
 تغير المناخ والعوامل الهيكلية عىل رأس 
قائمة مسببات انعدام األمن الغذائي

غيــر  الزراعيــة  الممارســات  غــرار  عــى  الهيكليــة  المســائل  إّن 
المســتدامة والنقــص فــي التنميــة الريفيــة، باإلضافــة إىل اآلثــار 
انعــدام  حالــة  تأجيــج  فــي  تســاهم  المنــاخ،  لتغيــر   المضاعفــة 

األمن الغذائي. 

 تطويــر القــدرات البحثية أساســّي لزيادة 
اإلنتــاج الغذائي

ينبغــي عــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أن ُترّكــز عــى 
زيــادة قدراتهــا لإلنتــاج الغذائــي المحلــي وعــى اســتخدام مواردهــا 
التكنولوجيــا  فــي  االســتثمار  مــن  المزيــد  يتطّلــب  مــا  بفعاليــة، 

ــات القائمــة. ــة التــي بإمكانهــا مواجهــة التحدي والبحــوث الزراعي

خطر انعدام األمن الغذائي يتفاقم في مختلف 
أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تــزداد حــّدة مســألة األمــن الغذائــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا بســبب عــدٍد مــن العوامــل المعّقــدة. ينتشــر 
النقــص فــي الغــذاء فــي ظــل عجــز الــدول عــن االســتمرار فــي 

تأميــن مــا يكفــي مــن اإلمــدادات الغذائيــة.

 مستويات الحصول عىل الغذاء تختلف 
باختالف البلدان والفئات االجتماعية

يــرزح بعــض البلــدان تحــت الصراعــات والقيــود الماليــة التــي تقّلــل 
مــن أمنهــا الغذائــي. وتعانــي المجموعــات المهّمشــة، ال ســيما 
المنخفــض، مســتويات منخفضــة  الدخــل  واأُلَســر ذات  النســاء 

أكثــر مــن األمــن الغذائــي. 
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II The Emergence of GCC-Israel Relations in a Changing Middle East

 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدولية © 2023

ــة ُتعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤّسســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــّرًا لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  األوســط  الشــرق  مجلــس  ُيعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهّميــة الســتقاللية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا اإلصــدار وغيــره 
)أو مؤّلفيهــا(  لمؤّلفهــا  الدوليــة  للشــؤون  األوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   وال تعكــس بالضــرورة اآلراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين اآلخرين فيها والجهات التابعة لها.

وصــف الصــورة: عمــالء يطلبــون وجبــة يمنيــة شــهيرة تعــرف باســم الســلتة مــن 
مطعــم فــي صنعــاء فــي 3 يوليــو 2013. وفقــًا لألمــم المتحــدة، حوالــي خمســة 
أو معّرضيــن  الغذائــي  أمنهــم  فــي  انعدامــًا  يعانــون  اليمــن  فــي  مالييــن شــخص 
لخطــر انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والوقــود 

الصياغي—رويتــرز. السياســي. تصويــر: محمــد  وغيــاب االســتقرار 

)انعدام( األمن الغذائي

الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية

تغّير المناخ

البحوث الزراعية

الدعم

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الكلمات المفتاح 



ال بــّد مــن أن تعالــج منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ــر المســتقّرة  ــة غي مســائلها الداخليــة مثــل أنظمــة اســتيراد األغذي

واالعتمــاد المفــرط عــى األســاليب الزراعيــة التقليديــة.

النعــدام  آخــر  أساســيًا  ســببًا  الصــراع  يشــّكل 
بحيــث  نفســها،  المنطقــة  فــي  الغذائــي  األمــن 
ثؤّثــر الصراعــات المســتمّرة فــي عــدد مــن بلــدان 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بشــكٍل مباشــر 
فــي األمــن الغذائــي لشــعوبها وســكان البلــدان 

المجــاورة لهــا.

المقّدمة

أصبــح انعــدام األمــن الغذائــي1 قضيــًة ملّحــة فــي العالــم أجمــع. 
المســتمّرة  واآلثــار  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  تداعيــات  أّدت  لقــد 
لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجّد إىل تفاقــم الحالــة العالميــة 
النعــدام األمــن الغذائــي فــي ظــّل التباطــؤ االقتصــادي العالمــي. 
فتزعزعــت األنظمــة الغذائيــة وتركــت أعــدادًا كبيــرة مــن الســكان 
ــة كافيــة. وفــي هــذا الســياق،  دون إمكانيــة الحصــول عــى تغذي
ُتقــّدر منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( 
بــأّن 222 مليــون فــرد2 )أي 2,8 فــي المئــة مــن ســكان العالــم( 
يعانــون حاليــًا انعدامــًا حــادًا فــي أمنهــم الغذائــي،3 فــي حيــن 
تعانــي نســبة حوالــي 10 فــي المئــة مــن الســكان نقصــًا فــي 
األمــم  تقــّدر  إذ  الوضــع  يســوء  أن  المتوّقــع  ومــن  التغذيــة.4 
المتحــدة أّنــه بحلــول عــام 2030، ســتكون نســبة حوالــي 8 فــي 

المئــة مــن ســكان العالــم فــي دائــرة الجــوع.5 

وفــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه بلــدان العالــم أجمــع التحديــات 
المعقــّدة الناجمــة عــن انعــدام األمــن الغذائــي، إاّل أّن هــذه 
الشــرق  منطقــة  فــي  خــاص  بشــكل  للنظــر  ملفتــة  المســألة 
فيهــا نســبة حوالــي  تعيــش  التــي  أفريقيــا  األوســط وشــمال 
6 فــي المئــة مــن ســكان العالــم؛6 لكنهــا تضــّم كذلــك 54,3 
مليــون نســمة—أي 12,2 فــي المئة—ممــن يعانــون نقــص 
العالمّييــن  التحّدييــن  إىل  باإلضافــة  العالــم.7  فــي  التغذيــة 
المتمّثليــن بتغّيــر المنــاخ وتباطــؤ االقتصــاد،8 اللذيــن أّثــرا فــي 
المنطقــة تأثيــرًا بالغــًا، ال بــّد مــن أن تعالــج منطقــة الشــرق 
أنظمــة  مثــل  الداخليــة  مســائلها  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
عــى  المفــرط  واالعتمــاد  المســتقّرة  غيــر  األغذيــة  اســتيراد 
األســاليب الزراعيــة التقليديــة. إّن تخّطــي الحواجــز المختلفــة 
ــود شــاملة  ــذل جه ــي ســيتطّلب ب ــرض األمــن الغذائ ــي تعت الت
بغيــة تعزيــز قــدرات المنطقــة مــن جهــة وتمتيــن التعــاون بيــن 
أفريقيــا والجهــات  الشــرق األوســط وشــمال  بلــدان منطقــة 

الفاعلــة اإلقليميــة والدوليــة مــن جهــٍة ثانيــة. 

 حالــة انعــدام األمــن الغذائي في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تعانــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نــدرًة فــي 
الميــاه واقتصــادات متقّلبــة واعتمــادًا مفرطــًا عــى اســتيراد 
مــن  أعــى  لمســتويات  عرضــًة  أكثــر  يجعلهــا  مــا  األغذيــة، 
المنطقــة  فــي  المنــاخ  تغّيــر  الغذائــي. ويؤّثــر  انعــدام األمــن 
بشــكٍل متزايــد، إذ تتعــّرض لفتــرات جفــاف طويلــة ولموجــات 
ــاج الزراعــي. إّن اعتمــاد المنطقــة  ــر مباشــرة فــي اإلنت حــّر تؤّث
هــذه  مــن  يجعــل  الحديثــة  الزراعيــة  لألســاليب  المحــدود 
المســألة قضيــة مّلحــة، فــي الوقــت الــذي تشــّح فيــه المــوارد 
وقــد  الغذائــي.  اإلنتــاج  الحاجــة إىل تحســين فعاليــة  وتــزداد 
فــي مختلــف  الغذائــي  األمــَن  أوكرانيــا  فــي  الحــرُب  أرهقــت 
ســببًا  الصــراع  يشــّكل  بالفعــل،  والعالــم.9  المنطقــة  أرجــاء 
ــة نفســها،  ــي المنطق ــي ف أساســيًا آخــر النعــدام األمــن الغذائ
بلــدان  مــن  عــدد  فــي  المســتمّرة  الصراعــات  ثؤّثــر  بحيــث 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بشــكٍل مباشــر فــي األمــن 

لهــا.  المجــاورة  البلــدان  وســكان  لشــعوبها  الغذائــي 

تــزداد هــذه المســألة تعقيــدًا بســبب بعــض العوامــل السياســية 
والتهميــش المتعّمــد الممــاَرس بحــق مجموعــات معّينــة. 
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تتخّبــط المنطقــة فــي مشــاكل انعــدام األمــن الغذائــي بمختلــف 
أبعادهــا. بهــدف قيــاس األمــن الغذائــي، يعتمــد البنــك الدولــي 

عــى أربعــة أبعــاد رئيســية،10 كالتالــي:

كسر الحلقة المفرغة: كيف يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معالجة انعدام األمن الغذائي؟2

الجدول 1: أبعاد انعدام األمن الغذائي

البعد

ر  التوفُّ
المادي 
للغذاء

الحصول 
المادي 

واالقتصادي 
عىل المواد 

الغذائية

االستفادة 
من المواد 

الغذائية

استقرار 
األبعاد 
الثالثة 
األخرى 

بمرور الوقت

التعريف

للمــواد  العــرض  بجانــب  يتعّلــق 
دولــة  أي  فــي  الموجــود  الغذائيــة 
وقدرتهــا عــى تلبية حاجات الســكان 

كاف. بشــكل 

الســكان  تمّكــن  بمــدى  يتعّلــق 
مــن الحصــول عــى مــا يكفــي مــن 

الغذائيــة. المــواد 

الغذائيــة  القيمــة  عــى  يشــّدد 
للمــواد الغذائيــة المســتهلكة عــى 

الوطنــي. الصعيــد 

يتعلــق بمــدى اســتقرار العوامــل 
أعــاله. المذكــورة 

الصلة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إّن النقــص فــي األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي المنطقــة يجعــل مــن ذلــك تحديــًا خاصــًا 
بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. فمــن دون بيئــة مالئمــة الســتدامة اإلنتــاج 
المحلــي للمــواد الغذائيــة، تضطــر بلــدان المنطقــة إىل االعتمــاد عــى الــواردات للحفــاظ عــى 
إمداداتهــا الغذائيــة. يربــط هــذا االعتمــاد حالــَة األمــن الغذائــي فــي المنطقــة بالقــدرة عــى 
ــة إىل تفاقــم نقــص  ــة الكافي االســتيراد المســتقر. وقــد أّدى النقــص فــي اإلمــدادات الغذائي
ــة فــي  ــة فــي األردن مــن 6 فــي المئ ــازدادت نســبة نقــص التغذي ــة فــي المنطقــة؛ ف التغذي

خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 2013 و2015 إىل حــواىل 17 فــي المئــة عــام 2021. 11

فــي ظــل الصراعــات القائمــة والناشــئة فــي المنطقــة، تعانــي مجموعــات متعــّددة التهميش، 
مــا يعنــي أّن الحصــول عــى المــواد الغذائيــة ال يتــم عــى قــدم المســاواة بيــن المجموعــات 
كافــة فــي البلــد الواحــد. إزاء نقــص الغــذاء فــي ســوريا، اعتمــد نظــام بشــار األســد عــام 
2021 نظــام البطاقــات الذكيــة لتوزيــع المــواد الغذائيــة مــن خــالل حصــص اإلعاشــة.12 
إنمــا يتوجــب عــى حاملــي تلــك البطاقــات أواًل أن يقّدمــوا رقــم الضمــان االجتماعــي، وهــو 
غيــر متوفــر للكثيريــن منهــم.13 إّن وضــع آليــات لتوزيــع الغــذاء قائمــة عــى شــروط مســبقة 
ومرتبطــة أحيانــًا بالوضعيــن القانونــي والسياســي، يزيــد مــن تهميــش بعــض المجموعــات، 

مــا ينعكــس عــى إمكانيــة الحصــول عــى المــواد الغذائيــة بشــكٍل عــام.

تســّجل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مســتويات عاليــة مــن فقــر الــدم، خاصــة 
ســن  فــي  النســاء  فــي صفــوف  المئــة  فــي   70 إىل  النســبة  هــذه  وتصــل  النســاء،  لــدى 
اإلنجــاب.14 إّن انتشــار فقــر الــدم والســمنة15 يعكــس ضعــف أداء المنطقــة فــي مــا يتعلــق 

باالســتفادة مــن المــواد الغذائيــة.

تواجــه المناطــق دون اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا قضايــا مختلفــة عــى 
شــتى المســتويات. فانعــدام االســتقرار االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة 
ــة بالحصــول عــى المــواد  ــي ويؤجــج المســائل المتعلق ــق األمــن الغذائ ــة تحقي ــد عملي يعّق

الغذائيــة وتوّفرهــا واالســتفادة منهــا.

ــا  إّن الوضــع فــي بعــض بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
البلــدان  الــدول الخليجيــة الئحــة  أســوأ مــن غيرهــا. وتتصــّدر 
ــة مــن  ــًا للغــذاء، عــى الرغــم مــن إنتاجهــا ألقــل كمي ــر أمن األكث
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تأتــي  بحيــث  الغذائيــة،  المــواد 
وقطــر فــي المرتبتيــن 26 و29 عــى التوالــي عــى قائمــة 170 
دولــة مــن حيــث األمــن الغذائــي.16 ويعــود ذلــك إىل قدرتهمــا 

الماليــة، المتأتيــة إىل حــّد بعيــد مــن عائــدات النفــط والغــاز، 
األســواق  مــن  تحتاجهــا  التــي  الغذائيــة  المــواد  شــراء  عــى 
العالميــة. وقــد أبــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي اهتمامــًا 
أفريقيــا  فــي  للزراعــة  قابلــة  أراٍض  فــي  باالســتثمار  متزايــدًا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى. اتفقــت أوغنــدا واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة عــام 2018 عــى التعــاون إلنشــاء منطقــة زراعيــة حــّرة 
فــي أوغنــدا.17 يؤّمــن هــذا االتفــاق للشــركات المتواجــدة فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إمكانيــة اســتخدام مســاحة 2500 
هكتــار ألغــراض زراعيــة مختلفــة، مــا يعــّزز قــدرة دولــة اإلمــارات 
عــى إنتــاج المــواد الغذائيــة مــن خــالل األراضــي الخصبــة فــي 
أوغنــدا.18 فــي المقابــل، احتلــت ســوريا واليمــن المرتبتيــن 148 
و160 عــى قائمــة األمــن الغذائــي بســبب الصراعــات المســتمّرة 
فــي البلديــن، علمــًا أّن ســوريا التــي تشــّكل جــزءًا مــن “الهــالل 
الخصيــب” كانــت فــي الماضــي ســّلة غــذاء المنطقــة )راجــع 

الخريطــة والجــدول أدنــاه(.19 

تتصــّدر الــدول الخليجيــة الئحــة البلدان األكثر أمنًا للغــذاء، عى الرغم 
مــن إنتاجهــا ألقــل كميــة مــن المــواد الغذائيــة، بحيــث تأتــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وقطــر فــي المرتبتيــن 26 و29 عــى التوالــي عــى 

قائمــة 170 دولــة مــن حيــث األمــن الغذائــي.



ــن المناطــق  ــك الفجــوة بي ــن الجنســين وكذل ــر الفجــوة بي ُتعتب
أســباب  أهــم  مــن  المنطقــة  أرجــاء  فــي  والحضريــة  الريفيــة 
عــدم مســاواة األمــن الغذائــي. يعكــس هــذان العامــالن عنصــر 
الدخــل والقــدرة عــى تحّمــل تكلفــة المــواد الغذائيــة. وبحســب 
النســاء اللواتــي شــاركن فــي اســتطالع الــدورة الســابعة مــن 
بيــن  فجــوًة  تعانــي  بلــدان  مــن  وهــّن  العربــي،21  البارومتــر 
الجنســين مــن حيــث نتائــج ســوق العمل—معــدالت المشــاركة 
فــي القــوى العاملــة والتوظيــف—ال ســيما فــي العــراق واألردن، 
فــإّن معــّدل حصولهــّن عــى الغــذاء أقــّل مقارنــًة بالرجــال. فــي 
الوقــت نفســه، أشــارت النســاء اللواتــي لديهــّن مصــدر دخــل 
شــخصي أنهــّن فــي حالــة أمــن غذائــي أكبــر مــن اللواتــي ليــس 
لديهــن مصــدر دخــل شــخصي. أّمــا الفجــوة بيــن الرجــال الذيــن 
لديهــم مصــدر دخــل شــخصي والذيــن مــن دون دخــل شــخصي 
فكانــت أصغــر بكثيــر. كمــا وأّن الفجــوة بيــن المناطــق الريفيــة 
والحضريــة بــارزة فــي عــدد مــن البلــدان، مثــل لبنــان والمغــرب 
وتونــس، حيــث ســّجل ســكان المناطــق الريفيــة معــدالت أعــى 
النعــدام األمــن الغذائــي ومخاوفهــم مــن هــذا الموضــوع. عــى 
الرغــم مــن أّن المناطــق الريفيــة غالبــًا مــا تشــّكل حزامــًا زراعيــًا 
وســّلة لإلنتــاج الزراعــي فــي البــالد، إاّل أّنهــا تفتقــر إىل الخدمــات 
ــة وتســّجل معــّدالت فقــر أعــى؛ وتحــّد كّل  والفــرص االقتصادي
هــذه العوامــل مــن إمكانيــة الحصــول عــى المــواد الغذائيــة 

التــي يمكــن تحّمــل تكلفتهــا.22
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.  ،Deep Knowledge Analytics :المصدر
مالحظة: استندت المؤّلفتان إىل مؤشر األمن الغذائي لـDeep Knowledge Analytics عند إعداد الخريطة.20
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الدوافع البيئية والهيكلية

يؤّثــر تغّيــر المنــاخ والضغــوط البيئيــة في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا كمــا يؤّثــر فــي ســائر المناطــق. في خــالل العقد 
ــر تطّرفــًا وارتفاعــًا  ــدان المنطقــة طقســًا أكث الفائــت، شــهدت بل
فــي درجــات الحــرارة ونقصــًا فــي هطــول األمطــار وفتــرات مــن 
الجفــاف.23 ُيعــّد 11 بلــدًا فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
مــن بيــن البلــدان الـــ17 األكثــر معانــاًة مــن اإلجهــاد المائــي فــي 
العالــم، وتســتحوذ الزراعــة عــى أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن 
ــًا )الرســم  اســتهالك الميــاه مقابــل نســبة 70 فــي المئــة عالمي

البيانــي 2(.24 إّن توجيــه القســط األكبــر مــن الميــاه نحــو الزراعــة 
يحــّد كثيــرًا مــن قــدرة المنطقــة عــى تنويــع اســتهالك إمــدادات 
الميــاه. وفــي ظــل تفاقــم مشــكلة نــدرة الميــاه والنقــص فــي 
ــاج المحلــي فــي خطــر.  ــح اإلنت األراضــي الصالحــة للزراعــة، أصب
لقــد خســر العــراق عــى ســبيل المثــال نصــف أراضيــه الصالحــة 
للزراعــة نتيجــًة لتمّلــح التربــة التدريجــي منــذ الســبعينيات.25 
ــًا بيــن العــراق وتركيــا الســتخدام نهــر  وقــد اســتدعى ذلــك تعاون
دجلــة مــن خــالل اســتراتيجية “الســالم األزرق” الشــاملة.26 فــي 
تــدرك أّن التعــاون فــي مــا  الجوهــر، أصبحــت دول المنطقــة 

بينهــا أساســّي فــي ظــل تضــاؤل المــوارد. 
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درجة اإلجهاد المائي
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مرتفعة للغاية )أعى من 80 في المئة(

الرسم البياني 2: خريطة اإلجهاد المائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

.  ،World Resources Institute :المصدر
 مالحظة: يقيس اإلجهاد المائي إجمالي المسحوب السنوي من المياه كنسبة مئوية من إجمالي المياه الزرقاء المتوفرة سنويًا لعام 2020 

عى أساس سيناريو “العمل كالمعتاد”. ُتشير المعدالت األعى إىل زيادة المنافسة بين المستخدمين.

المفتاح

كسر الحلقة المفرغة: كيف يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معالجة انعدام األمن الغذائي؟

0: منخفضة5: مرتفعة للغاية

القيمة القاعدية اإلجهاد المائي
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وقــد أّدت نــدرة الميــاه أيضــًا إىل نشــوب صــراع سياســي فــي 
المنطقــة، كمــا فــي العــراق ومصــر.28 ووضــع بنــاء ســد النهضــة 
اإلثيوبــي الكبيــر ضغوطــًا عــى مصــر، علمــًا أّنهــا تعانــي أصــاًل 
ــي نســبة  ــاه. فــي اإلجمــال، تأت ــة مــن شــح المي مســتويات عالي
85 فــي المئــة مــن ميــاه مصــر مــن النيــل األزرق الــذي ينبــع 
مــن إثيوبيــا، وقــد خلــق قــرار إثيوبيــا بــإدارة مــلء الســّد بصــورٍة 
ــرًا بيــن الدولتيــن.29 ســيكون الوضــع صعبــًا ال ســيما  أحاديــة توّت
معالجــة  إىل  ســعيهما  فــي  تحديــات  تواجهــان  الدولتيــن  أّن 

مشــكلة شــّح الميــاه فــي كّل منهمــا. 

تــزال  التــي ال  المحليــة  الزراعــة  فــي  البيئيــة  العوامــل  تؤّثــر 
تفتقــر إىل مســتويات االبتــكار الضروريــة الســتخدام المــوارد 
المتفاقــم.  المناخــي  االجهــاد  ومعالجــة  بفعاليــة  الشــحيحة 
عــالوة عــى ذلــك، ُترّكــز االســتراتيجيات الزراعيــة فــي معظــم 
بلــدان المنطقــة عــى إنتــاج المحاصيــل النقديــة وتصديرهــا،30 
مــا يســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه واألراضــي الصالحــة 
للزراعــة، بينمــا تلجــأ إىل اســتيراد المــواد الغذائيــة األساســية. 
وتتفاقــم هــذه المشــاكل بفعــل عــدم الثبــات فــي السياســات 
والتنميــة الريفيــة والوصمــات االجتماعيــة المرتبطــة بالعمــل 
أن  ُيتوّقــع  التــي  المنخفضــة  األربــاح  إىل  باإلضافــة  الزراعــي، 
هــذه  ســاهمت  وقــد  المهَمليــن.  المزارعيــن  صغــار  يجنيهــا 
معــّدالت  أعــى  إحــدى  تســجيل  فــي  مجتمعــًة  العوامــل 
مــن  الهجــرة  نســب  بارتفــاع  مقرونــة  العالــم،  فــي  التحّضــر 
الريــف إىل المــدن ونــزوح المزارعيــن.31 تشــهد هــذه المنطقــة 
كذلــك إحــدى أعــى معــدالت النمــو الســكاني فــي العالــم،32 
فــي  سيســتمر  الغذائيــة  المــواد  عــى  الطلــب  أّن  يعنــي  مــا 
االزديــاد فــي ظــل اســتنفاد المــوارد وتضــاؤل آفــاق اإلنتــاج. 
فــي  واالســتثمار  الريفيــة  التنميــة  فــي  النقــص  ويتســّبب 
البحــوث والتكنولوجيــا الزراعيــة فــي عرقلــة جهــود المنطقــة 
الراميــة إىل اســتخدام مواردهــا بأفضــل الطــرق والحــّد مــن 

أكثــر اســتدامة.  لبنــاء مســتقبٍل  الهــدر واالســتعداد 

الغذائيــة  اإلمــدادات  سالســل  تعتمــد  نفســه،  الوقــت  فــي 
عــى األســمدة  رئيســي  المنطقــة بشــكٍل  بلــدان  فــي معظــم 
ــة المشــتقة مــن الوقــود األحفــوري وعــى  والمدخــالت الزراعي
الغذائيــة  والمــواد  العالميــة  األساســية  الســلع  اســتيراد 
سالســل  عــى  االعتمــاد  هــذا  ينعكــس  المصّنعــة.  القائمــة 

للزراعــة  األرض  تحضيــر  عمليــة  فــي  فتؤّثــر  اإلمــدادات، 
الصناعــات  وتربــط  والتخزيــن،  والتوزيــع  والتجهيــز  واإلنتــاج 
ذلــك،  عــى  عــالوة  العالميــة.  الطاقــة  بأســواق  الغذائّيــة 
التــي  الخارجيــة  الصدمــات  أمــام  هّشــٌة  األغذيــة  صناعــة 
جائحــة  غــرار  عــى  العالميــة،  واألســواق  األســعار  فــي  تؤّثــر 
فيــروس كورونــا المســتجّد والحــرب فــي أوكرانيــا. كمــا تميــل 
مفرطــة  تكــون  أن  إىل  المنطقــة  فــي  الغذائيــة  السالســل 
التنظيــم وخاضعــة لضوابــط األســعار مــن خــالل أنظمــة دعــم 
مثــل  االجتماعيــة  المظالــم  لتجّنــب  ُوِضعــت  صارمــة  مالــي 
الثمانينــات. يســتحوذ  “انتفاضــة الخبــز” فــي تونــس مطلــع 
ودعــم  واألســمدة،  البــذور  مثــل  الزراعيــة،  المدخــالت  دعــم 
المــواد الغذائيــة بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــالل 
دعــم الطاقــة،33 عــى قســٍم كبيــر مــن اإلنفــاق العــام وهــو غيــر 
مســتدام. وتقــوم هــذه المقاربــة بدفــع الديــن العــام، ال ســيما 
فــي البلــدان المســتوردة للنفــط كمصــر واألردن وتونــس، وفــي 
ــز  ــق حواف ــرات التباطــؤ االقتصــادي. وفضــاًل عــن خل خــالل فت
ــل  ــاه والمحاصي ــاج المي ــل إنت ــات الســوق الحــرة، مث ــر آلي تغّي
ــه  ــر الموجَّ كثيفــة االســتهالك للطاقــة، فــإّن الدعــم المالــي غي
ويخلــق  والمســتوَردة  المنَتجــة  الســلع  إمــدادات  فــي  يؤّثــر 
معــّدالت أعــى مــن عــدم المســاواة بمــا أّنــه غالبــًا مــا يســتفيد 

المرتفــع.34  الدخــل  ذات  واألســر  المزارعــون  منــه 

حــول  أخــرى  ومناطــق  بلــدان  عــى  بشــّدة  المنطقــة  تعتمــد 
لضعــف  نظــرًا  الغذائيــة،  حاجاتهــا  تلبيــة  أجــل  مــن  العالــم 
ــاع معــدالت النمــو الســكاني  ــي وارتف ــي المحل ــا الغذائ إنتاجه
مســتورٌد  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــُة  فيهــا. 
صــاٍف للغــذاء؛ تســتمّد موادهــا الغذائيــة فــي المقــام األول 
مــن خــالل الــواردات أكثــر مــن اإلنتــاج المحلــي. إذ تســتورد 
المنطقــُة ككل حوالــي 50 فــي المئــة مــن موادهــا الغذائيــة 
ويتخطــى  األساســيين،  المســتوردين  مــن  قليــل  عــدٍد  مــن 
عــددًا مــن البلــدان كالجزائــر والعــراق ولبنــان وتونــس والــدول 
الخليجيــة هــذه النســبة.35 عــى ســبيل المثــال، اســتورد لبنــان 
عــام 2020 نســبة 81 فــي المئــة و15 فــي المئــة مــن حاجاتــه 
األمــر  التوالــي.36  عــى  وروســيا  أوكرانيــا  مــن  القمــح  مــن 
ســيان بالنســبة إىل مصــر التــي اســتوردت 80 فــي المئــة مــن 

حاجاتهــا مــن القمــح مــن هذيــن البلديــن.37

ويزيــد هــذا االعتمــاد المفــرط، مقرونــًا بسالســل اإلمــدادات 
منطقــة  هشاشــة  مــن  المرنــة،  وغيــر  والمشــّوهة  الضعيفــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي وجــه ارتفــاع األســعار 
ــر بشــكٍل كبيــر عــدٌد  العالميــة والصدمــات الخارجيــة. وقــد تأّث
وتونــس  ولبنــان  والعــراق  مصــر  مثــل  المنطقــة  بلــدان  مــن 
والتــي   ،2022 العــام  فــي  الزيتيــة  والبــذور  الحبــوب  بأزمــة 
تمّثــل مــوادًا أساســية فــي النظــام الغذائــي لبلــدان المنطقــة، 
ــدان  ــن أّن البل ــة.38 وفــي حي ــة العالمي ــاع أســعار األغذي وبارتف
أّن  بمــا  مباشــرًة،  َدة  مهــدَّ غيــر  الدخــل  المرتفعــة  الخليجيــة 

يتســّبب النقــص فــي التنميــة الريفيــة واالســتثمار فــي البحــوث 
إىل  الراميــة  المنطقــة  فــي عرقلــة جهــود  الزراعيــة  والتكنولوجيــا 
اســتخدام مواردهــا بأفضــل الطــرق والحــّد مــن الهــدر واالســتعداد 

لبنــاء مســتقبٍل أكثــر اســتدامة.
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عــى  االعتمــاد  فــي  باالســتمرار  لهــا  تســمح  النفــط  واردات 
تجــد  بمعظمهــا  األخــرى  المنطقــة  دول  تــزال  ال  الــواردات، 

صعوبــة فــي مواجهــة هــذا التحــدي.39

فــي  كبيــرًا  عجــزًا  أيضــًا  المنطقــة  بلــدان  مــن  عــدٌد  ويعانــي 
وتســتمّر  العــام.  الديــن  فــي  مرتفعــة  ومعــدالت  الموازنــة 
األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة والركــود الــذي يلــوح فــي األفــق 
فــي تقليــص قــدرة الســكان الشــرائية، مــا يحــّد مــن قدرتهــم 
عــى الحصــول عــى الطعــام فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة.40 
ــر  ــي، أعــرب أكث ــر العرب ــرة مــن البارومت ــدورة األخي بحســب ال
أصــل  مــن   9 فــي  االســتطالع،  فــي  المشــاركين  نصــف  مــن 
نقــص  مــن  مخاوفهــم  عــن  االســتطالع،  شــملها  بلــدان   10
أســوأ  إحــدى  الخصــوص  وجــه  عــى  لبنــان  يشــهد  الغــذاء.41 
أزماتــه االقتصاديــة منــذ التســعينات فــي ظــل تدهــور العملــة 
ــة الرقم–بلغــت معــدالت  ــة ومعــدالت التضخــم الثالثي الوطني
عــام  المئــة مطلــع  فــي   400 حــواىل  الغــذاء  أســعار  تضخــم 
الوقــود  فيهــا  بمــا  األساســية،  الســلع  فــي  2022–والنقــص 
الفقــر  معــدل  االقتصاديــة  األزمــة  فاقمــت  وقــد  واألدويــة. 
ومســتويات   2021 عــام  المئــة  فــي   74 إىل  وصــل  الــذي 
المئــة  فــي   46 نســبة  أّن  ر  ُيقــدَّ إذ  الغذائــي،  األمــن  انعــدام 
الســوريين  الالجئيــن  مــن  المئــة  فــي  و49  اللبنانييــن  مــن 
فــي لبنــان يعانــون انعدامــًا فــي أمنهــم الغذائــي.42 أّمــا فــي 
ســوريا التــي تــرزح تحــت الصعوبــات االقتصاديــة الناجمــة عــن 
ــد اســتمرت  ــد، فق ــر مــن عق ــذ أكث ــا من الصــراع المســتمّر فيه
نســبة التضخــم فــي االرتفــاع لتبلــغ 532 فــي المئــة بيــن عامــي 
2020 و2022. 43 فــي هــذه األثنــاء، قّلــص حظــر صــادرات 
مصــر،  فــي  القمــح  إمــدادت  وروســيا  أوكرانيــا  مــن  األغذيــة 
مــا رفــع معــّدل تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة إىل 30 فــي 
ــاع الحــاد فــي األســعار  ــّد االرتف ــد ارت ــام 2022. 44 وق ــة ع المئ
ســلبًا عــى قــدرة الحصــول عــى األغذيــة فــي مختلــف أنحــاء 
الدعــم  رفــع  فــي  عديــدة  نظــرت حكومــات  بينمــا  المنطقــة، 
للدخــل  أساســيًا  دعمــًا  يشــّكل  الــذي  الغذائيــة  المــواد  عــن 
بالنســبة إىل األســر المحــدودة المــوارد فــي دول المنطقــة.45 
نتيجــة لذلــك، باتــت عائــالت كثيــرة عاجــزة عــن االســتمرار فــي 

الغذائيــة األساســية. المــواد  عــى  الحصــول 

والصراعــات  السياســي  األمــن  انعــدام  حالــة  تزيــد  أخيــرًا، 
مــن  طبقــًة  المنطقــة  بلــدان  مــن  عــدٍد  فــي  المتكــّررة 
العنــف  وأعمــال  الصراعــات  وتحــّد  والتحديــات.  التعقيــدات 
سالســل  وتدّمــر  األغذيــة  عــى  والحصــول  الوصــول  قــدرة 
ــد انعدامــًا حــادًا لألمــن  ــة وتوّل ــة واإلقليمي اإلمــدادات المحلي
وســوريا  اليمــن  يتصــّدر  الخصــوص،  وجــه  عــى  الغذائــي. 
مســتويات  أشــّد  تعانــي  التــي  للشــعوب  العالميــة  القائمــة 
شــمال  يشــهد  التغذيــة.46  وســوء  الغذائــي  األمــن  انعــدام 
األساســية— الزراعــات  أراضــي  تترّكــز  غــرب ســوريا—حيث 

المتمــّردة،  والمجموعــات  الحكومــة  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات 

إىل  والوصــول  اإلنســانية  والمســاعدات  الزراعــة  يعّطــل  مــا 
المــواد الغذائيــة. وقــد دفعــت هــذه العوامــل، باإلضافــة إىل 
األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة والنقــص فــي المــواد األساســية 
بســبب العقوبــات، بنســبة 55 فــي المئــة مــن الســوريين فــي 
دائــرة انعــدام األمــن الغذائــي حتــى أواخــر العــام 2021. 47 
أّمــا فــي اليمــن، فالوضــع مــزري، حيــث قــّدرت منّظمــة الفــاو 
بــأّن 19 مليــون شــخص—أي أكثــر مــن 57 فــي المئــة مــن 
الســكان—مّروا فــي أزمــة أو عانــوا مســتويات أســوأ لألمــن 
ــأّن  ــي مــن العــام 2022، وب ــي فــي خــالل النصــف الثان الغذائ
أكثــر مــن مليونــي طفــل دون ســّن الخامســة يعانــون ســوء 

الحــاد.48  التغذيــة 

هل من حّل؟

ــة أساســية ذات  ــي قضي ســتظّل مســألة انعــدام األمــن الغذائ
جــذور هيكليــة عميقــة. يحتــاج الكثيــر مــن بلــدان المنطقــة، 
ال ســيما تلــك ذات القــدرات الماليــة المحــدودة، إىل إعــادة 
تقييــم اســتراتيجياتها المتعّلقــة بإمــدادات المــواد الغذائيــة 
السياســات  تأخــذ  أن  يجــب  عليهــا.  الحصــول  وإمكانيــة 
واســتدامتها  المتاحــة  المــوارد  االعتبــار  بعيــن  الزراعيــة 
التركيــز  يعنــي  قــد  مــا  منهــا؛  لالســتفادة  الفضــى  والســبل 
ــي واالكتفــاء  ــاج الزراعــي ألغــراض االســتهالك المحّل عــى اإلنت
المفــرط  واالعتمــاد  النقديــة  المحاصيــل  عــن  الذاتــي عوضــًا 
عــى مجموعــٍة ضيقــة مــن الــواردات. فــي الوقــت عينــه، يجــب 
ــز عــى  ــث يرّك ــر المســتدام بحي ــة نظــام الدعــم غي ــادة هيكل إع

الفئــات المحتاجــة عوضــًا عــن الشــرائح األعــى دخــاًل. 

يســتحّق األمــن الغذائــي فــي البلــدان الخاضعــة للصراعــات 
ــن  ــل كافــة أصحــاب المصلحــة المعنيي ــر مــن قب ــًا أكب اهتمام
األزمــة  بلــوغ  دون  الحــؤول  بغيــة  البــارزة  والمنظمــات 
اليمــن  يشــهدها  التــي  بتلــك  شــبيهة  مســتويات  اإلنســانية 
عــى طــرق  المحافظــة  يجــب  الصــراع،  وســوريا. ففــي حالــة 
لوصــول المســاعدات اإلنســانية بســرعة وبــدون عوائــق. كمــا 
يجــب إعطــاء األولويــة لمعالجــة االضطرابــات داخــل سالســل 
ــرات  ــة فــي خــالل فت ــة واإلقليمي ــة المحلي اإلمــدادات الغذائي
هــذه  وصــول  تعيــق  التــي  الحواجــز  وإزالــة  التصعيــد،  وقــف 

الســكان.  مــن  معّينــة  إىل شــرائح  المســاعدات 

فضــاًل عــن ذلــك، ســيتوجب عــى حكومــات منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا أن تكــون ســريعة االســتجابة وأن 
تعتمــد حلــواًل مصّممــة خصيصــًا لتعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة 
بيــن  التعــاون  يشــّكل  أن  ويجــب  الغذائــي.  األمــن  وزيــادة 
عــى  الجهــود،  هــذه  مــن  يتجــزًا  ال  جــزءًا  المنطقــة  بلــدان 
حــول  المعنّيــة  البلــدان  بيــن  متبادلــة  باتفاقــات  ُيترَجــم  أن 
اســتهالك الميــاه وغيرهــا مــن المــوارد المشــتركة مــن أجــل 

الصراعــات.  وتفــادي  العــادل  النفــاذ  ضمــان 

كسر الحلقة المفرغة: كيف يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معالجة انعدام األمن الغذائي؟6



تحقيــق  ســبيل  فــي  محوريــًا  البحثيــة  القــدرات  تطويــر  ســيكون 
األمــن الغذائــي، فاالســتثمار فــي القــدرات البحثيــة سيحّســن مــن 

اســتخدام المنطقــة لمواردهــا بفّعاليــة.

التعــاون إليجــاد حلــول  بلــدان المنطقــة أيضــًا  ســينبغي عــى 
مســتدامة. تشــّكل اســتراتيجية األمــن الغذائــي التــي أطلقتهــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2018 خيــر مثــال عــى هــذه 
الجهــود، إذ تشــمل مبــادرات متعــّددة ترمــي إىل زيــادة قــدرة 
ــة  ــة مــن خــالل الشــراكة مــع منظمــات إقليمي اإلمــارات البحثي
أقامــت  ومبتكــرة.  مســتدامة  حلــول  اعتمــاد  بغيــة  ودوليــة 
منظمــة الفــاو مثــاًل شــراكة مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
أجــل تطويــر أنظمــة شــاملة آيلــة إىل معالجــة القضايــا الخاصــة 

بمنطقــة الخليــج كارتفــاع حــاالت الجفــاف.49 

ــد والشــرق األوســط مشــروعًا  ــن الهن ــي بي يشــّكل الممــّر الغذائ
طموحــًا آخــر للتعــاون الغذائــي يهــدف إىل االســتثمار المشــترك 
النظيفــة  التكنولوجيــا  واســتخدام  الغذائيــة  المجّمعــات  فــي 
وينــوي  قــدر ممكــن.  أقصــى  إىل  المحاصيــل  عائــدات  لزيــادة 
المشــروع زيــادة تجــارة المــواد الغذائيــة ثالثــة أضعــاف بيــن دولة 
ــول عــام 2025، علمــًا أّن هــذا المشــروع  ــد بحل اإلمــارات والهن
ع هنــدي ويخلــق 200 ألــف  يســتفيد منــه حوالــي مليونــي مــزار

ــد.50  وظيفــة فــي الهن

أصبحــت حكومــات بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
تــدرك الحاجــة المّلحــة إىل األمــن الغذائــي ومســاهمته فــي 
ــة  تحقيــق االســتقرار واالزدهــار عــى األمــد الطويــل. تشــرح رؤي
مصــر 2030 بإســهاب طموحهــا بتعزيــز القطــاع الزراعــي الــذي 
يوّظــف زهــاء 20 فــي المئــة مــن إجمالــي القــوة العاملــة مــن 
خــالل زيــادة االعتمــاد عــى التكنولوجيــا.51 بالتالــي، تســتطيع 
النطــاق الســتخدام  الواســعة  المنافــع  مــن  االســتفادة  مصــر 
التكنولوجيــا والممارســات الحديثــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 
ــة ويحــّد مــن الهــدر والتكاليــف  ــد اســتخدام المــوارد بفّعالي يزي
وظائــف  عــى  الطلــب  وخلــق  الغذائــي  األمــن  تعزيــز  بهــدف 

تقنيــة جديــدة.

ســيكون تطويــر القــدرات البحثيــة محوريــًا فــي ســبيل تحقيــق 
األمــن الغذائــي، فاالســتثمار فــي القــدرات البحثيــة سيحّســن 
مــن اســتخدام المنطقــة لمواردهــا بفّعاليــة. والجديــر بالذكــر أّن 
المؤسســات البحثيــة تــؤّدي بالفعــل دورًا فــي تطويــر الحلــول 
الغذائــي  باألمــن  المتعلقــة  المســائل  معالجــة  إىل  الراميــة 
البيئــة  لبحــوث  قطــر  معهــد  يرتكــز  قطــر،  ففــي  وتطبيقهــا. 
والطاقــة )QEERI( عــى الصلــة بيــن البحــوث والسياســات 

لوضــع تصــّور للحلــول المتعّلقــة باألمــن الغذائــي، ويوّفــر إمكانيــة 
ــة  ــًا، تماشــيًا مــع رؤي رة محلي ــا الُمطــوَّ الحصــول عــى التكنولوجي
قطــر الوطنيــة 2030، ويعمــل جنبــًا إىل جنــب مــع وزارة البيئــة 
والتغيــر المناخــي.52 يعكــس ذلــك آفاقــًا واعــدة للــدور الــذي 
يمكــن أن تلعبــه البحــوث فــي تطبيــق السياســات اآليلــة إىل 

معالجــة مشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي.

ويمكــن للبحــوث أيضــًا أن تكــون منصــة لكــي ُتطــّور المنطقــة 
أحــد  يزيــل  أن  شــأنه  مــن  مــا  الداخــل،  مــن  التكنولوجيــا 
الزراعيــة  التــي تعتــرض اعتمــاد الحلــول  الرئيســية  الحواجــز 
تكلفتهــا  وهــو  أال  واســع،  نطــاٍق  عــى  القائمــة  والتكنولوجيــة 
الباهظــة.53 عــالوة عــى ذلــك، يمكــن للبحــوث ســّد الثغــرات 
أّن  مــن  الرغــم  فعــى  المنطقــة.  فــي  البيانــات  توافــر  فــي 
ــة، إاّل  ــاع فــي المنطق ــات آخــذة فــي االرتف ــة جمــع البيان عملي
ــة إيجــاد طــرق دقيقــة للتعامــل  ــرة تعيــق عملي أّن ثغــرات كبي
ــي تواجــه دول الشــرق  ــي الت ــة انعــدام األمــن الغذائ مــع قضي
األمــن  حالــة  تقييــم  تــّم  عندمــا  أفريقيــا.  وشــمال  األوســط 
للجنــة  المراقبــة  إطــار  خــالل  مــن  فلســطين،  فــي  الغذائــي 
كانــت  )اإلســكوا(،  آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ومــن  الضروريــة.54  البيانــات  إىل  تفتقــر  المؤشــرات  معظــم 
األمــن  انعــدام  حالــة  تقييــم  يصعــب  البيانــات،  هــذه  دون 
تتمتــع  التــي  المنطقــة  بلــدان  بإمــكان  بالتالــي،  الغذائــي. 
بقــدرات أعــى أن تمّهــد الطريــق مــن خــالل االضطــالع بــدوٍر 
فــي عمليــة جمــع البيانــات ونشــرها، وكذلــك االســتثمار فــي 
البنــى التحتيــة والمــوراد الضروريــة لضمــان تطويــر القــدرات 

المبتكــرة.  والبحــوث  البيانــات  مجــال جمــع  فــي 

فــي  حاســمة  أهميــة  الــدول  تقودهــا  التــي  الجهــود  تكتســي 
ســبيل وضــع خطــط شــاملة تهــدف إىل تزويــد المنطقــة بالمعرفــة 
وبالتكنولوجيــا الضروريتيــن لمكافحــة انعــدام األمــن الغذائــي. 
بيــد أّن تمكيــن المبــادرات الصغيــرة الحجــم يشــّكل أمــرًا محوريــًا 
لتوســيع هــذه الجهــود، ال ســيما فــي مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة. 
ــة  ــع أنحــاء المنطق ــر مــن رواد األعمــال فــي جمي ــدأ الكثي ــد ب وق
بالفعــل بتوليــد حلــول مبتكــرة لتعزيــز اســتدامة الممارســات 
 )Ghallaty( ”الزراعيــة. ونذكــر مــن بيــن األمثلة مشــروع “غّلتــي
ــذي يقــوم عــى االستشــعار ويســمح للمزارعيــن  فــي المغــرب ال
بقيــاس نضــج محصولهــم الزراعــي.55 بإمــكان حلــول مماثلــة أن 
تســّهل التحــّول نحــو الزراعــة المســتدامة، مــا ســُيعّزز اكتفــاء 

المنطقــة الذاتــي ال محالــة. 

الخاتمة

محفــوٌف  الغذائــي  األمــن  تعزيــز  إىل  المــؤدي  الطريــق 
بالتحديــات؛ والمســألة تــزداد إلحاحــًا. لقــد بــدأ حاليــًا موســم 
ل عــدد مــن بلــدان المنطقــة  الزراعــة لعــام 2023، فيمــا يســجِّ
فــي معــّدالت هطــول األمطــار ودرجــات حــرارة  كبيــرًا  نقصــًا 
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أعــى مــن المتوّســط قــد يؤّثــران فــي المحاصيــل المحليــة.56 
ــد وآخــر، إّنمــا يتوجــب  ــن بل ــة بي ــة هــذه القضي ــف إلحاحي تختل
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  حكومــات  عــى 
إيــالء أهميــة خاصــة لهــذه المســألة وإطــالق مبــادرات ترمــي 
إىل التخفيــف مــن حــّدة األزمــة. لعــّل االســتثمار فــي تطويــر 
هــو  الغذائيــة  المــواد  إنتــاج  وتحســين  الزراعيــة  البحــوث 
بشــكل  المتوّفــرة  الضئيلــة  المــوارد  اســتخدام  إىل  الســبيل 
أفضــل وتحقيــق أعــى العائــدات والمضــي قدمــًا نحــو مســتقبل 
أكثــر اســتدامًة. ُيعتبــر التعــاون اإلقليمــي واألقاليمــي مهمــًا 
أيضــًا بمــا أّن انعــدام األمــن الغذائــي غــدا مشــكلة عالميــة. 
وقــد قطعــت بلــدان كثيــرة بالفعــل أشــواطًا فــي هــذا المجــال، 
وبالتالــي يمكــن أن تخطــو دول المنطقــة خطاهــا فــي ســعيها 
ــات  ــة اإلمكاني ــك ال محال ــي. وســيعّزز ذل ــا الغذائ ــق أمنه لتحقي
التكنولوجيــة والدبلوماســية بيــن دول منطقــة الشــرق األوســط 
الغذائــي ســبياًل لتعميــق  إذ يصبــح األمــن  أفريقيــا،  وشــمال 
ــا وتحســين أوضــاع شــعوبها ورفاهيتهــم. التعــاون فــي مــا بينه
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نبذة عن المؤّلفتين

نجــالء بــن ميمــون هــي باحثــة مشــاركة فــي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدوليــة. كانــت 
ســابقًا باحثــة مســاعدة فــي مركــز بروكنجــز الدوحــة، حيــث عملــت عــى موضوعــات متعــّددة 
منهــا التنويــع االقتصــادي فــي الــدول الخليجيــة، وانتقــال الشــباب مــن مرحلــة التعّلــم إىل العمــل 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وديناميكيــات ســوق العمــل. حصلــت بــن ميمــون 
عــى الماجســتير فــي اقتصاديــات التنميــة، وترّكــز عــى قضايــا التنميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا. وقــد عملــت كمستشــارة مــع عــدد مــن المنظمــات الدوليــة، عــى رأســها منظمــة 
العمــل الدوليــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي 

آســيا. باإلضافــة إىل ذلــك، ســاهمت فــي كتابــة عــدد مــن التقاريــر التــي تناولــت عــدم تكافــؤ الفــرص وبطالــة 
الشــباب واحتياجــات مهــارات ســوق العمــل، وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة.

هنــا الشــهابي هــي باحثــة مســاعدة فــي برنامــج السياســة الخارجيــة واألمــن التابــع لمجلــس الشــرق 
األوســط للشــؤون الدوليــة. حصلــت عــى بكالوريــوس العلــوم فــي الشــؤون الدوليــة مــع تخصــص 
فــي السياســة الدوليــة مــن كليــة الخدمــة الخارجيــة بجامعــة جورجتــاون فــي قطــر. وقــد حصلــت 
أيضــًا عــى شــهادة فــي اإلعــالم والسياســة بعــد إتمامهــا برنامــج مشــترك بيــن جامعــة نــورث 
وســترن فــي قطــر وجامعــة جــورج تــاون فــي قطــر، حيــث أنتجــت مشــروعًا رقميــًا بعنــوان: “صناعــة 

األفــالم المســتقّلة فــي مصــر مــا بعــد الثــورة”. وترّكــز اهتماماتهــا البحثيــة عــى السياســة الخارجيــة 
والمجتمــع المدنــي واإلعــالم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

تــوّد المؤّلفتــان أن تشــكرا قســَمي البحــوث والتواصــل واإلعــالم فــي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدوليــة 
عــى دعمهمــا المتواصــل. 

نبذة عن مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  ُتعنــى  ربحّيــة  غيــر  مســتقّلة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  األوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــّرًا لهــا. ُيجري المجلس بحوثًا بشــأن السياســات ويعقد 
االجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
واالجتماعيــة االقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤّدي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــّدم مقاربــات إقليمّيــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤّســس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنّظمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.

كسر الحلقة المفرغة: كيف يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معالجة انعدام األمن الغذائي؟12
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مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية
الساحة 43، بناية 63، الخليج الغربي، الدوحة، قطر
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