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الهدف 2
القضاء التام على الجوع
القضاء على الجوع وتوفير األمن
المحسنة وتعزيز
الغذائي والتغذية
ّ
الزراعة المستدامة

هذه الورقة الخلفية هي من إعداد اإلسكوا ،والفاو ،وبرنامج األغذية العالمي،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،واليونيسف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

ً
هشا بالفعل قبل
كان األمن الغذائي في المنطقة العربية

انتشار جائحة كوفيد ،19-لكن الجائحة تمادت في كشف

هشاشته .فالمنطقة العربية تعتمد على الواردات الغذائية
ّ
ً
ً
التأثر بالتقلبات المفاجئة
كبيرا يجعلها شديدة
اعتمادا

في التجارة العالمية (األهداف  ،1و ،8و ،10و ،)17وبأوجه
اإلجحاف التي تنطوي عليها .واإلنتاجية الزراعية

منخفضة في معظم البلدان العربية ،حيث الممارسات
ً
كثيرا ما تكون غير مستدامة ،مما يقلل من توافر
الزراعية

ّ
ويقوض القدرة
الغذاء على المد َيين المتوسط والطويل

ً
جيوب
أساسا إلى صراعات طال أمدها ،في ظل انتشار
ٍ
من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء المنطقة .وما
برحت النساء واألطفال أكثر المتضررين من االرتفاع
المتواصل في مستويات ّ
توقف النمو ،والهزال ،وزيادة

الوزن ،والسمنة (الهدفان  3و .)5

َّ
َّ
والمصممة حسب
المنظمة
وتكتسي االستثمارات،

االحتياجات ،في الزراعة المستدامة وفي االستخدام
ً
ً
أهمية كبرى في
نطاقا للمعرفة والتكنولوجيات
األوسع

على تحمل كلفته (األهداف  ،6و ،7و ،9و .)12وقد تفاقمت

ومنعة القطاع الزراعي.
تحسين اإلنتاجية الزراعية ِ
ً
أيضا ،كما التعاون اإلقليمي
وإنهاء الصراعات أساسي

وتغير المناخ ،والنمو
موجودة في األصل ،منها ندرة المياه،
ُّ

تنفيذ خطة مشتركة لتحسين إدارة التجارة العالمية .وال

و ،7و ،11و .)13وقبل الجائحة كذلك ،كان الجوع ونقص
ً
التغذية ّ
نطاقا في بعض بلدان المنطقة ،مما ُيعزى
يتسعان

مختلف أشكال سوء تغذية األطفال وسمنة السكان.

آثار الجائحة على األمن الغذائي بفعل عوامل كانت

السكاني السريع ،والتوسع الحضري المتزايد (األهداف ،6

أساسي لتعزيز القدرة على الصمود والمضي ُق ً
دما في

بد من تحسين ممارسات التغذية ،بما في ذلك الرضاعة
ّ
ّ
الحد من
التقدم في
الطبيعية والعادات الغذائية ،لتسريع

آثار جائحة كوفيد 19-على تحقيق
الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
في المنطقة العربية
ّ
تفشــت الجائحــة ،كان األمــن الغذائي فــي المنطقة العربية
عندمــا
هشـ ًـا بالفعــل مــن حيــث توفر األغذية ،وإمكانيــة الحصول عليها،
واالســتفادة منها ،واســتقرارها .لكن الجائحة تمادت في كشــف
العديد من َمواطن الهشاشــة في سالســل القيمة الغذائية
وقابليــة تضـ ّـرر المنطقــة مــن الصدمات التــي تطال المنظومة

الغذائية بأســرها.

وتقيدت إمكانية الوصول إلى
تراجع اإلنتاج الزراعي،
َّ
َ

وتضرر صغار المزارعين في عام  .2020انخفضت
األسواق،
َّ
صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة  8في المائة،

والواردات بنسبة  14في المائة .1وحالت فترات اإلغالق والقيود

المفروضة على حرية التنقل دون وصول عمال المزارع إلى
ّ
وعطلت اإلنتاج المحلي لألغذية الزراعية .وعادت هذه
الحقول،

التدابير بضرر كبير على وصول صغار المنتجين إلى األسواق،
مما ّ
ّ
واضطر العديدين إلى بيع
قوض أنشطتهم المدرة للدخل
ً
َ
األصول .وكانت اآلثار المباشرة أشد ضررا على المنتجات القابلة

1

ً
غالبا ما ينتجها صغار المزارعين .كذلك ،حدثت
للتلف ،التي

اضطرابات في جمع المنتجات الزراعية ونقلها إلى مناطق
ُ
االستهالك .وأغلق العديد من أسواق الشوارع وأسواق المزارعين
ً
مؤقتا للحد من التجمعات العامة ،فأدى انخفاض الطلب على
منتجاتها إلى زيادة هدر األغذية وفقدان الدخل.

الحصول على الغذاء :أضرار كمية ونوعية .أدت اآلثار
َ
المضاعفة لألزمة إلى تقييد إمكانية حصول البعض على

الغذاء ،مما أسفر عن مزيد من االنخفاض في إمدادات
ّ
المتوقع بحلول
السعرات الحرارية .وعلى الرغم من التعافي

عام  ،2030فستظل هذه اإلمدادات دون التوقعات السابقة
ّ
لتفشي الجائحة .ومع انخفاض القوة الشرائية لألسر المعيشية
ً
تعرضا للخطر
بفعل االنكماش االقتصادي ،تعمد الفئات األكثر
إلى خفض نوعية نظامها الغذائي والحد من استهالكها

لألغذية  .ويشكل االعتماد المستمر والمفرط على الحبوب
خطرا ُن ُظ ً
ً
ميا على اإلمدادات
المستوردة من خارج المنطقة
2

اإلسكوا ،آثار جائحة كوفيد 19 -على االقتصادات العربية ،التجارة واالستثمار األجنبي المباشر.2020 ،
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آثار انقطاع الخدمات
إلى جانب إغالق المؤسسات التعليمية ،توقفت معظم
ً
وخصوصا الوجبات
برامج التغذية المدرسية في المنطقة،
المدرسية ،مما كان له آثار سلبية على تغذية ماليين
الطالب ،وال سيما من األسر المعيشية المحرومة.
ً
َّ
المقدمة للمرافق الصحية
أيضا خدمات التغذية
وتعطلت
من أجل الحوامل والمرضعات والمواليد واألطفال الصغار،
ً
ضررا بحالة التغذية لدى سكان المنطقة وأفضى
مما ألحق
إلى عواقب طويلة األجل.
الغذائية .فالبلدان العربية تستورد  50في المائة من السعرات
َ
المستهلكة ،في حين يتوقع أن يرتفع الطلب على
الحرارية
األغذية ،وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في أعداد السكان
َّ
والمقدرة بـ  53في المائة بحلول عام .3 2050

ً
ّ
التضخم.
سوءا بفعل
من المتوقع أن تزداد األوضاع

التوقعات بأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكُ ،ي ّ
ّ
توقع
في ضوء
أن يزيد التضخم من الضغط على أسعار المواد الغذائية ،مما
ّ
ّ
تحمل كلفة الغذاء في تونس والجزائر
سيضر بالقدرة على

والسودان ولبنان وليبيا ومصر واليمن ،في البلدان المنخفضة
ً
خصوصا ،وذلك بدرجات متفاوتة .وفي ما يتعلق
الدخل
باستقرار الغذاء ،تشير توقعات االقتصاد الكلي في المنطقة

العربية إلى اتجاه متدهور بحلول عام  2030في بعض البلدان،

مما سيعوق الجهود الرامية إلى معالجة تحديات اإلمدادات

الغذائية والطلب عليها .ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع األسعار

الزراعية بنسبة  10في المائة بسبب القيود التجارية إلى عجز
تجاري قدره  30مليار دوالر بحلول عام  .4 2030وقد أفضت

حالة التعطيل العالمية الناجمة عن الجائحة ،والقيود المفروضة
على الرحالت الجوية الدولية ،واإلغالق الكامل أو الجزئي

للمؤسسات التجارية ،وما ترتب عن ذلك من فقدان للوظائف،

إلى انخفاض حاد في التحويالت المالية إلى المنطقة ،مما فاقم

صعوبة توفير األمن الغذائي للماليين من البشر.

تهدد
القيود المفروضة على المساعدات اإلنسانية ّ
ّ
القدرة على توفير الغذاء لـ  55مليون شخص .من المتوقع

ً
نتيجة لألزمة آثار مباشرة على نحو
أن تكون النخفاض المعونة
داخليا ،منهم  16مليون شخص تقريباً
ً
 26مليون الجئ ونازح
يعانون من انعدام األمن الغذائي بدرجة معتدلة إلى شديدة.5
ً
ووفقا لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي،
خمسة من البلدان العشرين التي تعاني من انعدام األمن

الغذائي الحاد في العالم هي في المنطقة العربية.6

التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية
ً
حزما تحفيزية ،تشمل
قدمت بلدان عربية عديدة
ّ 1.1
تدابير للحماية االجتماعية ،الحتواء الجائحة والتصدي
آلثارها االجتماعية واالقتصادية .7على سبيل المثال،

أعلنت اإلمارات العربية المتحدة عن خطة تحفيزية بقيمة
 27مليار دوالر لتعزيز االقتصاد ،تشمل تقديم الدعم
للمياه والكهرباء لفائدة المواطنين واألنشطة التجارية
والصناعية .وأعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة
تحفيزية بقيمة  13مليار دوالر ،وزادت األموال المخصصة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2.2قامــت بعض الــدول العربية بإعادة تخصيص األموال
وتنقيــح االســتراتيجيات لتلبية الطلب على الغذاء
خــال الجائحة .8على ســبيل المثال ،حجزت الجزائر

ـبقا مخزونات خمســة أشــهر ،تحسـ ً
مسـ ً
ـبا لالختالالت في
ّ
أعدت وزارة الزراعة خطة
سالســل التوريد .وفي األردن،

اســتراتيجية لتلبيــة الطلــب على المواد الغذائية األساســية
النباتيــة أو الحيوانيــة .كمــا قــررت الوزارة وقف تصدير

البطاطــا والبصــل والطماطــم والخيار والباذنجان والكوســا.

وفــي قطــر ،أعلنــت وزارة البلدية والبيئة أن االســتراتيجية

الوطنيــة لألمــن الغذائــي للفتــرة  2023-2019يمكن أن تلبي

 90فــي المائــة مــن الطلــب على الغذاء أثناء انتشــار الجائحة،
وذلــك مــن خــال زيادة ســعة تخزين المــواد الغذائية العامة،

وتعزيــز اإلنتــاج المحلــي للســلع القابلة للتلــف .وفي المملكة
العربية الســعودية ،تم تخصيص ملياري ريال الســتيراد

المنتجــات الزراعيــة وتأميــن اإلمدادات الغذائية.

ً
قريبا عن اإلسكوا).
 3اإلسكوا ،األمن الغذائي في المنطقة العربية :دروس من جائحة كوفيد( 19 -الدراسة قيد اإلعداد وستصدر
 4المرجع نفسه.

 5اإلسكوا ،التخفيف من أثر الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية.2020 ،
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اإلسكوا ،استجابات طارئة إقليمية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد.2020 ،19 -
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اإلجراءات المتخذة لحماية األسواق المحلية لألغذية في مصر
أعطت مصر األولوية لإلمدادات الغذائية ،للمساعدة في حماية سوقها المحلية من المخاطر القصيرة األجل التي
تتهدد إمدادات األغذية العالمية في سياق أزمة كوفيد .19 -وفي نيسان/أبريل  ،2020كانت مصر قد استوردت كميات
كبيرة من األغذية لتلبية احتياجاتها للسنة ،وال سيما القمح .وضاعفت سعة صوامع الحبوب من  1.5مليون طن في
عام  2014إلى ثالثة ماليين طن في عام  .2019وجرى دعم هذه البيئة المواتية لإلمدادات الغذائية بواسطة التدابير
الحكومية التالية الرامية إلى ضمان توافر األغذية في البلد لعدة أشهر:
• اســتوردت الحكومــة كميــات كبيــرة مــن المــواد الغذائيــة األساســية ،بما في ذلــك القمح والذرة الصفراء وفول
الصويــا والبقوليات؛
• تجاوزت مساحة القمح المزروعة هذا الموسم  3.4مليون فدان ( 1.38مليون هكتار) ،وال تزال مستويات اإلنتاج
مستقرة ،مع التركيز على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحاصيل الشتوية وعلى زيادة إمدادات السكر المحلية؛
• ّ
وسع البنك المركزي المصري مبادرته التحفيزية للصناعة لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية باألسماك
والدواجن والماشية.

3.3قدمــت بلــدان عربية أخرى قروضـ ًـا منخفضة الفائدة،
أو تحويــات عينيــة أو نقدية ،أو قســائم غذائية .9
ّ
تحملــت الحكومــة الموريتانيــة جميع
علــى ســبيل المثــال،
الضرائــب والرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى القمح
ّ
المجفــف والخضــروات والفواكــه في
والزيــوت والحليــب
عــام  .2020وفــي الســودان ،بــدأ تقديم الدعــم االقتصادي

المباشــر مــن خــال المســاهمات العينيــة والبطاقات
التموينيــة فــي الخرطــوم ،حيــث كانت اإلصابــات بفيروس
كوفيــد 19 -أكثــر انتشـ ً
ّ
وتزود تونس  4,000أســرة
ـارا.
منخفضــة الدخــل بالطــرود الغذائيــة عــن طريق االتحاد
التونســي للتضامــن االجتماعــي ،وذلــك بكلفــة إجمالية
قدرهــا  250,000دينار.

األكثر عرضة لإلهمال
ُ
ّ
مفصل للمنطقة العربية إلى تحديد الفئات
خلص استعراض
التي لن تحقق مقاصد الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
بحلول عام  ،2030والتي تفاقمت هشاشتها بفعل الجائحة،10
وهي كالتالي:
الفئات الفقيرة والمعرضة للمخاطر :من المتوقع
أن تفاقم الجائحة مستويات الفقر لدى الفئات الفقيرة
والمعرضة للمخاطر ،التي كانت تواجه في األصل صعوبات
في الحصول على الغذاء والتغذية الجيدين .ومن المتوقع
أن تدفع الجائحة  14.3مليون شخص إلى ما دون خط الفقر،
وذلك بعد فقدان  17مليون وظيفة بدوام كامل في عام
 .2020ويلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن توزيع األغذية
ونوعية االستهالك داخل األسر المعيشية ،وال سيما بين النساء
واألطفال والفئات الفقيرة.
الالجئون والمشردون :أدت نزاعات طال أمدها إلى
زيادة انعدام األمن الغذائي في المنطقة .ومن بين الـ  52مليون
شخص الذين يعانون من نقص تغذية مزمن في المنطقة

ً
مليونا في بلدان متضررة من الصراعات.
العربية ،يعيش 34
كذلكّ ،
ولدت الصراعات في المنطقة  11.7مليون نازح و2.7
مليون الجئ.
النساء واألسر المعيشية التي تعيلها نساء :في
جميع أنحاء المنطقة ،فرص حصول النساء على فرص العمل
قليلة .فالنساء يشكلن  60في المائة من القوى العاملة في
ً
أمنا
القطاعات غير النظامية في المنطقة العربية ،حيث ال
ً
وظيفيا أو رعاية صحية تخفف من آثار الجائحة والخسائر
ً
ونظرا إلى محدودية فرص المرأة في الحصول
الناجمة عنها.
على العمل وملكية األراضي والنمو ،فإن فرص حصولها على
ً
أيضا .وكانت للجائحة آثار ثانوية
الغذاء والتغذية محدودة هي
متعددة على المرأة ،بما فيها فقدان الدخل ،وانعدام األمن
ّ
وتولي أعباء إضافية من العمل غير المدفوع األجر
الغذائي،
ورعاية األطفال ،والتعرض للعنف األسري.

ً
البلــدان العربيــة األقل
نموا :ما برحت هــذه البلدان،
منــذ فتــرة مــا قبــل الجائحــة ،تســجل أعلى مســتويات الجوع

.Ibid 9
10
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4

وســوء التغذيــة .ومــا برحــت األكثــر عرضــة لمخاطر االختالالت
التجاريــة ،وذلــك بســبب اعتمادهــا المفــرط على الواردات
الغذائيــة .فوفقـ ًـا للبيانــات الحديثــة ،يبلــغ الجــوع فــي اليمن
اليــوم مســتويات غيــر مســبوقة .وفــي ظــل معاناة حوالي 16
مليــون يمنــي مــن انعــدام األمــن الغذائي ،فإن معدالت ســوء
التغذيــة بيــن النســاء واألطفــال فــي اليمن هــي األعلى في
َ
مليونــي طفــل يمنــي هــم بحاجــة إلــى العالج من
إن
العالــم ،إذ ّ
ســوء التغذيــة الحاد .11

تحــت وطــأة التحديــات االقتصاديــة العالميــة والمحليــة

الناجمــة عــن الجائحــة ،أصبحت المؤسســات الصغيرة في
ّ
التأثــر بصدمات العرض
قطــاع األغذية الزراعية شــديدة

والطلــب ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وانخفاض

اإليــرادات .وقــد أدت الخســائر الفادحــة واألعبــاء الماليــة التي

يواجههــا أصحــاب المشــاريع الزراعيــة الشــباب إلــى تقويض
ُسـبُل عيشهم .12

تعاف شامل للجميع
توصيات على مستوى السياسات العامة لضمان
ٍ

وتحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030
يقـ ّـدم التقريــر العربــي للتنمية المســتدامة  2020التوصيات
المبيَّ نــة أدنــاه لتســريع تحقيــق الهدف  2ودعم التقدم
نحــو باقــي أهــداف التنمية المســتدامة فــي المنطقة العربية.

ً
أيضا إلى تيســير التعافي
وترمــي هــذه التوصيــات
المنعة إزاء الصدمات
مــن جائحــة كوفيــد 19 -وتعزيــز ِ
واألزمات في المســتقبل.13

التحول نحو ُن ُظم زراعية أكثر استدامة
وتحولها ،وال سيما في المبادرات التي تقودها النساء والشباب أو التي ّ
ّ
تركز عليهم
االستثمار في تنمية المناطق الريفية

تشجيع تغيير العادات الغذائية ودعم أنماط االستهالك الصحية

بناء القدرات من خالل نقل المعرفة والتكنولوجيا

بناء قدرات المنطقة في المفاوضات التجارية

المواءمة بين األهداف اإلنسانية واإلنمائية لدعم الزراعة المستدامة

.WFP, Yemen emergency. Available at www.wfp.org/emergencies/yemen-emergency 11
12

13

.FAO, Impact of COVID-19 on rural youth employment, 2020
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الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة :حقائق أساسية
العالم

المنطقة العربية
نسبة السكان المصابين بنقص التغذية

13

في المائة في عام 2018

11

صفر في المائة منذ عام 2000

في المائة في عام 2018

 -2في المائة منذ عام 2000

نسـبة األطفـال المصابين بتوقف نمو متوسـط أو حـاد

19

في المائة في عام 2019

21

 -2في المائة منذ عام 2000

توقف نمو األطفال

في المائة في عام 2019

 -2في المائة منذ عام 2000

حادة
نسـبة األطفال المصابين بزيادة وزن متوسطة أو ّ

9

في المائة في عام 2019

 +1في المائة منذ عام 2000

6

في المائة في عام 2019

 +1في المائة منذ عام 2000

نسـبة األطفال المصابين بهزال متوسط أو حاد

8

في المائة في عام 2019

7

في المائة في عام 2019

السالالت النباتية التي خزّ ن لها ما يكفي من الموارد الجينية

116,000

في عام 2018

 +15في المائة منذ عام 2000

5,310,000

في عام 2018

 +2في المائة منذ عام 2000

مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية

0.2

0.3

في عام 2018

 -7في المائة منذ عام 2001

في عام 2018

 -2في المائة منذ عام 2001

المصدر( ESCWA, Arab SDG Monitor http://arabsdgmonitor.unescwa.org :تم تقريب األرقام).
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