمكن أن
تھمش بعض الفئات ،بما فيھا ،على سبيل المثال النساﺀ أو األقليات اإلثنية أو األشخاص ذوو اإلعاقة أو من
ھم في أسفل الھرم .كما أنھا تصطدم بالموارد البشرية والمالية المحدودة ،وبالتالي ال يمكنھا معالجة مخاطر
الصدمات التي تشمل المجتمع كله ،خاصة في أعقاب الكوارث .ففي ھذه الظروف ،ال تنجح ھذه االستجابات
ال عندما تترافق مع شبكات األمان الرسمية.
إﹼ
الشكل  - 26سلسلة الصدمات المتالحقة في منطقة متأثرة بالنزاعات

) (250بغض النظر عن قوة الصدمات ،تحدث تلك المرتبطة بالنزاعات تأثيرات أطول على االنكشاف على المخاطر والفقر
واألمن الغذائي مقارنةﹰ بتأثيرات الكوارث الطبيعية ،ألن صدمات النزاعات كثيرﹰا ما تؤدي إلى تعطيل الھيكلية المؤسسية ،ما يضعف آليات
التكيف والقدرة على التعافي.

صدمة أخرى

صدمة ناجمة عن نزاع

صدمة طبيعية
األمن الغذائي

خط األمن الغذائي

الوقت

السنة

المصدر :اإلسكوا.

يمكن أن تقدم أسواق التأمين العديد من الخدمات القيمة للزراعة لألسباب التالية) :أ( تسمح خطط
التأمين المتوافرة بتوقع المستقبل بشكل أفضل وبالتالي بتشجيع المزيد من االستثمارات؛ )ب( ومع ظھور
األسواق المالية والتأمينية ،سيؤدي الطلب على المشتقات المالية لألسواق الزراعية إلى تعميق األسواق
المالية؛ )ج( ويمكن أن تحل خطط التأمين محل برامج اإلعانات التي عمدت حكومات عدة إلى إزالتھا
تدريجياﹰ؛ )د( ويساعد وجود خطط تأمين المحاصيل على خلق مناخ أكثر مالﺀمة لألعمال ،ما يحفز استثمارﹰا
في الزراعة الذي ما كان ليحصل دون ھذا المناخ؛ )ھ( ومن المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية بزيادة
تقلب أسعار اإلنتاج الزراعي .وبھذه الطريقة ،قد تساھم خطط تأمين المحاصيل في تمكين المزارعين أكثر
من ما قد تفعل برامج المساعدات االجتماعية في بعض الظروف).(251
ولكن السؤال الذي ما زال مطروحاﹰ ھو ،ھل باستطاعة خطط التأمين أن تزدھر حتى في ظل أكثر
ظروف السوق مواتاة على الرغم من التكاليف التي تفرضھا أقساط التأمين مقدمﹰا على ميزانيات المزارعين
الفقراﺀ ،وعلى الرغم من التعرض للمخاطر الشاملة كالجفاف واآلفات والفياضانات والنزاعات التي تصيب
منطقة بأسرھا؟
كثيراﹰ ما يرتبط تأمين المحاصيل المبني على األضرار الفعلية بتكاليف إدارية مرتفعة وباالختيار
السلبي وبتثبيط االحتراز من المخاطر .وفي البلدان النامية ،بما فيھا البلدان في منطقة اإلسكوا ،تتوزع
األراضي الزراعية على عدد كبير جدﹰا من المزارعين ،ما يؤدي إلى وجود العديد من المزارع الصغيرة.
ولدى المزارعين عادة معلومات جيدة عن إنتاجھم مقارنة بالمعلومات المتوفرة لدى شركة التأمين ،ويمكنھم
تقييم اقساط التأمين بشكل أفضل منھا ،كما تفتقر شركات التأمين إلى البيانات التاريخية عن مردود المحاصيل
الضرورية لتقييم كفاﺀة ھذه األقساط .ومن ھنا ،سيؤدي التقييم األفضل الذي يتوصل له المزارعون إلى
شراﺀ التأمين فقط إذا كانت قيمة التعويضات المقررة تفوق قيمة أقساط التأمين .وھكذا يصب التأمين في
) (251عام  ،2006أطلق برنامج األغذية العالمي برنامج ﹰا تجريبي ﹰا الستعمال التأمين القائم على مؤشر والمرتبط باألمطار
لتمويل االستجابة الطارئة للجفاف في إثيوبيا .ومؤخراﹰ ،أطلق البنك الدولي أيضاﹰ عدة منتجات تأمينية قائمة على الظروف المناخية ھدفھا
معالجة المخاطر الذي تشمل المجتمع كله.

مصلحة المزارعين على حساب شركات التأمين التي تفوق تعويضاتھا المقررة مجموع أقساط التأمين).(252
ووفقاﹰ لكوبل وآخرين ) (Coble and al.تزداد ممارسات عدم اجتناب المخاطر في المواسم السيئة فيزيد ذلك من
خسائر شركات التأمين .وبالتالي ،ستؤدي التكاليف اإلدارية المرتفعة واالختيار السلبي وعدم اجتناب
المخاطر المرتبطة بالتأمين المبني على األضرار الفعلية إلى ارتفاع أقساط التأمين ،فال يستطيع المزارعون
تحملھا .وستتفاقم ھذه المشكلة في بيئة تسودھا مؤسسات ھشة ومستويات أمان متدنية.
وقد ثبت فشل التأمين ضد المخاطر المتعددة في العديد من البلدان النامية والمتقدمة .فالتعويضات
والتكاليف اإلدارية تفوق أقساط التأمين بنحو أربعة أضعاف .ويبين سكيز ) (Skeesأن شركات التأمين
ال يمكنھا تحمل ھذه الخسائر الھائلة دون الحصول على إعانات مستمرة ومھمة من الحكومات) ،(253علماﹰ بأن
ھذه اإلعانات الحكومية قد تساھم في تفاقم عدم كفاﺀة السوق والخلل في األسعار.
وتشير إحدى المطبوعات التي أصدرتھا جامعة كولومبيا باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( وبرنامج األغذية العالمي وأوكسفام وغيرھا ،أن "التأمين القائم على
مؤشر ھو بديل جذاب إلدارة المخاطر المناخية ألنه يستعمل مؤشراﹰ على المناخ ،مثل األمطار ،لتحديد
التعويضات ،ما يحل عددﹰا من المشاكل التي تحول دون نجاح التأمين التقليدي في المناطق الريفية في البلدان
النامية").(254
إن البيانات والمعلومات التاريخية عوامل رئيسية إلنجاح أي تأمين على المحاصيل .وغالباﹰ ما تلغى
برامج تأمين المحاصيل بسبب نقص البيانات والتركز العالي للمخاطر وعدم كفاية التمويل وعدم كفاﺀة
األقساط التأمينية والنقص في الموظفين المؤھلين والمدربين .والبيانات والمعلومات التاريخية مفيدة
للمزارعين ولشركات تأمين المحاصيل ،ألنھا تجعل المزارع أفضل معرفة بما يجب أن ينتج ومتى يجب أن
ينتجه .كما تستفيد الشركات من البيانات والمعلومات لتحديد التعويضات واألقساط ولضمان استمرارية
األعمال .ولھذه األسباب ،ينبغي أن تبدأ الحكومات في أقرب وقت ممكن بجمع البيانات والمعلومات
التاريخية عن الظروف المناخية بما فيھا مثالﹰ مستويات األمطار ودرجات الحرارة والرطوبة ومواسم
الجفاف ،وعن التغيرات البيئية كالتصحر ،وعن القضايا الزراعية ،ومنھا متوسط إنتاج الفدان الواحد وكمية
المياه الالزمة للفدان الواحد وتوافر الموارد المائية وغيرھا).(255
ومع أن أسواق تأمين المحاصيل تواجه خطر الفشل في ظل القيود القائمة ،ال بد من النظر في إمكان
وضع خطط تأمين للمحاصيل بتمويل من الدولة حتى ولو كانت تسبب خسائر ،ألن الدولة ببساطة قد تضطر
إلى تسديد تكاليف شبكة معقدة من برامج المساعدات االجتماعية إن لم تبادر إلى دعم سبل العيش في الريف.
ويمكن أن تضطلع الحكومات بدور بارز في توفير سلع عامة كإنشاﺀ إطار تنظيمي مشجع يتميز بتكاليف
منخفضة للمعامالت ،وتثقيف المزارعين الصغار لزيادة إلمامھم بالشؤون المالية ،وإنشاﺀ المحطات اآللية
المعتمدة على الظروف المناخية لتوليد البيانات التاريخية والجغرافية التي يمكن االعتماد عليھا إلجراﺀ
)(252

).Coble and al. (1997

)(253

).Skees (2003

)(254

).Hellmuth et al. (2009

) (255مثالﹰ ،طور البرنامج المطبق في موريشيوس ،أسلوب ﹰا متقدم ﹰا يقدم مكافأة للمزارعين الذين تزود مطالباتھم شركة التأمين
بمعلومات قيمة .ويصنف المزارعون بحسب مقياس مؤلف من  100نقطة ،ويعتمد قسط التأمين والتعويضات على تصنيف المزارع
بحسب المقياس ،وكلما قدم المزارع معلومات أفضل ،كلما ارتفع تصنيفه في المقياس .يشجع ھذا األسلوب المزارعين على تقديم
المعلومات الصحيحة التي تحتاجھا شركة التأمين لتحديد األقساط التأمينية والتعويضات ،وبالتالي تحسين كفاﺀة سوق تأمين المحاصيل.

التحاليل األكتوارية بحيث يكون بعض ھذه المحطات قائمﹰا على االستشعار عن بعد وعلى األقمار
االصطناعية ويمكن استعماله إلعداد التأمين القائم على مؤشر.
التوصيات
يمكن تلخيص التوصيات بما يلي:
)أ( ينبغي إجراﺀ تقييم شامل لفرص تطبيق خطط تأمين للمحاصيل قائمة على مؤشر في بلدان
المنطقة األكثر أھمية من الناحية الزراعية .كما ينبغي أن يشمل التقييم البلدان المتأثرة بالنزاعات نظرﹰا
لقدراتھا الزراعية؛
)ب( يساعد تأمين المحاصيل في منطقة اإلسكوا على تحويل المخاطر المرتبطة بصدمة معينة يمكن
توقعھا وتستمر فترة زمنية معينة ومعروفة ،مثل برد األمطار والحرائق والفيضانات .ويمكن أن يكون
ال ومساعداﹰ للمزارعين ومربحﹰا لشركات التأمين إذا كان يستند إلى بيانات
التأمين ضد ھذه المخاطر فعا ﹰ
موثوقة وتاريخية)(256؛
)ج( ال بد أن تقيم البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا إمكانية تطبيق خطط تأمين للمحاصيل قائمة على
مؤشر من وجھة نظر أوسع .فباالضافة إلى استھداف المزارعين المؤمنين ،ينبغي أن يكون للھدف أبعاد
اجتماعية أوسع تخدم المجتمع بأسره من خالل دعم زيادة اإلنتاجية وخلق الوظائف والنمو االقتصادي؛
)د( على الحكومات في منطقة اإلسكوا أن تعد األرضية القانونية وتقر القوانين التي تحدد الشروط
والحقوق واإللتزامات المتعلقة بكافة األطراف المعنية .ويجب أن تكون القوانين الجديدة واضحة وشفافة وأن
تراعي مصلحة األطراف المختلفة .كما يجب أن تكون الحكومات مستعدة إلنفاذ ھذه القوانين أينما تدعو
الحاجة؛
)ھ( يستحسن أن يتولى القطاع الخاص إدارة أي مشروع لتأمين المحاصيل في منطقة اإلسكوا أينما
كان ذلك ممكناﹰ ،بھدف ضمان المزيد من الكفاﺀة .لكن القطاع الخاص لن يستطيع ،نظرﹰا لقساوة الظروف
المناخية والبيئية ،درﺀ المخاطر كلھا وتغطية الخسائر المحتملة كلھا .وبالتالي ،يمكن للقطاع العام أن يقدم
مساعدة إضافية للمزارعين وكذلك خطط إعادة تأمين ،خاصة في المراحل األولية؛
)و( يمكن أن يكون قياس مردود المحاصيل على أساس المنطقة أكثر فعالية من قياس ھذا المردود
على أساس المزرعة من حيث تخفيض تكلفة المعلومات غير المتناظرة .كما أن ذلك يخفض تكلفة االختيار
السلبي بطلب معلومات أقل عن محصول المزرعة ،ويخفض تكاليف عدم االحتراز من المخاطر من خالل
فصل أساس التأمين عن محصول المزرعة ،ويخفض التكاليف اإلدارية ألنه يتطلب معلومات أقل لتحديد
األقساط والتعويضات ،ويتطلب عدداﹰ أقل من أوراق العمل ومن الزيارات الميدانية؛
)ز( تؤدي التغطية التأمينية الواسعة إلى زيادة معدالت المشاركة ،ما يخفف الترابط بين مردودات
المحاصيل على مستوى المزارع ويوزع بالتالي المخاطر على المزارعين .كما تؤدي التغطية الواسعة إلى
انخفاض التكاليف المرتبطة باالختيار السلبي وبعدم االحتراز من المخاطر ،ما يولد أقساط تأمين أقل ثمناﹰ
)(256

الجمھورية العربية السورية ھي من بين البلدان القليلة جداﹰ في منطقة اإلسكوا التي تقدم تأميناﹰ ضد برد األمطار .

وأكثر كفاﺀة .وفي حين أن التأمين اإللزامي قد يثير بعض قضايا السياسة العامة ،يجب ،عندما تسمح
الظروف االقتصادية بذلك ،استخدام مجموعة واسعة من المحفزات لتوسيع التغطية؛
)ح( على الحكومات إجراﺀ دراسات الجدوى الالزمة إلقناع شركات التأمين وجذبھا ،خاصة عندما
يتعلق األمر بالتأمين ضد خطر واحد .وفي ھذا السياق ،يمكن أن تلتمس الحكومات المساعدة من الوكاالت
المتخصصة لألمم المتحدة كمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( .كما يجدر بالحكومات أن تنشر الوعي بين
المزارعين حول فكرة تأمين المحاصيل الجديدة ومنافعھا ،وتمكن توعيتھم من خالل اإلعالم والمتاجر
الزراعية )حيث يشتري المزارعون البذور واألسمدة مثالﹰ( والمصارف و/أو مؤسسات التمويل البالغ الصغر؛
)ط( على األقل في المرحلة األولية من مراحل تطبيق تأمين المحاصيل ،يجب أن تكون الحكومات
مستعدة لدعم شركات التأمين بتغطية الخسائر الناجمة عن نقص البيانات التاريخية والموثوقة .كما يجدر
بالحكومات أن تدعم أقساط التأمين التي تترتب على المزارعين ،على األقل في بداية البرنامج ،لتشجيع
المشاركة وإتاحة الفرص الكتشاف منافع تأمين المحاصيل)(257؛
)ي( ينبغي أن تنظر الحكومات في التخلي عن صناديق اإلغاثة بالنسبة إلى الصدمات التي يغطيھا
تأمين المحاصيل ،ألن التغطية المضاعفة للحادثة نفسھا يمكن أن تردع المزارعين عن شراﺀ األقساط،
ما يؤدي إلى انخفاض معدل المشاركة .وھذا بدوره ،يفرض المزيد من الضغط على الحكومات التي
ستضطر إلى مساعدة عدد كبير من المزارعين في حال وقوع كارثة ،ما يخفف من فرص نجاح تأمين
المحاصيل)(258؛
)ك( ال ينصح بتأمين المحاصيل في منطقة اإلسكوا بھدف تفادي المخاطر الشاملة في الزراعة التي
تكون ناجمة عن حوادث متعلقة بظروف مناخية طويلة وغير مالئمة تحدث ترابطاﹰ إحصائيﹰا مھماﹰ بين
مردودات محاصيل المزارع المفردة مھماﹰ أو تتسبب بانعدام االستقالل اإلحصائي العشوائي بين ھذه
المردودات .وتشمل ھذه الحوادث المناخية الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع درجات الحرارة
وانجراف التربة .وتفرض المخاطر الشاملة تحديات تعيق تنفيذ تأمين المحاصيل بشكل أكبر من التأمين غير
المتناظر والقائم على المعلومات ،ألن ھذه المخاطر ترتبط بالبيئة الطبيعية وال يمكن تفاديھا وتحصل بشكل
غير متوقع وتؤثر على مناطق جغرافية كاملة لفترة طويلة )تمتد على أكثر من موسم زراعي واحد( ،كما
يمكن أن تكون المخاطر الشاملة مكلفة لشركات التأمين ألن من الصعب احتساب أقساط تأمين عادلة لتغطية
مبالغ تعويضات كبيرة وتحديد االحتياطيات الكافية لحوادث احتمال وقوعھا ضئيل ولكنھا تسبب خسائر
بالغة)(259؛
) (257في جنوب أفريقيا ،مثالﹰ ،أدى قرار الحكومة تخفيض إعانات الدعم ألقساط التأمين إلى ارتفاع قيمة ھذه
األقساط وتخفيض معدالت المشاركة وفشل خطة تأمين المحاصيل .ولكن نيوود وبولوك ) (Nieuwoudt and Bullock,1986وغودوين
) (Goodwin, 1993بينوا أن الطلب على تأمين المحاصيل ليس مرناﹰ عموماﹰ ،ما يعني أن تحفيز الطلب على تأمين المحاصيل وزيادة معدل
المشاركة يتطلبان توفير الكثير من اإلعانات.
) (258مثالﹰ ،أدت صناديق اإلغاثة في حاالت الكوارث في الواليات المتحدة إلى انخفاض المشاركة في تأمين المحاصيل
بنسبة  20في المائة تقريباﹰ .نيوود وبولوك ) .(Nieuwoudt and Bullock,1986كما ساھم صندوق اإلغاثة في حاالت الكوارث في فشل
تأمين المحاصيل في جنوب أفريقيا في التسعينات.
) .Wenner and Arias (2003) (259تشير نسب المخاطر الشاملة إلى أن تأمين المحاصيل في الواليات المتحدة يواجه حافظة
مخاطر أعلى ب ـ  22إلى  49ضعفاﹰ مما لو كانت التعويضات مستقلة .وتراوح معامل التباين لمجموع التعويضات التي دفعتھا شركات
تأمين المحاصيل العشر بين  67في المائة و 130في المائة ،في حين تراوح التباين بين  5.3في المائة و 5.6في المائة لدى شركات تأمين
السيارات وشركات التأمين ضد الحرائق .ميراندا وغلوبر ) .(Miranda and Glauber, 1997ولھذه األسباب ،كانت شركات تأمين

)ل( يتعين على الحكومات تشجيع األنشطة التي تقوم بھا جمعيات المزارعين والمنظمات غير
الحكومية في ھذا القطاع .ويمكن أن تكون جمعيات المزارعين مفيدة جداﹰ لتوعية المزارعين بشأن تأمين
المحاصيل وسبل تطبيقه؛
)م( قد تكون تكاليف استعمال ھذه األدوات المالية في البلدان التي تعاني من النزاعات مرتفعة جدﹰا
وقد تفوق أي مكاسب قد تنجم عن استعمالھا .كما يمكن أن تقدم الحكومات في المنطقة ،بالتعاون مع
شركائھا في التنمية ،مساعدة أولية لبناﺀ نظام يعنى بجمع البيانات في المناطق التي تزخر بقدرات إنتاجية
زراعية عالية في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات.
 - 2أسواق التسليف
المشكلة التي ترتبط ارتباطﹰا وثيقاﹰ بغياب أسواق التأمين ھي عدم وجود أو محدودية أسواق التسليف
للزراعة) ،(260بل إن بعض المصارف بدأ يقدم القروض شرط أن يكون المقترضون مؤمنين إلزامﹰا ضد
الصدمات المناخية في المناطق المعرضة للكوارث) .(261والعالقة قوية جدﹰا بين التسليف المحلي المقدم إلى
القطاع الخاص ومؤشرات اإلنتاجية الزراعية المختلفة .وبالتحديد ،يرتبط توفر التسليف الداخلي ارتباط ﹰا قويﹰا
وإيجابياﹰ بمردود محاصيل الحبوب واستعمال األسمدة )انظر الشكل  .(27ومن جھة أخرى ،يرتبط تطور
سوق اإلئتمان ارتباطﹰا قويﹰا وسلبيﹰا بحجم المزارع وبمؤشر الدول العاجزة للبلد المعني.
الشكل  - 27دور التسليف الخاص في اإلنتاجية الزراعية،
المعدل للفترة 2007 - 2003
مردود محاصيل الحبوب مقابل التسليف المتوفر للقطاع الخاص
)النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

استعمال األسمدة مقابل التسليف المتوفر للقطاع الخاص
)النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المحاصيل قلقة جداﹰ حيال توفير تغطية تأمينية لحاالت الجفاف في بعض أنحاﺀ العالم النامي :وھي أفريقيا الجنوبية والشرقية وأفريقيا
الساحل والقرن األفريقي وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
) (260مع أن البيانات حول التسليف المقدم إلى القطاعات الزراعية غير متوفرة ،إال أنه من المفترض أن يكون االتسليف
الزراعي مرتبط ﹰا ارتباط ﹰا وثيق ﹰا بالتسليف المقدم لإلقتصاد عموم ﹰا والذي تتوفر بيانات حوله في قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية
الصادرة عن البنك الدولي لعام . 2009
)(261

راجع مثالﹰ "الصندوق الوطني للقرض الفالحي" في المغرب .

المصدر :تستند حسابات اإلسكوا إلى الفاو ) (2010وإلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي ).(2009

الشكل  - 28حجم المزرعة والنزاع مقابل التسليف الخاص،
المعدل للفترة 2007 - 2003
متوسط حجم المزارع مقابل التسليف المتوفر إلى القطاع الخاص
)النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي(

مؤشر الدول العاجزة مقابل التسليف المتوفر إلى القطاع الخاص
)النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر :تستند حسابات اإلسكوا إلى الفاو ) (2010وإلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي ).(2009

تعاني المناطق الريفية ويعاني المزارعون في منطقة اإلسكوا من اإلھمال منذ زمن طويل.
لذا ،يساعد تقديم التسليفات إلى المزارعين وتحسين األسواق المالية على زيادة دخلھم وتحسين مستواھم
المعيشي ،كما يساھم في تسريع عجلة النمو في القطاع الزراعي وفي المناطق الريفية ،ويساھم في تخفيض
معدالت البطالة وزيادة معدالت الناتج المحلي اإلجمالي الوطنية والحد من الفقر في المناطق الريفية،
بما يتوافق مع األھداف اإلنمائية لأللفية التي وضعتھا األمم المتحدة.
والمزارعون في المنطقة بحاجة ماسة إلى القروض الزراعية والتمويل لشراﺀ الماكينات والمدخالت
وتطوير مزارعھم وحصادھم وتسويق منتجاتھم ،ولكن حصولھم على التمويل والقروض الزراعية محدود

جداﹰ )انظر الجدول  .(262)(22وفي الواقع ،يفتقر المزارعون لألصول التي يمكن استعمالھا كضمانات.
كذلك ما زالت المخاطر في القطاع الزراعي ھي األعلى بين سائر القطاعات االقتصادية لعدة أسباب ،منھا
ما يلي :الحوادث الطبيعية كالجفاف والمناخ واآلفات واألمراض ،والتقلب في المحاصيل الزراعية واألسعار،
والمنافسة األجنبية ،وانعدام التنسيق و/أو عدم القدرة على التنسيق بين المزارعين نتيجة اإلنتاج المفرط
لمحاصيل زراعية محددة ولھبوط األسعار ،وانعدام البحث والتطوير في الزراعة ،ما يحرم المزارعين من
سبل إنتاج سلع تنافسية بكفاﺀة عالية وبتكلفة منخفضة .وقد ثبتت أن اإلعانات الحكومية للزراعة ليست في
أغلب األحيان الوصفة الناجعة ألنھا ترتبط بإجراﺀات بيروقراطية معقدة وبالفساد وعدم الكفاﺀة.
الجدول  - 22خيارات التمويل والقروض الزراعية في بعض البلدان
البلد
األردن
الجمھورية العربية السورية
السودان
عمان
مصر
بنغالديش
تايالند

النسبة المئوية
2.5
8.0
0.3
0.3
4.7
14.1
15.0

المصدر.FAO (2006) in World Bank (2010) :

غير أن التمويل الزراعي البالغ الصغر أثبت ،بناﺀ على تجارب عدة مھمة في البلدان النامية ،أنه
يكمل المصارف التجارية في تقديم التسليفات للمزارعين .وأشاد القرار  229/63الذي اتخذته الجمعية العامة
في عام  2009بالتمويل البالغ الصغر واعتبره وسيلة فعالة لخلق المھن الحرة المنتجة والتغلب على الفقر
والحد من انكشاف الفقراﺀ على األزمات وزيادة المشاركة ،وخاصة النسائية منھا ،في العمليات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية الرئيسية للمجتمع.
اإلطار  - 4دراسات حالة عن التمويل البالغ الصغر في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات
العراق
بدأ استعمال التمويل البالغ الصغر في العراق في عام  2003بموجب منحة قدمتھا الواليات المتحدة األمريكية
بقيمة  30مليون دوالر .ومنذ ذلك الحين ،ازدھر ھذا القطاع وأصبح عدد الزبائن فيه يفوق  ،19 000كما بلغت محفظة
القروض فيه  26.8مليون دوالر بحلول عام .2007
حالياﹰ ،أبرز مشاريع التمويل البالغ الصغر في العراق ھو مشروع "إزدھار" بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية
) (262في لبنان ،مثالﹸ ،مع أن النظام المصرفي قوي ،تقدر التسليفات الريفية التي تقدمھا المصارف بما يتراوح بين  1و 2في
المائة .وفي السودان ،شھدت التسليفات المصرفية المقدمة للقطاع الزراعي انخفاض ﹰا بالنسبة إلى مجموع التسليفات المقدمة للقطاعات كافة
منذ التسعينات ،فقد انخفضت من نحو  28في المائة في الفترة من  1995إلى  2000إلى  11.6في المائة في الفترة من  2001إلى . 2006
ويحصل المزارعون الصغار على نسبة قليلة جداﹰ ،ھي عادة أقل من  5في المائة ،من مجموع التسليفات الزراعية الرسمية ،ما يساھم في
انخفاض المحاصيل في المناطق الريفية البعلية في البالد .لذا ،من بين أولويات "استراتيجية اإلنعاش الزراعي" زيادة حجم التمويل
الزراعي.

الدولية ) ،(USAIDومشروع "الثقة" ومشروع "التقدم" .وتبلغ القيمة المتوسطة للقرض في العراق  1 350دوالراﹰ ،وھي
أعلى بكثير من القروض المقدمة في بلدان أخرى .كما يبلغ معدل الفائدة اإلسمي  16في المائة ،أي نصف المعدل
العالمي الذي يبلغ  35في المائة .كما أن معدل تسديد القروض البالغة الصغر في العراق مرتفع ،إذ يصل إلى  98في
المائة.
لكن حصول المرأة على التمويل البالغ الصغر ما زال محدوداﹰ ،إذ تبلغ القروض المقدمة إلى النساﺀ  13في المائة
فقط ،مع أن العديد من المشاريع وضع لمعالجة ھذا النقص.
وقد ساھمت األمم المتحدة في أنشطة التمويل البالغ الصغر في البالد .ففي عام  ،2008أطلقت األمم المتحدة
ثالثة برامج قدمت قروض ﹰا بلغ متوسط قيمتھا  1 334دوالراﹰ ل ـ  960من رواد األعمال الصغار 22 ،في المائة منھم
نساﺀ .كما ولﹶد البرنامج نحو  150وظيفة جديدة في المناطق المحرومة اقتصاديﹰا وكان معدل االسترداد  100في المائة.
ما زالت المشاكل الرئيسية التي تواجه قطاع التمويل البالغ الصغر تتعلق بتعزيز اإلطار القانوني وبناﺀ القدرات
والتدريب والشفافية والمعايير واإلبالغ وتطوير شبكة التمويل البالغ الصغر وزيادة الروابط بين المصارف واستمرار
انعدام االستقرار في العراق.
لبنان
في السنوات القليلة الماضية ،بدأ العديد من المصارف التجارية في لبنان بتقديم منتجات التمويل البالغ الصغر،
إما عن طريق تحالف استراتيجي مع مؤسسات التمويل البالغ الصغر من خالل تطوير منتجات التمويل البالغ الصغر لديھا
أو عن طريق تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة مع ضمانات جزئية تمنحھا صناديق محلية و/أو دولية متخصصة.
وقد بدأ انتشار مفھوم التمويل البالغ الصغر ومفھوم التسليفات البالغة الصغر في لبنان منذ أواسط التسعينات.
وشھد قطاع التمويل البالغ الصغر نمواﹰ مھماﹰ في السنوات األخيرة ،ومن المتوقع أن يستمر في التوسع ،لكن ھذا القطاع
يعاني من نقص في التنظيم وفي البيانات الموثوقة ومن حجم السوق الصغير نسبيﹰا.
وتسيطر على قطاع التمويل البالغ الصغر في لبنان ثالث مؤسسات رئيسية ھي" :جمعية مؤسسة القرض الحسن"،
و"أمين :تمويل اإلنماﺀ باستمرارية" ،و"المجموعة" .وتشير دراسة أجرتھا مؤسسة التمويل الدولية في أيلول/سبتمبر 2007
إلى أن نحو  29 420من زبائن التمويل البالغ الصغر حصلوا على قروض من منظمات غير حكومية ومن برامج
ومؤسسات التمويل البالغ الصغر ،وبلغت محفظة القروض لھذه الجھات التمويلية كلھا نحو  23.9مليون دوالر وبلغ
متوسط القروض فيھا  1 118دوالراﹰ.
وليست ھناك قوانين متعلقة بقطاع التمويل البالغ الصغر ،وليس للحكومة أي دور واضح في ھذا القطاع .لكن
الحكومة نفذت مؤخرﹰا مبادرتين ھما) :أ( صندوق اإلنماﺀ االقتصادي واالجتماعي الذي أنشئ في عام  2005ويموله
االتحاد األوروبي ويھدف إلى تعزيز انتشار مؤسسات التمويل البالغ الصغر اللبنانية ودعم توليد المداخيل وخلق الوظائف
والحد من الفقر؛ )ب( و"كفاالت" وھي شركة مالية لبنانية ذات منفعة عامة ،أسستھا الحكومة في عام  1999بھدف
مساعدة المؤسسات الصغرى والصغيرة في الحصول على التمويل من المصارف التجارية.
اإلطار ) 4تابع(
فلسطين
تواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلسطين تحدي ﹰا رئيسياﹰ ھو كيفية البقاﺀ والنمو في بيئة ال يسودھا السالم
واالستقرار .وتقدم ھذه المؤسسات قروضاﹰ فردية وجماعية بالغة الصغر للمقاولين الصغار ،إلى جانب قروض زراعية
وإسالمية واستھالكية وسكنية .وتفتقر مؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلسطين لألنظمة والبيئة القانونية الالزمة

لتوسيع نطاق عملھا ليشمل تقديم المنتجات االدخارية للعامة أو تقديم خدمات متعلقة بتحويل األموال والمدفوعات.
وتستضيف السوق الفلسطينية للتمويل البالغ الصغر عدة مبادرات منھا "ريادة" التابعة لمؤسسة  ،CHFوھي من
بين برامج التسليف األولى في األراضي الفلسطينية المحتلة .وقد أُ نشئ ھذا البرنامج في عام  1994بدعم من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ) ،(USAIDويعمل في قطاع غزة والضفة الغربية .وفي عام  ،2006حقق ھذا البرنامج نمواﹰ
سنوياﹰ مھماﹰ بنسبة  66في المائة من حيث المحفظة اإلجمالية ،ونموﹰا سنوياﹰ بنسبة  40في المائة من حيث عدد الزبائن.
وھناك أيضاﹰ لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية (PARC) ،وھي اتحاد تعاوني لجمعيات االدخار والتسليف ،يھدف
إلى تطوير ھذه الجمعيات وحمايتھا من خالل تمكينھا وتعزيز دورھا االقتصادي واالجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة
في المناطق الريفية والحضرية.
وتضم السوق الفلسطينية جھة فاعلة أخرى ھي الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال )أصالة( ،وھي ناشطة في
تقديم القروض للنساﺀ منذ عام .1997
___________
المصدر.ESCWA (2009a) :

وال زال اختراق السوق من مقرضي التمويل البالغ الصغر الرسميين منخفضﹰا في البلدان المتأثرة
بالنزاعات في المنطقة .فعلى سبيل المثال ،في السودان تبلغ نسبة اختراق السوق نحو  8في المائة من
الطلب اإلجمالي ،و 1في المائة فقط من السوق المحتملة في جنوب السودان )خطة عمل "مرفق السودان
لتنمية التمويل األصغر"( .ولسوﺀ الحظ ،ما زالت قيود كثيرة مفروضة على قطاع التمويل البالغ الصغر في
المناطق الريفية في المنطقة ،وال بد أن تؤخذ ھذه القيود في االعتبار ،ومن بينھا ما يلي:
ال من السكان ،ويتوزع الزبائن المزارعون على مساحات
)أ( تضم المناطق الريفية عدداﹰ قلي ﹰ
جغرافية شاسعة ،تزيد عادة من تكاليف المعامالت التي تنفذھا مؤسسات التمويل البالغ الصغر؛
)ب( تعاني المناطق الريفية من نقص في البنى التحتية المادية والتكنولوجية ،ما يحول دون مزودي
التمويل البالغ الصغر وتوسيع نطاق تواصلھم مع الزبائن المزارعين؛
ن كثيرة ال يجيد المزارعون القراﺀة والكتابة ،ولديھم معرفة محدودة بإجراﺀات التمويل
)ج( في أحيا ﹴ
ومتطلباته؛
)د( المزارعون فقراﺀ عموماﹰ ،ويملكون القليل من المدخرات أو ليس لديھم مدخرات على اإلطالق،
وھم معرضون لمستوى مرتفع من المخاطر )كالظروف المناخية والتقلبات في المحاصيل واألسعار وغيرھا
من المخاطر( .وبالتالي ،ال يمكنھم تقديم الضمانات الكافية وذلك يزيد من خطر التعسر في الدفع؛
)ھ( قد تفتقر مشاريع التمويل البالغ الصغر إلى التنوع الالزم ،ألن المزارعين يعولون كثيرﹰا على
الزراعة كمصدر أول للدخل .وفي الوقت عينه ،تركز محفظة القروض التي يقدمھا مزودو التمويل البالغ
الصغر على القروض الزراعية .ويؤدي ھذا النقص في التنوع إلى تعريض مشاريع التمويل البالغ الصغر
للخسائر؛

)و( تعاني األسواق الريفية من عدم الكفاﺀة بسبب نقص المعلومات وبسبب اإلعانات الحكومية
للقروض والفوائد .وفي ھذه األسواق المنھارة ،ال يستطيع المزود أن يحدد السعر المناسب لتقديم القروض،
ويتكبد خسائر فادحة؛
)ز( في كثير من األحيان تعمل مشاريع التمويل البالغ الصغر في بيئة تفتقر إلى البيانات ويعمل
فيھا عدد غير كاف من الموظفين المؤھلين الذين تنقصھم المھارات اإلدارية ،كما تعمل ھذه المشاريع في
أحيان كثيرة في ظل نظام قانوني ضعيف ال يضمن إنفاذ العقود.
التوصيات
يمكن تلخيص التوصيات بما يلي:
)أ( مع أن محفظة التمويل الزراعي البالغ الصغر يمكن فحسب أن تقدم التسليفات للمزارعين،
إﹼ
ال أن نشاطاتھا ينبغي أن تتنوع لتشمل خدمات مالية أخرى )مثالﹰ قروض لمشاريع األعمال وللرھن( كما
ينبغي أن يتنوع زبائنھا )من الريف ومن المدن( .وذلك بھدف الحد من المخاطر التي يواجھھا مزودو
االئتمانات ولخدمة المزارعين بشكل أفضل .ومن المھم تقديم خدمات مالية كاالدخار والتأمين والتحويالت
المالية ليكون مشروع التمويل البالغ الصغر في الريف مستداماﹰ وال يعتمد على المانحين واإلعانات؛
)ب( إلنجاح مشاريع التمويل البالغة الصغر الزراعية ،ال بد من وضع اإلطار القانوني الصحيح
باعتماد التشريعات المالئمة وبناﺀ القدرات التنظيمية في المصارف المركزية .ويمكن التغلب على صعوبة
بيئة االقتصاد الكلي بجمع بيانات االقتصاد الكلي الالزمة وتوفيرھا .ويمكن نشر ثقافة التسليف بتوعية
المزارعين بمنافعھا وإمكاناتھا؛
)ج( يمكن التغلب على ارتفاع تكلفة الوصول إلى العمالﺀ في المناطق الريفية والنائية من خالل
تنظيم انضمام المزارعين إلى مجموعات أو جمعيات .وتضطلع جمعيات المزارعين بدور مفيد جدﹰا في
توعية المزارعين باألدوات المالية ،بما فيھا إيصاالت المستودعات) (263وسبل تحقيق المصالح بشكل جماعي
وغيرھا من األمور؛
)د( يمكن أيضاﹰ التغلب على ارتفاع التكاليف من خالل إنشاﺀ بنية تحتية تكنولوجية مناسبة لتعزيز
التواصل الفعال مع الزبائن من المزارعين)(264؛
)ھ( ال ينبغي دعم معدالت الفائدة والقروض المقدمة إلى المزارعين ألن ھذا الدعم قد يعرقل آلية
السوق؛
)و( ينبغي أن يستمر االلتزام بتقديم الھبات واإلعانات فترة زمنية طويلة ،وال ينبغي أن تحدث أي
تشوه في سوق التمويل البالغ الصغر ،كما يجب أن تھدف إلى بناﺀ القدرات وتقديم تدريب موسع للمزارعين
وللموظفين المحليين العاملين في مجال التمويل البالغ الصغر؛
) (263إيصال التخزين ھو وثيقة تفيد بأن سلعة معينة قد أودعت في مخزن يشغله عادة القطاع الخاص .وھذا اإليصال
يخول حامله بيع السلع ورھنھا مقابل الحصول على قرض .ولذلك يمكن أن يكون إليصال التخزين أثر ايجابي على مرونة األسعار .
)(264

مثالﹰ ،استطاع "بنك إكويتي" المحدود في كينيا أن يزيد عملياته بالتواصل مع الزبائن عن طريق الصيرفة النقالة.

)ز( ينبغي أن تكون إدارة التمويل البالغ الصغر المركزية وأن يديرھا مسؤولون محليون ألنھم أقدر
على التعاطي بشكل أفضل مع الزبائن المحليين.
ومن المتوقع أن يجابه تطبيق التمويل البالغ الصغر في البلدان واألقاليم المتأثرة بالنزاعات العديد من
التحديات ،منھا ما يلي) :أ( تؤدي البيئة غير اآلمنة إلى حرمان مزود التمويل من الموظفين المؤھلين الذين
يھربون من البلد المتأثر بالنزاعات ،ويضطر المزود إلى عرض أجور أعلى لجذب الموظفين المؤھلين من
الخارج أو تدريب اليد العاملة المحلية؛ )ب( يؤثر الخطر األمني على توفر األموال وعلى رغبة اإلقراض
لدى أصحاب المدخرات ،وترتفع تكلفة االقتراض إلى جانب التكاليف التشغيلية للمزودين؛ )ج( وبما أن
النزاعات تؤثر سلبﹰا على مشاريع األعمال وتخفض دخل السكان ،تتفاقم مشكلة عدم القدرة على تسديد
مدفوعات القروض البالغة الصغر في الوقت المطلوب .لھذه األسباب ،ال بد من النظر في بعض االعتبارات
عند تطبيق التمويل البالغ الصغر في المناطق المتأثرة بالنزاعات ،كتقديم الخدمات التي تلبي الحاجات الخاصة
للسكان أثناﺀ النزاع وبعده .وبما أن تكلفة الخدمات المالية مرتفعة في البيئات غير اآلمنة ،يجدر بالحكومات
وبشركاﺀ التنمية أن يأخذوا ھذه التكلفة في االعتبار عند تصميم العمليات وتطبيقھا.
 - 3األدوات المالية المبتكرة والتحديات التي تعيق تطبيقھا
في العقد الماضي ،استعملت أدوات مالية جديدة لتكوين مخزونات افتراضية تضمن الحصول على
ال ھي العقود
الحبوب بسعر معين دون تكبد التكاليف المرتبطة بالمخزونات المادية .واألدوات األكثر استعما ﹰ
اآلجلة والعقود المستقبلية والخيارات والمقايضات )انظر اإلطار  .(5وتساعد ھذه األساليب على تفادي
التكلفة المرتفعة للمخزونات المادية من المواد القابلة للتلف.
اإلطار  - 5العقود اآلجلة والعقود المستقبلية والخيارات والمقايضات
تسمح العقود اآلجلة لبائع سلعة ما أو لشاريھا بتحديد سعر كمية معينة مسبقﹰا من خالل آليات يتفاوضان عليھا معاﹰ.
ويصمم كل عقد من العقود اآلجلة خصيصاﹰ ،ما يمنح المفاوضين مرونة بشأن نوعية المعاملة وكميتھا وتوقيتھا .وتدور
النقاشات حالياﹰ حول عدة أنواع من العقود اآلجلة ،أھمھا العقود التي تحدد فيھا األسعار الحقاﹰ ،أي التي يستطيع البائع أن
يحدد بموجبھا األسعار في الوقت الذي يراه مناسباﹰ .وھكذا تسمح عقود التسعير اآلجل بأن يقدم البائع سلعة في وقت
معين ويحدد سعرھا في وقت الحق .وأحد أنواع عقود التسعير اآلجل ھي عقود األساس التي تحدد السعر األساسي عند
تسليم السلعة ،لكنھا تترك السعر المستقبلي غير محدد .أما عقد التحوط اآلجل فيعمل بطريقة معاكسة ألنه يحدد السعر
المستقبلي دون تحديد السعر األساس .وتتيح عقود الدفع اآلجل فرصة تسليم السلعة وتسعيرھا في وقت زمني محدد على
أن يحصل الدفع الفعلي في وقت الحق ،وذلك مفيد خاصة لألغراض الضريبية .أما عقد السعر األدنى فيضمن الحصول
على الحد األدنى للسعر ،ويتيح فرصة المشاركة في مكاسب السعر المستقبلي.

اإلطار ) 5تابع(
العقود المستقبلية مشابھة للعقود اآلجلة ،لكنھا تخضع لمعايير محددة ويتم تداولھا في بورصة .ويمكن استعمال
ھذه العقود بطريقتين إلدارة المخاطر .في اآللية األولى ،يمكن للشركات التي تنوي الشراﺀ أو البيع في السوق المادية أن
تتداول في سوق السلع بدالﹰ من التداول في السوق المادية .وعند انتھاﺀ مدة العقد ،سيكون على الشركات أن تأخذ السلع
أو أن تقدمھا ،ومن ھنا فإنھا تحدد سعراﹰ أولياﹰ) .في ھذه الحالة ،تكون الشركات معرضة لخطر تقلب األسعار بين فترة
إبرام العقد وفترة إغالقه( .أما في اآللية الثانية ،وھي تستعمل أكثر من اآللية األولى ،فيقوم الشاري أو البائع في السوق

المادية باتخاذ مركز معاكس في سوق العقود المستقبلية .وبھذه الطريقة ،وألن أسعار النقد وأسعار العقود المستقبلية تسير
في االتجاه نفسه ،تﹸعوض الخسائر واألرباح في السوق المادية من خالل األرباح والخسائر في سوق العقود المستقبلية.
أما الخيارات فھي أداة مفيدة للمنتجين الزراعيين إلدارة مخاطر األسعار ،ووظيفتھا مشابھة للتأمين .وھي تحد
من الخسائر التي قد يتكبدھا شاري الخيار وتجعله يحقق أرباح ﹰا إذا كانت حركة األسعار إيجابية .وتنقسم الخيارات إلى
نوعين أساسيين ،ھما :خيار البيع وخيار الشراﺀ .ويسمح خيار البيع بحماية بائع السلعة من انخفاض األسعار .ففي حال
انخفضت األسعار ،يحق لصاحب خيار البيع أن يبيع السلعة بسعر أعلى من سعر السوق .كذلك ،يسمح خيار الشراﺀ
بحماية شاري السلعة من ارتفاع األسعار .وفي حال ارتفعت األسعار ،يحق لشاري الخيار أن يشتري السلعة بسعر أقل
من سعر السوق.
وأما المقايضات فھي عقود تثبيت لألسعار تمتد على عدة فترات .فعقد المقايضة السلعية ھو اتفاق يبادل فيه
السعر المتقلب بسعر ثابت للسلعة نفسھا طيلة فترة زمنية محددة ولكمية معينة .والسعر المتقلب ھو عادة السعر السائد في
السوق )السعر اآلني( لألصول ،والسعر الثابت ھو السعر الذي يتم التفاوض بشأنه واالتفاق عليه قبل البدﺀ بتنفيذ عقد
المقايضة .والمقايضات أدوات مالية بحتة تتضمن تبادل سلع مادية .وھذا ما يميز المقايضات عن العقود المستقبلية
وعقود الخيارات حيث يكون تسليم السلع المادية أو استالمھا خياراﹰ معروضﹰا دائمﹰا على الخبير المزارع.
____________

المصدر.FAO (2006) :

ويواجه استخدام األدوات المالية في منطقة اإلسكوا التحديات التالية:
)أ( تتطلب األدوات المالية مستوى تعليم معيناﹰ لفھمھا وتطبيقھا .والمزارعون في منطقة اإلسكوا
ھم في أحيان كثيرة غير متعلمين وغير عارفين باألدوات المالية المتوفرة؛
)ب( تفتقر البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا إلى القوانين واألنظمة الالزمة لتطبيق ھذه األدوات؛
)ج( تنتج المزارع في منطقة اإلسكوا كميات صغيرة جدا مقارنة بالحد األدنى المطلوب لشراﺀ أداة
مالية أو بيعھا ،ما يشكل عقبة في سبيل تحوط المزارعين من مخاطر الزراعة وإدارتھا؛
)د( في كثير من األحيان ال يدرك المزارعون كيف تحدد أسعار السلع في األسواق الدولية،
كما ال يستطيعون توقع األسعار المستقبلية التي تﹸحدد في سوق السلع بشكل رئيسي؛
)ھ( نظراﹰ لنقص المخاطر غير المدارة في أسعار السلع ،خطر التعسر في الدفع مرتفع في القطاع
الزراعي ،وذلك ال يشجع القطاع المصرفي على تقديم قروض زراعية وتحديد ضمانات للقروض تتخطى
قدرات المزارعين .وھذا بدوره يحرم المزارعين من الوسائل المالية الضرورية والحيوية ليبقوا في
مزارعھم ويواصلوا إنتاجھم أو يزودھم بما يكفي من ھذه الوسائل ،ما يزيد من خطر تخلفھم عن السداد؛
)و( في غياب أسواق السلع المستقبلية المحلية واإلقليمية ،يمكن أن يقوم طرف ثالث بدور الوسيط
للمزارعين الصغار لحماية منتجاتھم في األسواق الدولية التي تتداول األدوات المالية .ويجدر بالحكومة أن
تزود ھذه األطراف الثالثة بالمساعدات والتسھيالت الالزمة لتأدية ھذا الدور .ويمكن لوكالة حكومية أو
مصدر أو مصرف محلي أو دولي القيام بدور الطرف الثالث .ومع أن جمعيات المزارعين يمكن أن تكون
ال أنھا تعاني في منطقة اإلسكوا عادة من رقابة الدولة
طرفﹰا وسيطاﹰ بين المزارعين والسوق الدولية ،إ ﹼ
ونفوذھا ،ما يمنع المزارعين من تنظيم صفوفھم بكفاﺀة وتأدية ھذا الدور المھم.
التوصيات

يمكن تلخيص التوصيات بما يلي:
)أ(
المناسبة؛

ينبغي على الحكومات أن تنشئ البيئة القانونية والتنظيمية الالزمة لتطبيق األدوات المالية

)ب( ليست سوق السلع اإلقليمية شرطاﹰ مسبق ﹰا الزمﹰا لتحوط األسعار باستعمال األدوات المالية ،لكن
السوق اإلقليمية قد تساعد المزارعين على توقع األسعار اإلقليمية المستقبلية التي قد تختلف عن أسعار السوق
الدولية؛
)ج( يمكن لجمعيات المزارعين أن تكون مفيدة جدﹰا لتوعية المزارعين حول األساليب والمتطلبات
المتعلقة بتمويل مشاريعھم ،وفي حال كانت ھذه الجمعيات كبيرة بما يكفي ،فإن بإمكانھا أن تفاوض طرفاﹰ
وسيطاﹰ مناسب ﹰا لحماية اإلنتاج المحلي بالتحوط في أسواق السلع الدولية.
 - 4استئجار األراضي في الخارج
بادرت بلدان المنطقة في الخليج إلى التفاوض بشأن األراضي الخصبة أو استئجارھا أو شرائھا في
المنطقة وفي بلدان نامية أخرى ،وذلك بھدف تأمين متطلباتھا الغذائية على المدى الطويل .فعلى سبيل
المثال ،تفيد معلومات أن اإلمارات العربية المتحدة استأجرت  375 000ھكتارﹰا من األراضي الزراعية في
شمال السودان ،واشترت  325 000ھكتارﹰا في باكستان و 5 000ھكتارﹰا في إثيوبيا ،وتتفاوض حالياﹰ مع
السنغال وأوزبكستان بھذا الشأن .كما وقعت كوريا الجنوبية والسودان على اتفاقية الستئجار نحو  700ألف
ھكتار من األراضي .وأقرضت الكويت كمبوديا مبلغاﹰ بقيمة  546مليون دوالراﹰ لقاﺀ استئجار مساحة كبيرة
من األراضي المزروعة باألرز .وقد تخصص إندونيسيا على األقل مليوني ھكتار من األراضي الزراعية
لتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركات سعودية .كما استثمرت قطر  2.5مليار دوالر في كينيا لقاﺀ 40 000
ھكتار من األراضي الزراعية و 100 000ھكتار من األراضي في الفلبين ،وأنشأت ھيئة االستثمار القطرية
صندوقاﹰ مشتركاﹰ للزراعة في فيتنام) .(265وتقدر المبالغ التي تﹸنفق على استئجار األراضي في البلدان النامية
بقيمة  20إلى  30مليار دوالر سنوياﹰ ،ويبلغ مجموع األراضي الزراعية الخصبة التي تﹸباع أو تؤجر في
البلدان النامية الفقيرة نحو  20مليون ھكتار أي ما يساوي تقريباﹰ نصف إجمالي األراضي الصالحة للزراعة
في أوروبا.
يثير استئجار األراضي الذي يصفه بعض معارضيه ب ـ "االستيالﺀ على األراضي" جدالﹰ ،ويحاول
البنك الدولي واألمم المتحدة تنظيمه من خالل وضع مدونات سلوك لحيازة األراضي في الخارج .وقد
استثمرت حكومة المملكة العربية السعودية  100مليون دوالر في إثيوبيا لزراعة األرز وتصديره إلى
المملكة .وفي الوقت عينه ،ينفق برنامج األغذية العالمي نحو  166مليون دوالر لتقديم المغذيات الالزمة
ل ـ  4.5مليون إثيوبي .ومن بين البلدان األخرى التي تتلقى مساعدات غذائية وتقوم في الوقت عينه بتأجير
) (265ال يقتصر توقيع اتفاقيات استئجار األراضي على الحكومات فقط ،بل يشمل أيضاﹰ القطاع الخاص الذي أصبح طرفاﹰ
رئيسياﹰ في مثل ھذه االتفاقيات ،والتي أبرم بعضھا في منطقة اإلسكوا ،وخاصة في السودان .لمراجعة االتفاقيات الموقعة كلھا ،يرجى
الدخول إلى موقع المعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على شبكة اإلنترنت ،www.ifpri.org :و).World Bank (2010

أراضيھا الزراعية لألجانب ،كمبوديا وميانمار والنيجر وتنزانيا .ويفترض أن األراضي التي تؤجرھا
الحكومات أن تملكھا الدولة ،لكن السكان المحليين يتولون زراعتھا منذ قرون .وكانت مدغشقر وكوريا
الجنوبية تتفاوضان بشأن تأجير نصف األراضي الصالحة للزراعة لمدة  99سنة ،دون فرض أي ضرائب
أو تخصيص أي منافع أخرى لمدغشقر أو للمجتمعات المحلية ،ولذا فشلت الصفقة المقترحة وساھمت مشاعر
الغضب التي عمت البالد في إسقاط الحكومة في مدغشقر.
وإذا لم تدر ھذه االتفاقيات بشكل صحيح ،فإنھا يمكن أن تترافق مع مخاطر بالغة ،ألن السكان
المحليين قد يعتبرونھا شكالﹰ من أشكال "االستعمار الجديد" الناجم عن انعدام المساواة في القدرة على
المساومة ،ويمكن أن يتفاقم انعدام المساواة عندما توجر أراضي المالكين الصغار الذين دأبوا على استخدامھا
بموجب نظام حيازة عرفي محلي دون أي سند ملكية رسمي .وفي ھذه الحالة ،يتعرض الفقراﺀ لخطر
إخراجھم من أرض كانوا يستعملونھا منذ عقود أو على مدى أجيال ،كي تلبي حاجات المستثمر الجديد ،من
دون استشارتھم مسبقﹰا أو تقديم أي تعويض لھم ،ما يھدد رفاھھم بحرمانھم من مصدر دخلھم الرئيسي ومن
شبكة األمان التي توفرھا لھم األرض ومواردھا الطبيعية .وباالضافة إلى ذلك ،تعاني حكومات بعض البلدان
النامية أحياناﹰ من ضعف شديد لدرجة تجعلھا غير قادرة على االلتزام باالتفاقيات أو تنفيذھا .كذلك يتطلب
اعتماد نظام زراعة حديث إدارة عملية االنتقال االجتماعي واالقتصادي يدمج المزارعين التقليديين في نظام
اإلنتاج الجديد .وأخيراﹰ ،قد تتعرض األنظمة البيئية المحلية والتنوع البيولوجي لألضرار إن لم يوضع نظام
رصد مناسب يشمل مراقبة استعمال األسمدة الكيميائية وممارسات اإلنتاج التي ترتبط عادة باستئجار
األراضي .لذلك ،لم تفلح عدة محاوالت لتسريع اإلنتاج الزراعي من خالل تنفيذ عملية زراعية واسعة
النطاق ،وذلك بسبب اإلھمال المزمن للبنية التحتية والمؤسسات والتكنولوجيا ،حتى أن العديد من ھذه
االتفاقيات لم يطبق .وفي الحاالت التي طبقت فيھا االتفاقيات ،لم تولد سوى فرص عمل واستثمارات محدودة
جداﹰ ،كما ھو مبين في مسح أجراه البنك الدولي في عام .2010
في كثير من األحيان ال يكشف النقاب عن اتفاقيات استئجار األراضي ،وكانت المعلومات التي كشفت
عن البنود والشروط الدقيقة المتعلقة بھا شحيحة ،علمﹰا بأن ھذه الناحية بالغة األھمية لتقييم المضاعفات
االقتصادية لالتفاقيات .وال بد للقيام بالتقييم أن تتوفر المعلومات التالية:
)أ( ما إذا كانت ھذه االتفاقيات تحدد نتائج المخاطر التي يمكن أن تحصل ،بسبب عدم قدرة حكومة
البلد المضيف على تسليم المنتج ألي سبب كان ،مثل نقص اإلنتاج أو رفض المزارعين التقيد ببنود االتفاقية؛
)ب( ما إذا كان اإلنتاج المتوقع في البلد المضيف سيراعي العوامل البيئية التي يمكن أن تزيد من
تكلفة اإلنتاج عندما تؤخذ ھذه العوامل السلبية الخارجية في االعتبار؛
ض واسعة من
)ج( يمكن أن تمثل ندرة الموارد المائية أحيان ﹰا مقايضة بين االستثمار في استئجار أرا ﹴ
جھة وحصول المجتمعات المحلية على المياه من جھة أخرى .لذا ،ال بد من توضيح ھذا النوع من
المقايضات قبل توقيع أي عقد الستئجار األراضي .فمن دون تصميم جيد لھذه العقود ،قد ال تتحمل الشركات
المستأجرة تكاليف المقايضة ،فيضطر المجتمع المحلي إلى دفعھا بطريقة أو بأخرى)(266؛

)(266
العطاﺀات التنافسية.

كبديل عن ذلك ،يمكن أن يلجأ البلد المضيف إلى إجراﺀات أكثر شفافية مثل اإلعالن عن قرار تأجير األراضي وتنظيم

)د( في كثير من األحيان ال تكشف االتفاقيات أين ستستثمر العائدات .ومن المھم جدﹰا الحصول
على موافقة السكان المحليين والمزارعين على ھذه االتفاقيات من خالل التعاطي معھم بمزيد من الشفافية
ونشر الوعي حول منافع االتفاقيات .فالمجتمعات الريفية ينبغي أن تشارك في برامج تنمية سبل العيش التي
تساھم في زيادة استثمارات البنية التحتية وتقديم الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات األساسية
المرتبطة بھذه االتفاقيات.
مؤخراﹰ ،ناقشت الفاو وإيفاد واألونكتاد والبنك الدولي صياغة مدونة سلوك تحكم اتفاقيات استئجار
األراضي .ويجب أن تتضمن ھذه المدونة في كافة الحاالت العناصر الرئيسية التالية:
)أ(

الشفافية والمشاركة في المفاوضات؛

)ب( التنسيق الوثيق عموديﹰا وأفقياﹰ بين الوزارات الوطنية كافة والمؤسسات المعنية كافة؛
)ج( توخي العناية الواجبة قبل إبرام أية اتفاقية من خالل توضيح الحقوق في األراضي وتكلفة
التعويض ومتطلبات البنية التحتية؛
) د(

احترام الحقوق العرفية في األراضي والموارد الطبيعية؛

)ھ( أھمية معالجة قضايا التوزيع مسبقﹰا وتحديد المنافع التي يمكن قياسھا والتي تجنيھا المجتمعات
المحلية من االستثمار الواسع النطاق؛
)و( االستدامة البيئية؛
)ز( إعطاﺀ األولوية لألمن الغذائي الوطني مقابل مصالح المستثمرين األجانب لدى نشوب أزمة
غذائية وطنية حادة.
ويمكن أن تكون مدونة السلوك الخطوة األولى باتجاه إبرام اتفاقية شاملة وملزمة يمكن تنفيذھا في كل
مكان ،أي في البلدان المضيفة وفي بلدان منشأ االستثمار.
لكن تأجير األراضي ليس الحل الوحيد لتلبية الحاجة الماسة إلى االستثمار الزراعي األجنبي وإلى
زيادة اإلنتاجية في العديد من البلدان في منطقة اإلسكوا ،وخاصة معظم البلدان المتأثرة بالنزاعات .مثالﹰ،
نصحت الفاو مؤخراﹰ المستثمرين بأن يتبنوا مشاريع مشتركة مع المزارعين المحليين في البلدان الفقيرة بدالﹰ
من استئجار األراضي أو شرائھا تماماﹰ ،لكي يبقى المزارعون متحكمين بأراضيھم وكي ال يتھدد األمن
الغذائي في البلد المضيف .وبفضل ترتيبات مثل إبرام العقود الزراعية وبناﺀ الشراكات مع المزارعين
الصغار ،يمكن أن يستفيد ھؤالﺀ من االستثمار ،إذ تقدم ھذه الترتيبات عادة للمزارعين المدخالت والمساعدات
التقنية والتسليفات التي يؤمنھا المستثمرون مقابل التزام المزارعين ببيع جزﺀ من إنتاجھم ،فينشأ عن ذلك
وضع مربح للمزارعين المحليين والمستثمرين األجانب في آن معاﹰ.
 - 5صناديق الضمانات اإلقليمية

لتحقيق استقرار القدرة اإلنتاجية في البالد وزيادة توافر األغذية ،يمكن اللجوﺀ إلى سبيل آخر وھو
إنشاﺀ صندوق إقليمي خاص للضمانات .ويمكن أن يشمل مشروع الضمانات األطراف التالية :الحكومة التي
عليھا أن تضمن إمدادات األغذية على المدى الطويل يمكن أن تقوم بدور الضامن ،والمستثمر الذي يسعى
إلى تحقيق الربح في القطاع الزراعي المحفوف بالمخاطر ،والمقرض الذي يتردد في منح التسليفات للقطاع
الزراعي بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد ،والبلد المضيف الذي يحصل فيه االستثمار .وفي حال
تخلف مستثمر عن الدفع ،يمكن أن يشتري الضامن )أي الحكومة( القرض المتعسر من النظام المصرفي
المحلي أو اإلقليمي أو الدولي .وكبديل عن ذلك ،يمكن أن تقوم الحكومة الضامنة بتشجيع القطاع الخاص
على االستثمار في اإلنتاج الزراعي في بلد آخر من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من خالل تقديم ضمانة
بسيطة ضد نزع الملكية أو التأميم الناجمين عن النزاعات أو االضطرابات المدنية .ويمكن أن توجه الضمانة
إلى المشاريع المشتركة مع المزارعين أو معاملي األغذية المحليين ،دون تھديد األمن الغذائي في البلد
المضيف ومع إتاحة المجال للقطاع الخاص ليستثمر ويزدھر.
باإلضافة إلى تسھيالت الضمان المقدمة من البنك اإلسالمي للتنمية ،أنشئ مشروع إقليمي لضمان
االستثمار ما زال يعمل منذ أواسط السبعينات ،ھو المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
)ضمان() .(267ولكن مھام ھذه المؤسسة واسعة جدﹰا وال تستھدف القطاع الزراعي الذي يمثل نحو  5في
المائة فقط من األنشطة التأمينية الئتمان الصادرات .وتتردد البلدان المضيفة والمؤسسات المالية اإلقليمية
والدولية في االستثمار في القطاع الزراعي بسبب ارتفاع المخاطر فيه .ولكن عندما يكون ھناك صندوق
لضمان االستثمار ممول من الحكومة ،يمكن أن يدير المستثمر المخاطر ويخففھا ،ويمكن أن يتشجع أكثر على
االستثمار في القطاع الزراعي في البلدان الفقيرة باستئجار األراضي الزراعية وتطويرھا وزراعتھا في تلك
البلدان .ويسمح مثل ھذا المشروع بزيادة التدفقات الرأسمالية إلى البلد المضيف ،ويمكن استعمال ھذه
التدفقات لتمويل برامج إنمائية في قطاعات اإلنتاج لخدمة المجتمعات المحلية وللتخفيف من حدة العداﺀ حيال
ال من القطاع العام ،ينخفض
فكرة تأجير األراضي الزراعية لألجانب وبتأجير األراضي للقطاع الخاص بد ﹰ
العداﺀ في البلد المضيف فيصبح قادراﹰ على تنفيذ العقد بمزيد من السھولة والفعالية.
ويمكن أن يلبي صندوق الضمانات مصالح األطراف المعنية كلھا إذا استوفيت الشروط التالية) :أ( إذا
كان بإمكان النظام المصرفي توسيع نطاق إقراضه بطريقة آمنة؛ )ب( إذا كان المستثمر يتمتع بالتغطية في
حالة التعسر؛ )ج( وإذا كان البلد المضيف يتلقى االستثمار األجنبي المباشر والتدفق الرأسمالي بما يكفي
لتخفيض معدل البطالة وتمويل البرامج اإلنمائية؛ )د( إذا شجع القطاع الخاص على المشاركة وكانت
مشاركته تضمن المزيد من الكفاﺀة في السوق.
التوصيات
من أجل تطبيق صندوق الضمانات بشكل أفضل ينبغي التقيد بما يلي:
) (267تقدم مؤسسة "ضمان" ضمانات الستثمارات عربية وغير عربية في البلدان األعضاﺀ الواقعة ضمن نطاق عملھا
لتأمينھا ضد المخاطر غير التجارية ،كما تقدم الضمانات للصادرات العربية لتأمينھا ضد المخاطر التجارية وغير التجارية .وفي حال
وقوع أي من المخاطر التي تشملھا التغطية ،تصل نسبة التعويض إلى  90في المائة .ووفق ﹰا للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "ضمان"
لعام  ،2009السودان ھو البلد الذي يحصل على أكبر حجم من ضمانات االستثمار ،تليه الجمھورية العربية السورية واليمن .أما العراق
وفلسطين ،فيبدو أنھما ال يستضيفان أياﹰ من ھذه العمليات.

)أ( ينبغي أن تتولى إدارة صندوق الضمانات مؤسسة إقليمية أو دولية ذات خبرة ويمكنھا تطبيق
معايير دولية واضحة وشفافة؛
)ب( ال ينبغي أن يضمن المستثمر ضمانة كاملة ،إذ ينبغي أن تكون ھناك نسبة مئوية من االستثمار
معرضة للخطر للتعويض عن أية ممارسات تتسم بعدم االحتراز؛
)ج( ينبغي أن تكون نسبة مئوية معينة من استثمارات النظام المصرفي ،معرضة للخطر للتعويض
عن أي اختيار سلبي ممكن؛
)د( تنبغي استشارة المجتمعات المحلية قبل إجراﺀ أي استثمار أجنبي مباشر في منطقة زراعية
مأھولة .كذلك ،يتعين على الحكومة المضيفة في مثل ھذه الحاالت أن تستثمر جزﺀاﹰ من العائدات في مشاريع
إنمائية في المناطق الريفية التي يحصل فيھا اإلنتاج ،ما يساعد على التخفيف من العداﺀ المحتمل في
المجتمعات المحلية.

رابعاﹰ  -توصيات التخاذ اجراﺀات على مستوى السياسات العامة
في منطقة اإلسكوا
يمكن أن يكون األمن الغذائي جسرﹰا يساعد على إرساﺀ عالقات أفضل بين بلدان منطقة اإلسكوا،
إال أن تركيبة المجتمعات واالقتصادات في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،إلى جانب التأثيرات الخارجية
المستمرة منذ زمن طويل ،تخلق ظروفاﹰ مؤاتية لنشوب نزاعات قائمة على اإلحساس بالظلم .وفي حين أن
الالمساواة في إمكان الحصول على الموارد يمكن أن تكون نتيجة طبيعية للعمليات االقتصادية القائمة على
السوق ،إال أن مضاعفاتھا السلبية على األمن تظھر عندما تتوافق مع االنقسامات االجتماعية والسياسية.
وبالتالي ،ال بد من تقييم ھذا التوافق بعناية عند تصميم السياسات المتعلقة بالنمو والحد من الفقر وعند تنفيذھا.
ولم تستطع األنظمة في البلدان المتأثرة بالنزاعات وفي عدة أنحاﺀ أخرى في منطقة اإلسكوا أن تطور ركائز
اقتصادية واجتماعية قوية ،وما زال ھذا التحدي قائمﹰا في ھذا الجزﺀ من العالم أيضﹰا في ظل االتجاھات
الديمغرافية وركود عائدات النفط في المستقبل .ولمنع نشوب نزاعات جديدة والتخفيف منھا ،ال بد من بناﺀ
اقتصادات حديثة ومتنوعة وأنظمة أكثر شفافية ومساﺀلة ،باإلضافة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي.
فيما يلي بعض اإلجراﺀات المقترحة ،وھي مقسمة بحسب توقيت تطبيقھا .كما أدرجت أدناه مجموعة
فرعية من التوصيات المخصصة للبلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة.
ألف  -التوصيات على المدى القصير
في ظل النقص القائم في التكامل اإلقليمي ،يمكن للجھود السياسية الرامية إلى تحقيق المزيد من
التكامل اإلقليمي أن تعزز األمن الغذائي .وبين التدابير على المدى القصير المقترحة على البلدان األعضاﺀ
في اإلسكوا ما يلي:
)أ( تكثيف البحوث حول العالقة القائمة بين تنمية التجارة واألمن الغذائي ،وإطالق الحوار بين
البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا حول الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في التجارة اإلقليمية وتسھيل صياغة
خريطة طريق مشتركة نحو المزيد من التكامل داخل المنطقة؛
)ب( إعداد برامج مشتركة مع المنظمات الدولية المتخصصة بتنمية التجارة ،وخاصة منظمة التجارة
العالمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(؛
)ج( إجراﺀ دراسات للتكاليف والمنافع المتعلقة بتكامل األسواق الزراعية في المنطقة العربية،
وتحديد أبرز الحواجز التي تحول دون تنمية التجارة الزراعية .وال بد من فھم ما إذا كانت ھذه الحواجز
تتعلق بالوصول إلى السوق أو إلى رأس المال ،أو بالتشريعات غير الواضحة عن التجارة أو بمسائل أخرى؛
)د( سياسات الحماية االجتماعية حاسمة األھمية لمعالجة انكشاف السكان المنكشفين المتأثرين
بانعدام األمن الغذائي وزيادة قدرتھم على التحمل .وتبين الدروس المستفادة على مر خمسة عقود أن منفعة
التحويالت النقدية والعينية تتوقف على حالة التنمية التي وصلت إليھا األسواق المحلية .أما التحويالت
المشروطة ،كبرامج العمل العامة والغذاﺀ مقابل التعليم والتحويالت الذاتية االستھداف ،فھي وسائل مناسبة في

البلدان المتأثرة بالنزاعات ،نظراﹰ لتأثيرھا اإليجابي على التنمية وألعبائھا اإلدارية الخفيفة .ويتعين على بلدان
المنطقة تنظيم منتديات لمناقشة الخبرات في مجال استعمال ھذه السياسات وتبادل اآلراﺀ حولھا؛
)ھ( تقييم وجھات نظر الناس بشأن وضع سياسة زراعية مشتركة وتوعيتھم بمنافعھا .ومع أن
السياسة الزراعية المشتركة في أوروبا تحولت إلى بنية اقتصادية شاملة إشكالية ،إال أن ھناك في تجربتھا
دروساﹰ مھمة تتعلق باإلرادة السياسية التي رافقتھا وبسياساتھا األخيرة التي تؤيد تحويل اإلعانات من اإلنتاج
إلى مزايا التنمية المستدامة )أي الفصل(؛
)و( تعزيز برامج التغذية والتخطيط األسري ،خاصة في المناطق التي يرتفع فيھا تركيز الفقر،
بھدف التوعية حول مخاطر سوﺀ التغذية واألمومة المبكرة ومعدالت الخصوبة المرتفعة.
باﺀ  -التوصيات على المدى المتوسط
يمكن تلخيص التوصيات على المدى المتوسط بما يلي:
)أ( استكشاف الفرص الرامية إلى تحفيز االستثمارات العامة في البنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا
والنقل ،ما يساعد على ربط جھات اقتصادية أفضل باألسواق عبر الحدود .وتزداد فرص حدوث االستثمار
الخاص والنشاط االقتصادي الخاص عندما يمھد االستثمار العام الطريق .وفي العديد من المناطق ،تكون
الطرق والسكك الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية والبنى التحتية الكھربائية والخدمات اللوجستية
بحاجة ماسة إلى التحديث ،وتقدم العديد من فرص الخصخصة وبناﺀ الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
)ب( زيادة مساحة األراضي الزراعية في السودان باجتذاب المشاريع المشتركة واالستثمار األجنبي
المباشر إلى المناطق التي تكون فيھا المجتمعات المحلية غير مھتمة أو غير قادرة على استغالل األراضي
بإنتاجية عالية .ويمكن أن يساعد إنشاﺀ صندوق إقليمي للضمانات على تشجيع االستثمار األجنبي المباشر
اإلقليمي في ھذا المجال؛
)ج( تحسين كفاﺀة برامج شبكات األمان وفعاليتھا من خالل تحسين استھدافھا ونوعية جمع البيانات
فيھا إلقامة رصد وتقييم منتظمين يشكالن حجر زاوية ھذا البرامج؛
)د( تقديم الخدمات المالية في المناطق الريفية على نطاق أشم بربط الخدمات المتكاملة معاﹰ مثل
تأمين المحاصيل والتسليفات وبإنشاﺀ جمعيات للمزارعين لمعالجة مشكلة المعلومات المحدودة ومشكلة ضمان
أن تكون ھذه الخدمات لمصلحة المزارعين .ومع أن تأمين الزراعة وتمويلھا مجاالن واعدان في ھذه
المنطقة ،ال بد من استيفاﺀ شرط مسبق لتنميتھما ھو خلق بيئة عمل مؤاتية يمكن فيھا إنفاذ العقود وتكون فيھا
حقوق الملكية واضحة؛
)ھ( زيادة فعالية أجندة البحث والتطوير الزراعية وتعزيز طابعھا اإلقليمي بھدف استثمار وفورات
الحجم إلجراﺀ البحوث حول المشاكل العامة التي تؤثر على األمن الغذائي ،كندرة المياه والتغير المناخي؛
)و( تعزيز تكامل التجارة اإلقليمية الذي يساعد على إطالق العنان للميزات المقارنة للبلدان،
وخاصة تلك التي يغطي فيھا قطاع الزراعة نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ومن اليد العاملة؛

)ز( إنشاﺀ مركز للمعرفة دعمﹰا لتحالف إقليمي لألمن الغذائي يحقق أھدافﹰا منھا):(268
) (1تطوير مؤشرات توجه عملية صنع القرارات ورصد التقدم في مجال تحسين األمن
الغذائي وطنياﹰ وإقليمياﹰ ،واقتراح اإلجراﺀات الوقائية والتصحيحية المالئمة؛
) (2إدراج نظام لإلنذار واالستجابة المبكرين من أجل توقع أي قصور في األغذية في الوقت
المناسب وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات المتعلقة بالتخفيف من المخاطر
بسرعة؛
) (3استضافة قاعدة بيانات إقليمية حول األمن الغذائي ،تتضمن خريطة لمواقع انعدام األمن
الغذائي للمساعدة على بناﺀ أنظمة وطنية وقدرات فنية لتحديد مواقع انعدام األمن الغذائي
والفئات المتضررة منه ولتتبع اإلحصاﺀات وجمعھا وتحليلھا ونشرھا على الصعيدين
الوطني والمحلي)(269؛
) (4إنشاﺀ نقطة تجمع إقليمية لخبراﺀ اإلرشاد الزراعي.
جيم  -التوصيات للبلدان المتأثرة بالنزاعات
يمكن تلخيص التوصيات للبلدان واألقاليم المتأثرة بالنزاعات بما يلي:
)أ( يتأثر انعدام األمن الغذائي في البلدان المتأثرة بالنزاعات على المدى القصير بشكل خاص بسوﺀ
التغذية وبالرعاية الصحية الضعيفة .ويسمح إجراﺀ تحسينات في ھذا المجال بتوليد عائدات آنية مباشرة
ضخمة ،شرط أن يؤخذ في االعتبار التزام الحكومة وقدرتھا؛
)ب( يتأثر انعدام األمن الغذائي في البلدان المتأثرة بالنزاعات على المدى الطويل بشكل خاص
بانخفاض اإلنتاجية الزراعية وصعوبة الوصول إلى السوق وقلة القدرات المالية والتنمية المحدودة لألسواق.
إال أنه ليست ھناك توصية تنطبق على الجميع ألن كل بلد يختلف عن اآلخر؛
)ج( الزراعة في ھذه البلدان واقعة في أسر األنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية ،كما أنھا تتسم
بانخفاض اإلنتاجية الزراعية .ولذا ،من المھم زيادة الزراعة البعلية ،كإنتاج البقول والدخن ،إضافة إلى
الفواكه والخضروات عندما تمسح الموارد المائية بذلك )كما في العراق مثالﹰ( ،وتعزيز روابط السوق.
وتتطلب معالجة ھذه القيود كلھا القيام باستثمارات في البحوث المتعلقة بالمحاصيل المقاومة للجفاف وفي
خدمات اإلرشاد ،وترشيد الضرائب والرسوم ،وإجراﺀ اإلصالحات المتعلقة بإدارة مشاريع الري لصالح
جمعيات مستخدمي المياه كما حصل في مصر ،وإجراﺀ اإلصالحات السياسية لألراضي وتراخيص التصدير
واالحتكار بھدف رفع كفاﺀة األسواق الزراعية؛
) (268يمكن أن تعمل وكاالت التنمية اإلقليمية بشكل وثيق مع برنامج األغذية العالمي والفاو لتشكيل مركز إقليمي للمعلومات
والمعرفة حول األمن الغذائي.
) (269ينبغي أن تتضمن ھذه األنظمة معلومات عن مواقع انتشار االنكشاف على المخاطر ،بما في ذلك معلومات عن
إحصاﺀات األمن الغذائي ،إلى جانب بيانات اجتماعية واقتصادية أخرى .كما ينبغي أن تشكل ھذه األنظمة أساساﹰ لوضع آليات اإلنذار
المبكر لألمن الغذائي.

)د( ينبغي على المبادرات الغذائية أن تنشئ رابطﹰا وآلية تنسيق في االنتقال من مرحلة اإلغاثة
اإلنسانية إلى مرحلة التعافي والتنمية ،وبالتالي التنسيق بين الوكاالت المتخصصة بالتنمية االقتصادية وبتلك
المتخصصة بالقضايا اإلنسانية واألمنية ،لمعالجة مشاكل سبل العيش الزراعية والرعوية في مرحلة مبكرة
وخاصة في المناطق التي تعاني نزاعاﹰ منذ زمن طويل .كما يجب أن تحرص وكاالت المعونة الغذائية على
أن تكون المعونة الغذائية مكملة لألنشطة األخرى التي تدرج باستمرار في االستراتيجيات الوطنية والمحلية
للحد من الفقر والتعافي؛
)ھ( ينبغي على الجھات المانحة أن تخصص ميزانيات متعددة السنوات لتحويالتھا المقدمة إلى
وكاالت اإلغاثة العاملة في بلد متأثر بالنزاع ،لكي تحسن ھذه الوكاالت تخطيطھا وتزيد كفاﺀة عملياتھا؛
)و( ينبغي على البرامج الوطنية الستراتيجيات الحد من الفقر والنھج القطاعية الشاملة أن تعمم
مراعاة األمن الغذائي وأن تكون مصاغة بطريقة تشاركية وأن تراعي المساواة بين الرجل والمرأة وأن تطبق
بشكل يجعل سياسات التغذية وسياسات االستثمار الزراعي والعام أدوات أساسية لمعالجة الفقر في المناطق
الريفية؛
)ز( يساعد تعزيز تكامل التجارة اإلقليمية وتحسين بيئة األعمال وزيادة المنافسة في الخدمات
اللوجستية على زيادة عوائد السالم في ھذه البلدان؛
)ح( فيما يتعلق بفلسطين ،العقبة األكبر ھي االحتالل وعدم سماحه بحرية حركة عوامل االنتاج.
لذا ،على اإلسكوا إجراﺀ المزيد من البحوث التفصيلية حول الحواجز ،ربما بالتعاون مع وحدة مساعدة الشعب
الفلسطيني التابعة ألمانة األونكتاد ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
)األونروا(؛
ن معاﹰ ،ومن غياب الفرص
)ط( ما زال العراق يعاني من نزاعات داخلية ونزاع ﹰا دولياﹰ في آ ﹴ
االقتصادية الواسعة النطاق التي تجعل تكاليف فرصة المشاركة في النزاع منخفضة نسبياﹰ .وقد ساھمت
الحرب والعقوبات في عزل العراق على الصعيدين الدولي واإلقليمي .ولذا فإن بذل المزيد من الجھود
اإلقليمية لتحقيق التكامل عموماﹰ ،ببناﺀ شبكات الطرق العامة والسكك الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية
والكھرباﺀ والمياه و/أو مشاريع الصرف الصحي الممولة إقليميﹰا مثالﹰ ،يعد بخير عميم لبلد مثل العراق ما زال
متأثرﹰا بدمار بنيته التحتية المادية .وفي ھذا السياق ،يمكن أن تساھم اإلسكوا من خالل إطالق الحوار
وإجراﺀ البحوث األساسية ذات الصلة؛
)ي( يتخذ النزاع في اليمن طابعﹰا داخليﹰا رغم آثاره الجانبية على البلدان المجاورة ،ويترافق مع
انتشار الفقر المدقع والنقص في الموارد الطبيعية والقدرة المالية المحدودة والنمو السكاني السريع ،كما أن
اليمن أسير مصيدة فقر تتمثل بتدني الدخل واالدخار واالستثمار ،ما يؤدي من جديد إلى انخفاض الدخل .كما
يسبب القات الذي يستعمل كمادة مخدرة ترفيھية مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة ألنه يستھلك بتكلفة عالية
على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي .ولكسر ھذه الحلقة المفرغة ،من المھم مراعاة المساواة بين
الجنسين ،إذ يؤدي الحد من معدالت الخصوبة إلى زيادة تمكين المرأة ،ما يسمح بدوره باتخاذ قرارات
اقتصادية أكثر عقالنية في األسر المعيشية .وفي ھذا السياق ،يمكن أن تتعاون اإلسكوا مع اإليفاد والفاو،

وأن تبحث عن استراتيجيات إلبعاد اإلنتاج الزراعي عن القات وتوجيھه نحو محاصيل تدر عائدات اجتماعية
واقتصادية أعلى؛
)ك( تتميز السودان بخصائص إنمائية واعدة جدا إذا ما جرى الحد من النزاع الذي ھو داخلي أساساﹰ
ولكن له بعض اآلثار الجانبية على البلدان المجاورة .وال بد من استعمال إمكانات السودان اإلنمائية لتسوية
النزاع .كما يمكن أن يؤدي اقتران المساحات الشاسعة من األراضي الصالحة للزراعة وغير المستغلة
بمشاريع التنمية اإلقليمية إلى إحراز بعض التقدم في ھذا المجال .ويمكن أن تساھم اإلسكوا في إعداد
دراسات حول التأثير االجتماعي واالقتصادي لبرامج التنمية الريفية ،وأن تنسق ذلك مع الحكومات المحلية
ووكاالت التنمية الدولية مثل البنك الدولي والفاو وإيفاد؛
)ل( يحتل تقديم الخدمات العامة وتحقيق الالمركزية المالية حالياﹰ مكانة محورية في النقاش المتعلق
بالسياسات االقتصادية في البلدان المتأثرة بالنزاعات )كما في السودان مثالﹰ( .وينبغي التوصل إلى فھم شامل
لمنافع ھذه األجندة المعقدة ومضاعفاتھا وتطبيقھا الفعال من خالل تنظيم منتديات مخصصة لھذا الغرض
وتقديم المساعدة التقنية .ويمكن لإلسكوا بالتعاون ،مع سائر شركائھا في التنمية ،أن تساعد على دفع ھذا
النقاش قدماﹰ.

المرفق األول
صناديق/مؤسسات البحث والتطوير
صناديق/مؤسسات
البحث والتطوير

الموقع

المصرف العربي
للتنمية االقتصادية
في أفريقيا

الخرطوم،
السودان

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

الكويت

الميزانية ونطاق العمل
الرئيسي
المھام
المصرف مؤسسة مالية
وزع مبلغ قدره 190
تمولھا حكومات البلدان
مليون دوالر أمريكي
الدول
األعضاﺀ في جامعة
على عدة مشاريع تشمل
العربية التي وقعت على
البنية التحتية والزراعة
اتفاقية تأسيس المصرف )في والتنمية الريفية والقطاع
 18شباط/فبراير .(1974
االجتماعي وقطاع
الطاقة والقطاع الخاص.
تشمل مھام المصرف
المساعدة في تمويل التنمية
ونظراﹰ ألھمية دور
الزراعة وقطاع التنمية
االقتصادية في البلدان
الريفية في تحقيق األمن
األفريقية غير العربية
وتشجيع مساھمة رأس المال الغذائي وتحسين
العربي في التنمية األفريقية ،الظروف المعيشية
للمستفيدين ،خﹸصص
إلى جانب تقديم المساعدة
التقنية المطلوبة لتنمية
مبلغ قدره  43.2مليون
أفريقيا.
دوالر )أي نحو 23.58
في المائة من مجموع
القروض( إلى ھذا
القطاع الذي يشمل
استصالح األراضي
والري والموارد
الطبيعية.
أُ نشئ ھذا الصندوق في عام يبلغ رأس المال
المصرح به والمدفوع
 1961ويھدف إلى مساعدة
البلدان العربية وبلدان نامية منذ  31آذار/مارس
أخرى على تنمية اقتصاداتھا  2 000 2009مليون
من خالل منح القروض
دينار كويتي .وفي
وتقديم الضمانات والمساعدة السنة المالية
التقنية والمساھمة في األسھم  ،2009/2008مول
الرأسمالية للمؤسسات الدولية الصندوق  18مشروع ﹰا
واإلقليمية المعنية بتمويل
بقروض إجمالية بلغت
عمليات
التنمية .وتتركز
نحو  197مليون دينار
الصندوق أساس ﹰا على
كويتي شملت الطاقة
والري
قطاعات الزراعة
والنقل والصناعة
والطاقة
واالتصاالت
والنقل
والزراعة باإلضافة إلى
والصناعة والمياه والصرف المياه والصرف الصحي
الصحي.
وقطاعات أخرى .أما
في ما يتعلق بتوزيع
مجموع القروض على
مختلف القطاعات،

النوع
المصرف مؤسسة مالية يملكھا
ثمانية عشر بلدﹰا عربيﹰا من
البلدان األعضاﺀ في جامعة
الدول العربية .كما أنه
مؤسسة دولية مستقلة تتمتع
بصفة قانونية دولية كاملة
وباستقاللية تامة في الشؤون
اإلدارية والمالية .ويخضع
المصرف ألحكام اتفاقيته
التأسيسية ولمبادئ القانون
الدولي.

أُ نشئ الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية في
 31كانون األول/ديسمبر
 1961كآلية تقدم من خاللھا
دولة الكويت قروضﹰا
ومساعدات إلى البلدان العربية
وبلدان نامية أخرى.

صناديق/مؤسسات
البحث والتطوير

الموقع

صندوق أبو ظبي
للتنمية

أبو ظبي،
اإلمارات
العربية
المتحدة

البنك اإلسالمي
للتنمية

المملكة
العربية
السعودية

المھام

أُ نشئ ھذا الصندوق في عام
 1971لمساعدة البلدان
النامية على تحقيق نمو
اقتصادي مستدام والحد من
الفقر بتوفير الموارد المالية
وبناﺀ الشراكات في
القطاعين العام والخاص.
وتشمل القطاعات البنية
التحتية والزراعة والكھرباﺀ
والمياه والنقل والصناعة
والخدمات االجتماعية
وخدمات الرعاية الصحية
والسياحة والفنادق
واالتصاالت السلكية
والالسلكية والدراسات
والدعم الفني.
أُ نشئ ھذا البنك في عام
 ،1973ويھدف عمومﹰا إلى
تعزيز التنمية االقتصادية
والتقدم االجتماعي ،وھو
يمول المشاريع والبرامج
المنتجة في القطاعين العام
والخاص في البلدان
األعضاﺀ .كما يستثمر البنك
في مشاريع البنية التحتية
االقتصادية واالجتماعية،

الميزانية ونطاق العمل
الرئيسي
فيحتل قطاع النقل
واالتصاالت المرتبة
األولى بﹻ  35.7في
المائة من القروض ،يليه
قطاع الطاقة  24.6في
المائة ،وقطاع الزراعة
 12.6في المائة ،وقطاع
الصناعة  8.1في
المائة ،وقطاع المياه
والصرف الصحي 9.6
في المائة ،ومصارف
التنمية  3.2في المائة،
وقطاع االتصاالت 2.4
في المائة ،والقطاع
االجتماعي  2.2في
المائة وقطاعات أخرى
 0.9في المائة.
مولت المنح والقروض الصندوق مؤسسة مستقلة
تملكھا حكومة أبو ظبي.
التي قدمھا ھذا
الصندوق بقيمة 12.5
مليار درھم إماراتي )أي
ما يعادل  3.542مليار
دوالر(  199مشروع ﹰا
في  53بلدﹰا نامياﹰ .كما
أنشأ الصندوق 12
مشروع ﹰا مشتركاﹰ في
عدة قطاعات في مواقع
جغرافية مختلفة .ويدير
الصندوق القروض
والمنح التي تقدمھا
حكومة أبو ظبي بقيمة
 10مليارات دوالر.
النوع

قرر مجلس إدارة البنك البنك اإلسالمي للتنمية ھو
مؤسسة مالية دولية أسست
اإلسالمي للتنمية في
عام  2005زيادة األسھم بموجب إعالن النية الصادر
الرأسمالية المصرح بھا عن مؤتمر وزارﺀ مالية
البلدان اإلسالمية الذي عقد في
للبنك من  15مليار
جدة في شھر ذي القعدة من
دينار إسالمي إلى 30
السنة الھجرية .1393
مليار دينار إسالمي
وزيادة الرأسمال
المكتتب من
 6.9مليار دينار إسالمي

صناديق/مؤسسات
البحث والتطوير

إيفاد :تمكين
الفقراﺀ الريفيين
للتغلب على الفقر

الموقع

روما،
إيطاليا

الصندوق العربي
لإلنماﺀ االقتصادي الكويت
واالجتماعي

المھام
ويقدم المساعدة التقنية إلى
البلدان األعضاﺀ ،ويساعد
على تعزيز التجارة
الخارجية وخاصة السلع
الرأسمالية.
أسس الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية )إيفاد(،
وھو إحدى الوكاالت
المتخصصة لألمم المتحدة،
كمؤسسة مالية دولية في عام
 1977كواحدة من أبرز
النتائج التي توصل إليھا
مؤتمر األغذية العالمي الذي
عقد في عام  .1974ومن
خالل القروض والمنح
المقدمة بمعدالت فائدة
منخفضة ،يتعاون صندوق
إيفاد مع الحكومات لتطوير
وتمويل برامج ومشاريع
تمكن السكان الريفيين
الفقراﺀ من التغلب على الفقر
بأنفسھم.
يركز الصندوق العربي
لإلنماﺀ االقتصادي
واالجتماعي )الصندوق
العربي( الذي أسس في عام
 1974على تمويل التنمية
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
والتعليم ومياه الشفة والتنمية
الريفية والرفاه االجتماعي.

الميزانية ونطاق العمل
الرئيسي
إلى  15مليار دينار
إسالمي) .تساوي وحدة
حساب البنك اإلسالمي
للتنمية وحدة من حقوق
السحب الخاصة
لصندوق النقد الدولي(.
 124.04مليون دوالر
لعام 2010

 2مليار دينار كويتي

النوع

مؤسسة مالية دولية

مؤسسة مالية إقليمية عربية

المرفق الثاني
استبيان حول األمن الغذائي
اإلسكوا
الجزﺀ األول :تقييم انعدام األمن الغذائي وفھمه
السؤال :1
 1 - 1ما نوع البيانات التي لديكم عن انعدام األمن الغذائي؟ من ھي الوكالة المسؤولة؟ كم مرة تقومون بتحديث ھذه البيانات؟
البيانات
البيانات الديمغرافية
الفقر )بحسب المنطقة بما فيھا المناطق الريفية والمدينية(
استيراد/تصدير األغذية
أسعار سوق األغذية وھياكلھا )حسب الفئة(
قواعد بيانات الظروف المناخية
الجوع/انعدام األمن الغذائي
القدرة اإلنتاجية في الزراعة حسب أبرز األغذية األساسية
والمحاصيل النقدية
مسوح األسر المعيشية
التنوع االقتصادي
نظام اإلنذار المبكر
بيانات أخرى )حدد(

الوكالة المسؤولة

وتيرة جمع البيانات )أشھر(

السؤال :2
كيف تغير السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمنكشفون على مخاطره في السنوات الخمس الماضية؟
2005

2007

2009

السكان الذين يعانون انعدام األمن الغذائي )النسبة المئوية إلى مجموع
السكان(
التعريف ومصدر البيانات:
السكان المنكشفون على مخاطر انعدام األمن الغذائي )النسبة المئوية إلى
مجموع السكان(
التعريف ومصدر البيانات:
مالحظة :ينبغي أن تستند األجوبة إلى تعريف السكان الذين يعانون انعدام األمن الغذائي والمنكشفون على مخاطره وإلى البيانات الموجودة.

السؤال :3
ما ھي األنواع والمسببات المعتادة واألسباب المحددة لحصول أزمة أمن غذائي في بلدك؟
يرجى اختيار ما اليزيد عن ثالثة أسباب محددة.
النوع
انخفاض اإلنتاج
انخفاض معدل الحصول على األغذية
انعدام االستقرار السياسي
أنواع أخرى )حدد(

مسببات
الظروف المناخية ،الكوارث الطبيعية ،النقص في
المدخالت ،إلخ )حدد(
انخفاض الدخل ،االرتفاع المفاجئ في األسعار،
الكوارث الطبيعية ،إلخ )حدد(
النزاع الداخلي ،النزاعات اإلقليمية ،االحتالل ،إلخ
)حدد(

األسباب المحددة
الجفاف ،الفيضانات ،أسباب النقص في
المدخالت ،إلخ )حدد(
أسباب انخفاض الدخل ،االرتفاع المفاجئ
في األسعار ،إلخ )حدد(

السؤال :4
ما ھي أبرز نتائج أزمة الغذاﺀ األخيرة؟ يرجى اختيار ما ال يزيد عن ثالث نتائج.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

انعدام االستقرار السياسي
تضخم شديد
ارتفاع حاد في معدالت الفقر
ارتفاع حاد في معدالت الجوع
ارتفاع سوﺀ التغذية ومعدالت وفيات األطفال
ضغط على شبكات األمان االجتماعية
ارتفاع العجز المالي
تدھور ميزان المدفوعات
أصبح الغذاﺀ عامالﹰ مھمﹰا في األجندة السياسية
سياسات جديدة :قيود مفروضة على الصادرات الغذائية ورقابة على األسعار وإعانات ،إلخ
ضرورة تعليق اإلصالحات االقتصادية الھيكلية
نتائج أخرى )حدد(

مالحظة :يرجى تقديم البيانات حيثما يكون ذلك مناسباﹰ.

السؤال :5
يرجى ترتيب الفئات الثالث األكثر تأثراﹰ باألزمات عند حصولھا.
الترتيب

الفئة
المسنون
األمھات العازبات
الفقراﺀ الريفيون
فقراﺀ في المدن
النساﺀ عموماﹰ
األطفال عمومﹰا
األيتام
األشخاص ذوو إعاقة
منطقة محددة
فئات أخرى )حدد(

السؤال :6
يرجى تقييم مدى انكشاف كل فئة يمكن أن تعاني من انعدام األمن الغذائي في المجتمع على مخاطره مقارنة بعام .2007
يرجى وضع عالمة في الخانات المناسبة.
الفئة
المسنون
األمھات العازبات
الفقراﺀ الريفيون
فقراﺀ المدن
النساﺀ
األطفال
فئات أخرى )حدد(

غير منكشفة

2007
منكشفة نوع ﹰا ما

تعاني انكشاف ﹰا شديدﹰا

غير منكشفة

2009
منكشفة نوع ﹰا ما

تعاني انكشاف ﹰا شديدﹰا

مالحظة :ينبغي أن تستند األجوبة إلى تعريف السكان المنكشفون على مخاطر انعدام األمن الغذائي وإلى البيانات القائمة حيثما أمكن ذلك .

السؤال :7
ما ھي االستراتيجيات الملحوظة التي تعتمدھا األسر المعيشية للتصدي لألزمة؟ يرجى وضع عالمة في الخانات المناسبة.
غير شائعة

يستخدمھا البعض

عدم تناول بعض الوجبات
مراكمة الديون
بيع األصول
الحد من النفقات على الصحة
الحد من النفقات على التعليم
اللجوﺀ إلى ارتكاب الجرائم
التنازع على الموارد
عمالة األطفال
استراتيجيات أخرى )حدد(

شائعة جداﹰ

السؤال :8
فيما يلي الئحة باألخطار التي تھدد األمن الغذائي .يرجى تحديد مدى خطورة كل منھا في بلدك ،ووضع عالمة في الخانات
المناسبة.
غير شديد
تغير المناخ والجفاف
انخفاض التحويالت المالية
النمو السكاني
االعتماد على الواردات الغذائية التي تمولھا العوائد النفطية
الوقود الحيوي واإليثانول
ارتفاع أسعار األغذية الدولية
سياسات االقتصاد الكلي الوطنية الخاطئة )القيود على التجارة ،إلخ(
األزمة االقتصادية الحالية
المضاربة في البورصة بأسعار السلع
النزاع /االحتالل
التدخل الخارجي
أخطار أخرى )حدد(

شديد نوع ﹰا ما

شديد جداﹰ

السؤال :9
في حال استمرت أزمة الغذاﺀ أو حصلت من جديد ،كيف تقيمون النتائج التالية التي يمكن أن تحصل .يرجى وضع عالمة في
الخانات المناسبة.
ال ينطبق
انعدام االستقرار السياسي
تضخم شديد
ارتفاع حاد في معدالت الفقر
ارتفاع حاد في معدالت الجوع
ارتفاع سوﺀ التغذية ومعدالت وفيات األطفال
تزايد الضغط على شبكات األمان االجتماعية
ارتفاع العجز المالي
تدھور ميزان المدفوعات
ضرورة تعليق اإلصالحات االقتصادية الھيكلية

ينطبق نوع ﹰا ما

ينطبق جدﹰا

نتائج ممكنة أخرى )حدد(
الجزﺀ الثاني :التصدي النعدام األمن الغذائي
السؤال :10
فيما يلي بعض الحلول الممكنة التي قد تعتمدھا البلدان للتخفيف من تأثير أزمة الغذاﺀ .أي من ھذه السياسات طبقھا بلدك؟
يرجى أيض ﹰا تحديد مدى أھمية كل سياسة في بلدك ،ووضع عالمة في الخانات المناسبة.
نوع محدد

سياسة طبقت

زيادة األجور و/أو معاشات التقاعد
تخفيض الضرائب على المواد الغذائية
فرض رقابة على األسعار
حلول متعلقة بالتجارة
تنويع سبل العيش/مصادر الدخل
استراتيجية وطنية لألمن الغذائي
إدارة متكاملة للموارد الطبيعية
تعزيز شبكات األمان
تأمين إنتاج المحاصيل
أدوات التحوط المالية
وضع خطوط أساس األمن الغذائي والتغذية
وأنظمة الرصد المتعلقة بھا
نظام إنذار مبكر
إعانات للمنتجين
زيادة المخزونات الغذائية
استثمار عام في الزراعة
إبرام اتفاقيات استئجار أراضﹴ على المدى
الطويل مع بلدان أخرى
تنويع االقتصاد
التخطيط األسري
حلول أخرى )حدد(

ال ينطبق

ينطبق نوع ﹰا ما

ينطبق جدﹰا

السؤال :11
ماذا كان حجم العبﺀ المالي المرتبط مباشرة بنفقات األمن الغذائي )أي األعباﺀ المالية المطلوبة التخاذ اإلجراﺀات المذكورة
في السؤال السابق( من حيث النفقات الحكومية اإلجمالية في األعوام  2007و 2008و2009؟
2007

2008

2009

المخططة لعام 2010

المرتقبة لعام 2011

السؤال :12
ما ھي المنظمات الدولية/الجھات المانحة التي طلبتم منھا المساعدة لصياغة استجابتكم النعدام األمن الغذائي؟ ما ھو نوع
المساعدة التي طلبتموھا؟
المنظمة

نوع المساعدة

القطاع

مالحظة :قد يشمل نوع المساعدة المساعدات اإلنسانية والقروض والمنح والمساعدة التقنية/بناﺀ القدرات وحوار بشأن السياسات العامة.
ويمكن أن يكون القطاع ،الزراعة أو تنمية القطاع الخاص أو البنية التحتية أو التجارة ،إلخ.

السؤال :13
يعرض الجدول أدناه برامج بناﺀ القدرات التي يمكن أن تقدم فيھا اإلسكوا مساعدة تقنية .يحدد العمود األول اسم البرنامج،
ويحدد العمود الثاني رابط ﹰا رئيسي ﹰا واحداﹰ بين البرنامج واألمن الغذائي .يرجى تحديد مدى اھتمامك بكل برنامج.
البرنامج
الطاقة
المياه
القضايا المتعلقة
بالنزاعات
التمويل
التنمية االجتماعية
تحديث اإلدارة العامة
اإلدارة المالية العامة
النقل
التجارة
نوع الجنس
المعلومات واالتصاالت
اإلحصاﺀات
القطاعات المنتجة
برامج أخرى )حدد(

الرابط بين البرنامج واألمن الغذائي
 ...تؤثر على تكلفة اإلنتاج
 ...تؤثر على اإلنتاجية من ناحية العرض
 ...تؤثر على إمكانية الوصول إلى السوق
والحصول على الغذاﺀ
 ...يؤثر على تمويل عوامل المدخالت
 ...تؤثر على إمكانية الوصول إلى السوق
والحصول على الغذاﺀ
 ...التخطيط االستراتيجي ،ومشاريع بناﺀ قدرات
مفصلة خصيصاﹰ للموظفين الحكوميين
 ...صياغة فعالة للميزانية وتنفيذھا وفقاﹰ
لألولويات اإلنمائية في البالد
 ...يؤثر على تكلفة اإلنتاج
 ...تؤثر على إمكانية الوصول إلى السوق
والحصول على الغذاﺀ
 ...يؤثر على اإلنتاجية من ناحية الطلب
 ...تؤثر على اإلنتاجية من ناحية العرض
 ...تؤثر على تخطيط شبكات األمان االجتماعية
 ...تؤثر على اإلنتاجية من ناحية الطلب

غير مھتم

مھتم نوع ﹰا ما

مھتم جدﹰا

السؤال :14
ما ھو حجم السياسة االجتماعية اإلجمالية من حيث القيمة اإلسمية وكنسبة من الميزانية العامة؟

2007

2008

2009

المخطط لھا
لعام 2010

المرتقبة لعام
2011

التكلفة )بالعملة المحلية(
النسبة المئوية من الميزانية العامة
مالحظة :تشمل السياسة االجتماعية الصحة والتعليم والسكن والحماية االجتماعية )بما فيھا جميع أنواع التحويالت االجتماعية
وشبكات األمان(.

السؤال :15
ما نوع برامج المساعدات االجتماعية التي لديكم؟
التكلفة
)بالعملة المحلية(

البرنامج
اإلطعام في المدارس
قسائم الطعام الغذائية
التحويالت النقدية
العمل مقابل الغذاﺀ
التحويالت الغذائية العينية
مشاريع معاشات التقاعد االجتماعية
الرعاية الصحية المدعومة
برامج أخرى )حدد(

التغطية
)عدد المستفيدين(

أخطاﺀ االستھداف

السؤال :16
ما نوع البرامج التي تقدمھا حكومتكم للقطاع الزراعي؟
التكلفة
)بالعملة المحلية(

البرنامج
األسعار المضمونة
تمويل البحث والتطوير
المدخالت المدعومة
البنية التحتية الريفية
اإلقراض المدعوم
المنح المقابلة
خدمات اإلرشاد
التدريب في المناطق الريفية
برامج أخرى )حدد(

التغطية
)عدد المستفيدين(

السؤال :17
ما ھو حجم الميزانية العامة بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي وما ھي مصادر العائدات الرئيسية للميزانية العامة في
السنوات المشار إليھا أدناه؟
عائدات الميزانية
2005
ضرائب مباشرة
ضرائب غير مباشرة
مبيعات األصول

النسبة المئوية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
المخطط لھا لعام
2010
2009
2007

المرتقبة لعام
2011

عائدات النفط
عائدات أخرى )حدد(
الجزﺀ الثالث :تقييم التعاون
السؤال :18
عند تبني الحلول الوطنية واإلقليمية ألزمة الغذاﺀ ،إطالق حوار مع األطراف المعنية الدولية واإلقليمية ضروري .كيف تقيم
فعالية الحوار مع ھذه المنظمات؟
سيئة جدﹰا

سيئة

مرضية جدﹰا

مرضية

مالحظة :يمكن أن يصاغ السؤال بشكل أكثر عمق ﹰا في مقابلة وجھاﹰ لوجه.

يرجى شرح تقييمك.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___ _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
السؤال :19
إلى أي حد توافق على العبارات التالية بشأن الجھات المانحة والوكاالت الدولية التي لھا عالقة باألمن الغذائي؟
من الصعب مراجعة عمل الجھات المانحة والوكاالت الدولية
ھناك تكرار للجھود
ال توجد رؤية واضحة وال تآزر في العمل
عدم وجود حلول مطورة محلياﹰ
الحوار وتبادل المعلومات بين الجھات المانحة والحكومة جيد
يعزز نشاط الجھات المانحة قدرات الحكومة
أخرى )حدد(

ال أوافق أبداﹰ

ال أوافق

أوافق

أوافق تمامﹰا

مالحظة :يشمل ھذا السؤال أيض ﹰا منظمات غير تابعة لألمم المتحدة )أي االتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية وجھات مانحة ثنائية
األطراف ،إلخ(.

السؤال :20
كيف تقيم التنسيق بين الحكومات الوطنية في منطقة اإلسكوا فيما يتعلق بأزمة الغذاﺀ؟
سيئ جداﹰ

سيﺀ

مرضﹴ

ض جداﹰ
مر ﹴ

يرجى شرح تقييمك.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

السؤال :21
فيما يلي أفكار مختلفة يمكن أن تبادر اإلسكوا بإطالق حوار وإجراﺀ بحوث وإسداﺀ نصائح حول السياسات العامة على
المستوى اإلقليمي بشأنھا .ما مدى اھتمامك بكل من ھذه البرامج؟
غير مھتم
صندوق إقليمي للتنمية الزراعية
صندوق إقليمي لتطوير البنية التحتية
صندوق إقليمي للتماسك االجتماعي
صندوق إقليمي للتأمين/صناديق تحوط إقليمية
آلية شراﺀ منسقة إقليميﹰا
نظام إنذار مبكر إقليمي
استراتيجية إقليمية لالستجابة الغذائية
برامج أخرى )حدد(

مھتم نوع ﹰا ما

مھتم جدﹰا

السؤال :22
ھل تعتقد أن منح بعض القدرات الوطنية المحددة إلى منظمات إقليمية فوق وطنية يمكن أن يساعد على جعل مكافحة انعدام
األمن الغذائي أكثر فعالية؟
ال أبداﹰ

مھم جدﹰا

مھم نوع ﹰا ما

السؤال :23
أدناه الئحة باألسباب التي قد تفسر سبب وجود مؤسسات فوق وطنية ضعيفة في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا مقارنة
بغيرھا .ما مدى صحة كل حجة من وجھة نظرك برأيك؟
غير صحيح
عدم تطابق خصائص اإلنتاج
تاريخ من التوجه نحو الداخل
نزاعات اجتماعية وانعدام االستقرار الجغرافي السياسي
انعدام اإلرادة السياسية
تمويل غير مؤكد
أسباب أخرى )حدد(

صحيح نوع ﹰا ما

صحيح جدﹰا

السؤال  :24ھل يمكنك اقتراح إجراﺀات لتعزيز مثل ھذه المبادرات اإلقليمية/فوق الوطنية؟
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
السؤال :25
سؤال مفتوح أخير إلتاحة الفرصة لمؤسستكم إلضافة ما تعتبره مھم ﹰا بالنسبة لألمن الغذائي ومما فات ذكره أعاله.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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