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التقرير العاملي حول األزمات
الغذائية 2020

موجز

| موجز
أُعدت البيانات والتحليالت الواردة يف هذا التقرير قبل نشوب األزمة العاملية لجائحة كوفيد19-
وال تأخذ يف الحسبان أثر الجائحة عىل الضعفاء من ضحايا األزمات الغذائية.
يجيء التقرير العاملي حول األزمات الغذائية ( )GRFC 2020نتيجة تقدير
مشرتك مستند عىل توافق اآلراء بشأن الحاالت الحادة النعدام األمن الغذايئ يف
العامل أعدته  16منظمة رشيكة.
ووصل عدد ضحايا األزمات أو ما هو أسوأ منها (املرحلة  3فأعىل من التصنيف
املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار املنسق) يف عام  2019إىل  135مليون
نسمة ،وهو املستوى األعىل املسجل خالل السنوات األربع منذ بدء إصدار
التقرير العاملي حول األزمات الغذائية .كام أن هذه الزيادة ترجع أيضاً إىل
إدراج بلدان جديدة أو مناطق إضافية ضمن بعض البلدان.
وعند مقارنة البلدان الخمسني التي وردت يف كال تقريري عامي  2019و
 2020يتضح أن عدد ضحايا األزمات أو ما هو أسوأ منها (املرحلة  3فأعىل من
التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار املنسق) قد ارتفع من 112
مليون نسمة إىل  123مليون نسمة .ويعكس ذلك تفاقم االنعدام الحاد لألمن
الغذايئ يف األزمات الرئيسية الناجمة عن النزاعات ،وال سيام يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان والحدية املتزايدة ملوجات الجفاف
والصدمات االقتصادية التي تشكل العوامل املحركة يف بلدان مثل هايتي،
وباكستان ،وزمبابوي.
وص ِّنف نحو  183مليون شخص يف  47بلدا ً عىل أنهم يعيشون يف ظروف عصيبة
ُ
(املرحلة  2من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار املنسق) ،أو
أنهم يواجهون خطر االنزالق إىل أزمة أو ما هو أسوأ منها (املرحلة  3فأعىل من
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عدد ضحايا األزمات أو ما هو أسوأ منها (املرحلة  3فأعىل من التصنيف
املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار املنسق) (باملاليني)

نسبة السكان املشمولني بالتحليل من ضحايا األزمات أو ما هو أسوأ منها (املرحلة
 3فأعىل من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار املنسق)
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التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار املنسق) إذا ما تعرضوا للمزيد
من الصدمات أو العوامل الضاغطة.
وأشارت التقديرات إىل أن عدد األطفال املصابني بالتقزم بلغ قرابة  75مليون
طفل يف بلدان األزمات الغذائية الخمسة والخمسني التي شملها التحليل.
ويصعب عىل هؤالء األطفال الحصول عىل طاقة غذائية كافية ،ووجبات
متنوعة تغذوياً ،ومياه رشب نقية ،وخدمات الرصف الصحي والرعاية الصحية،
مام يُضعف من أوضاعهم الصحية والتغذوية ،ويخلِّف بالتايل عواقب وخيمة
عىل منوهم وقدرتهم اإلنتاجية عىل املدى البعيد.
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عدد املعانني من االنعدام الحاد لألمن الغذايئ من ضحايا األزمات أو ما هو
أسوأ منها (املرحلة  3فأعىل من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/اإلطار
املنسق) حسب العوامل املحركة األساسية (باملاليني)

العوامل املحركة لالنعدام الحاد لألمن الغذايئ
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ظل النزاع/انعدام األمن هو املحرك الرئييس لألزمات الغذائية خالل عام ،2019
غري أن األحوال املناخية القاسية والصدمات االقتصادية اصبحت ذات اهمية
متزايدة .وكان أكرث من نصف ال 77مليون ضحية لالنعدام الحاد يف األمن
الغذايئ من سكان بلدان الرشق األوسط وآسيا التي كان فيها النزاع هو املحرك
األول .واستمرت األزمات اإلقليمية يف أن تشهد مستويات عالية من انعدام
األمن الغذايئ ،خاصة يف حوض بحرية تشاد ومنطقة الساحل األوسط.
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وتضم أفريقيا العدد األعظم من منعدمي األمن الغذايئ الحاد واملحتاجني إىل
املساعدة يف بلدان شديدة التأثر باألحداث املناخية ،وخاصة يف القرن األفريقي
و الجنوب األفريقي.

وحتى منتصف عام  2019كان هناك ما يقدر بنحو  79مليون نازح عىل
مستوى العامل ،منهم  44مليون نازح داخليا ،و 20مليون الجئ تشملهم مهمة
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .وأكرث من نصف هؤالء الالجئني هم
باستضافة بلدان تضم أعدادا ً ضخمة من السكان الذين يعانون من انعدام
األمن الغذايئ الحاد .ويف البلدان التي عانت من قيود يف التمويل مام أدى إىل
خفض املساعدات املقدمة إىل مخيامت الالجئني ،تعرض األمن الغذايئ لهؤالء
الالجئني لخطر بالغ.
اآلفاق القصرية األجل لعام 2020
أُعدت توقعات االنعدام الحاد لألمن الغذايئ لعام  2020قبل أن يتحول وباء
كوفيد -19إىل جائحة ،وهي ال تأخذ يف الحسبان األثر املحتمل لهذه الجائحة
عىل البلدان التي تعاين من أزمات غذائية.
وعىل األرجح فإن التأثري املجمع للنزاعات ،وأزمات االقتصاد الكيل ،والصدمات
املناخية ،وآفات املحاصيل ،مبا فيها دودة الحشد الخريفية والجراد الصحراوي،
سيؤدي إىل بقاء اليمن تحت وطأة أسوأ أزمة غذائية يف العامل.
ويف رشق أفريقيا عادت األمطار املوسمية الغزيرة بالنفع عىل املحاصيل
واملراعي ،ولكنها تسببت يف تفيش الجراد الصحراوي بشدة سوف تؤدي عىل
األغلب إىل تفاقم االنعدام الحاد لألمن الغذايئ يف السياقات املعقدة والهشة.
ستؤدي النزاعات املمتدة إىل بقاء مستويات االنعدام الحاد لألمن الغذايئ
عىل حالها أو تفاقمها يف بعض أرجاء وسط أفريقيا .ويف الجنوب األفريقي
فإن آثار التحسن الناتج عن مرحلة ما بعد الحصاد ستكون قصرية األجل عىل

2020

من املنتظر أن تتمثل العوامل املحركة لالنعدام الحاد لألمن
الغذايئ يف :النزاع/انعدام األمن ،واألحوال املناخية القاسية،
والجراد الصحراوي ،والصدمات االقتصادية ،وجائحة كوفيد-19

األرجح بسبب شح األمطار ،وارتفاع أسعار األغذية ،إىل جانب استمرار التزعزع
السيايس واالقتصادي والذي قد يؤدي إىل تدهور مستويات االنعدام الحاد
لألمن الغذايئ .ويف بلدان غرب أفريقيا والساحل سوف تسوء ظروف هذا
االنعدام يف العديد من املناطق بسبب تزايد العنف ،والنزاح ،وتعطل الزراعة
والتجارة ،باإلضافة اىل قسوة األحوال املناخية.
وسيتسبب النزاع العنيف وانخفاض قيمة العملة يف معدالت مخيفة من
االنعدام الحاد لألمن الغذايئ وسوء التغذية الحاد يف معظم األرجاء املضطربة
من الرشق األوسط وآسيا.
ويف أمريكا الالتينية والكاريبي من املرجح أن تؤدي األزمات االجتامعية
السياسية ،واألحوال املناخية القاسية ،واالفتقار إىل فرص العمل ،وارتفاع أسعار
األغذية ،إىل تفاقم االنعدام الحاد لألمن الغذايئ يف بعض البلدان.
وستواصل العوامل املحركة لألزمات الغذائية ،وكذلك تعذر الحصول عىل
الطاقة الغذائية والتنوع التغذوي ،وعىل املياه النقية ،وخدمات الرصف الصحي
والصحة ،التسبب يف خلق مستويات عالية من سوء التغذية يف صفوف األطفال،
كام أن جائحة كوفيد -19ستثقل عىل األغلب كاهل النظم الصحية.
وقد تؤدي الجائحة إىل تدمري سبل كسب العيش واألمن الغذايئ ،خاصة يف
السياقات الهشة وخصوصاً االشخاص األكرث ضعفاً ممن يعملون يف أنشطة
غري رسمية ضمن قطاع الزراعة وخارجه .وسيسفر الكساد العاملي عن تعطيل
سالسل إمداد األغذية بشدة.
ويف حني تتفق آراء كل الرشكاء عموماً عىل البيانات واملعلومات املدرجة يف هذا التقرير فإن تحليالت
شبكة نظم اإلنذار املبكر باملجاعة تشري إىل أن عدد السكان املحتاجني إىل مساعدات غذائية طارئة عام
 2019كان أقل من تقديرات التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ فيام يتصل بأفغانستان ،وجمهورية
الكونغو الدميقراطية ،وإثيوبيا ،وهايتي.
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ويف رشق أفريقيا ظلت النزاعات املسلحة ،والصدامات العنيفة القبلية،
والتوترات املحلية األخرى تخل بالسالم واألمن ،خاصة يف جنوب السودان،
وتتسبب يف بقاء مجموعات سكانية ضخمة لالجئني يف البلدان املجاورة ،مثل
أوغندا.
ويوضح التقرير األثر املتزايد لألزمات االقتصادية يف املستويات العاملية من
االنعدام الحاد يف األمن الغذايئ ،وعىل وجه الخصوص يف جمهورية فنزويال
البوليفارية ،وزمبابوي ،وهايتي ،والسودان.
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جائحة فريوس الكورونا كوفيد-19
يخلِّف مرض فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19أثراً ال سابق له
يف مختلف أرجاء العامل ،سواء من الزاوية الصحية أو من الزاوية
االقتصادية االجتامعية.
ويف حني أن جائحة كوفيد -19ال تفرق بني ضحاياها فإن البلدان
واألقاليم الخمسة والخمسني التي تضم نحو  135مليون نسمة
من ضحايا االنعدام الحاد لألمن الغذايئ ممن متس حاجتهم إىل
املساعدات الغذائية والتغذوية اإلنسانية هي األشد ضعفاً إزاء
عواقب هذه الجائحة بالنظر إىل قدرتها الضئيلة أو املعدومة عىل
التصدي لآلثار الصحية أو االقتصادية االجتامعية للصدمة .وفضالً
عن ذلك فإن الجائحة قد تسفر عن تفاقم مستويات االنعدام الحاد
لألمن الغذايئ يف البلدان التي ال غنى لها عن واردات األغذية ،والتي
تعتمد يف دخلها عىل تصدير النفط ،والسياحة ،وتحويالت املغرتبني،
مثل الدول الجزرية الصغرية النامية.

اآلثار املحتملة عىل بلدان األزمات الغذائية
وعند صدور هذا املطبوع كان من السابق ألوانه تحديد مدى تأثري
جائحة كوفيد -19عىل البلدان املذكورة .وعىل األرجح فإن هذه
الجائحة سترتك أثراً عميقاً عىل الحالة الصحية والتغذوية ،وال سيام
يف صفوف املجموعات الضعيفة ،بالنظر إىل رداءة نظم الصحة
العامة وافتقار الناس إىل املوارد االقتصادية الالزمة للحصول عىل
الرعاية الصحية .ومن املحتمل أن تسفر املعدالت العالية للظروف
الصحية الكامنة ،مبا فيها األمراض غري السارية وحاالت سوء التغذية
التي تضعف الجهاز املناعي ،عن تزايد مخاطر إصابة الناس بأعراض
وخيمة.
وقد تؤدي اآلثار العاملية الجانبية لجائحة كوفيد -19إىل زيادة أسعار
األغذية بسبب نقص اليد العاملة الزراعية واألثر الضار للسياسات
الحامئية .وتهدد قيود الحركة الرضورية ،املرتافقة مع التباطؤ املتوقع
لالقتصاد العاملي ،يف تعطيل أنشطة إنتاج األغذية ،وتجهيزها،
وتسويقها ،وكذلك تحركات الرثوة الحيوانية.
وستخلِّف املعدالت املتصاعدة للبطالة ونقص العاملة وانخفاض
القدرة الرشائية عواقب وخيمة عىل الفقراء والضعفاء يف البلدان
التي تواجه بالفعل أزمات مثل النزاعات و/أو القالقل االقتصادية
أو السياسية الجارية .ويعد النازحون املقيمون يف املخيامت
واملجموعات السكانية النازحة/املستضيفة يف السياقات الحرضية،
وكذلك املسنون ،وصغار األطفال ،والحوامل واملرضعات ،وذوو
اإلعاقة من املعرضني عىل نحو خاص لآلثار الوخيمة لهذا املرض.
كام قد ترتك جائحة كوفيد -19تأثريات سلبية عىل االستقرار
االجتامعي والسيايس ،وتخلق الظروف لنشوب االضطرابات يف بلدان
األزمات الغذائية األشد ضعفاً .وقد تعرقل هذه الجائحة جهود

الوساطة الدولية لتسوية النزاعات ،وكذلك عمليات إحالل السالم،
مع ما يتبع ذلك من تأثريات سلبية عىل ضحايا النزاعات املعانني من
الضعف وانعدام األمن الغذايئ.
ورمبا تؤثر الجائحة عىل عمليات تسليم املساعدات اإلنسانية وعىل
تكاليفها بسبب قيود النقل والسفر .ويف الوقت ذاته فإن امليزانيات
س ُتخفَّض عىل األرجح مع تحويل املوارد نحو دعم الجهود الوطنية
ملكافحة جائحة كوفيد .-19وقد يسفر ذلك عن تبعات وخيمة عىل
املجموعات السكانية املعتمدة بشدة عىل املساعدة اإلنسانية للبقاء
عىل قيد الحياة و/أو لحامية سبل كسب عيشها .كام ستواجه وكاالت
املعونة تحديات جسيمة يف إجراء التقييامت وجهاً لوجه ويف رصد
مرحلة ما بعد التوزيع.

الحاجة امللحة إىل التدابري املنسقة
وتفادياً لسقوط عرشات املاليني من الناس املعانني بالفعل من
األزمات الغذائية ضحايا لجائحة كوفيد -19أو لعواقبها االقتصادية،
فإن هناك حاجة إىل أن تبادر كل الجهات الفاعلة يف التعبئة
والتنســيق بناءاً عىل مجموعة من األولويات التشغيلية واالسرتاتيجية.
وسيستدعي ذلك توسيع نطاق جهود االستعداد واالستجابة يف قطاع
الصحة العامة وحامية السكان الضعفاء .كام أن من املهم للغاية
تعبئة القوى عىل وجه الرسعة للحفاظ عىل سبل كسب العيش
والنظم الغذائية الزراعية املرتبطة بها يف بلدان األزمات الغذائية
وحامية السالسل الهامة إلمدادات األغذية.
ومن املهم مساندة أنشطة تجهيز األغذية ،ونقلها ،ودعم أسواقها
املحلية  ،وكذلك منارصة اإلبقاء عىل املمرات التجارية مفتوحة من
أجل التشغيل املتواصل للسالسل الهامة إلمدادات األغذية والنظم
الغذائية الزراعية يف بلدان األزمات الغذائية.
وينبغي أن تتوافق هذه التدخالت مع اإلجراءات الحكومية واملبادئ
التوجيهية الصحية وأن تُصمم وتُنفذ بالرشاكة مع الحكومات،
والجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية.
وبالنظر إىل الطابع غري املسبوق لألزمة فإن استخالص فهم أفضل
لآلثار املحتملة لجائحة كوفيد -19عىل األمن الغذايئ وأوجه الضعف
األخرى يتسم بأهمية طاغية وملحة .وستنخرط الشبكة العاملية
ملكافحة األزمات الغذائية عىل الفور يف رصد الحالة يف ضوء البيانات
املتاحة حالياً وستسعى لتوفري بيانات ،وتحليالت ،ومعلومات حسنة
التوقيت عن أثر هذه الجائحة عىل األمن الغذايئ والتغذية.
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نقاط العمل
تعجيل الجهود وترسيع التقدم
بناء عىل تقديرات التقرير ،والتدهور املتصاعد املحتمل الذي تؤججه
جائحة كوفيد ،-19إن عىل املجتمع الدويل العاملي أن يعجل من وترية
الجهود الرامية إىل معالجة األسباب الجذرية للجوع خالل عقد األمم
املتحدة للعمل إذا ما كان ينشــد إرســاء مستقبل مستدام للجميع بحلول
عام .2030

معالجة أوجه ضعف الناس قبل األزمات ،وخاللها ،وبعدها
تتسم األزمات الغذائية بالتعقيد ،وغالباً ما تتطلب تدابري متزامنة
ومتامسكة عىل محور العمل اإلنساين والتنمية والسالم من أجل تنفيذ
استجابات وحلول مستدامة خاصة بكل حالة عىل حدة.
إعادة النظر يف النظم الغذائية والزراعية
تعاين النظم الغذائية والزراعية العاملية من إجهاد متزايد .ويف املناطق
الفقرية والهشــة تؤدي النزاعات إىل تفاقم األوضاع املزعزعة أصالً .ومن
الواجب أن تكون النظم الغذائية مرنة وقادرة عىل توفري األمن الغذايئ
والتغذية عىل نحو يتامىش مع الوقائع القامئة.

ترويج جمع البيانات رفيعة الجودة وتقاسمها
يقتيض األمر توفري أدلة تتعلق باألمن الغذايئ والتغذية لتعميق فهم
األزمات الغذائية .ويحتاج مجتمع البيانات إىل االستثامر يف نظم الرصد
التكنولوجي البارع والتحليالت التنبؤية ،وتعديل األدوات لتوفري بيانات
موثوقة وحسنة التوقيت التي يسهل عىل ص َّناع السياسات الوصول
إليها ،وتفسريها ،واستخدامها.

اإلقرار بأهمية الصحة ،واملياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية،
والحامية االجتامعية يف النظم الغذائية
ال تتعلق األزمات الغذائية باألغذية فحسب .إذ تخلِّف فاشيات
األمراض أثرا ً مبارشا ً عىل الوضع الصحي والتغذوي للسكان وقد متس
األمن الغذايئ بطرق شتى .ويعتمد التشغيل الوايف للنظم الغذائية عىل
حسن عمل نظم الصحة ،واملياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية
( ،)WASHونظم التعليم ،والحامية االجتامعية.

االستثامر يف التحليالت ،واالستجابات ،والسياسات
من الواجب توظيف استثامرات اسرتاتيجية مهمة عىل املستويات
القطرية واإلقليمية يف األمن الغذايئ والقدرة عىل الصمود إلحداث
تحول بارز والتأثري بصورة إيجابية عىل حياة الناس .وسيؤدي النهوض
بالتدابري املبكرة لإلنذار والعمل ،وتقوية الحامية االجتامعية الوطنية،
وتوفري الدعم لسبل كسب العيش ،إىل تعزيز القدرة عىل الصمود
وتحفيز النمو العابر لألجيال.

ضامن أن يكون الناس محط تركيز التغيريات الهيكلية
يتطلب التقدم عىل طريق الكفاح ضد الجوع حوارا ً رصيحاً ،وتنسيقاً
اسرتاتيجياً ،ونُهجاً جديدة باالضافة إىل تغيريات هيكلية طويلة األجل
تتمحور حول الناس .وسيؤثر ذلك عىل أفاق األمن الغذايئ والتغذية
لألجيال املقبلة.

منارصة التدابري السياسية ملعالجة األسباب
الجذرية النعدام األمن الغذايئ
عىل الجهات املعنية بالشئون اإلنسانية و اإلمنائية أن يطرحوا القضايا
املتكررة التي تعرقل إرساء األمن الغذايئ وتوفري التغذية الكافية وأن
يلفتوا االنتباه إىل العوامل املحركة لألزمات الغذائية .وبصفتهم منارصي
العمل ،ميكنهم االجتامع واستخالص الوعي السيايس الرضوري والتامس
واعتامد التدابري الالزمة يف صفوف الحكومات وص َّناع القرارات عىل
املستوى الوطني.
جهات االتصال

@FSIN_News

fsin-secretariat@wfp.org

www.fsinplatform.org

تعود هذه املبادرة إىل الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية .ويرجع الفضل يف قيام شبكة معلومات األمن الغذايئ بعملها إىل الدعم السخي الذي يقدمه االتحاد األورويب والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

FEWS NET
NT

AUT

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

ME

Clasificación Integrad
Seguridad Alimentaria

de la sécurité alimentaire

de la sécurité alimentaire

FSIN

Food Security Information Network
et Nutritionelle

T

ÉL

IN

OP

ITÉ

PE

OR

EV

ED

RL

EM ENT ALE P O U

ERN

UV

GO

ER

Global
NUTRITON
CLUSTER

