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صورة الغالف:
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بائعة تغذية وطفلها يف سوق ليبينغ ،مبحافظة
اإلكواتور ،جمهورية الكونغو الدميقراطية.
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ملخص

–ولكنها تسعى أيضاً إىل مكافحة األسباب الجذرية للجوع
عىل املديني املتوسط والطويل.
ينظر تقرير املساعدة الغذائية العاملية يف عام  2017يف التدابري ويركز التقرير ،بسبب محدودية البيانات ،عىل املساعدة
الغذائية امليرسة دولياً عىل النحو الذي ترصده حافظة برنامج
التي تتخذها الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية
لالستجابة لألزمات الغذائية واالستعداد لها وتجنب وقوعها :ففي األغذية العاملي لألمم املتحدة (الربنامج) .وعىل الرغم من أن
الربنامج هو أكرب وكالة إنسانية يف العامل تعالج الجوع والتغذية،
عام  2017وحده ،أدت هذه األزمات إىل معاناة  108ماليني
شخص يف مختلف أنحاء العامل بشدة من انعدام األمن الغذايئ .فإن تغطيته ملشهد املساعدة الغذائية بعيدة عن االكتامل .ومع
ويتمثل الهدف يف بناء تفاهم بشأن )1 :نطاق تدابري "املساعدة ذلك ،فإنها تغطية عاملية وشاملة .ولذلك فإن دراسة السامت
الغذائية" هذه ومدى الوصول إليها وتكوينها عىل امتداد الزمان الرئيسية لحافظة املساعدة الغذائية يف الربنامج ستكون مفيدة
للغاية ملعظم القضايا والسياقات ذات الصلة ،ويف الحاالت
واملكان؛  )2التحديات والفرص الحالية والناشئة التي تواجه
التي يكون فيها الربنامج الجهة الفاعلة السائدة ،فمن املرجح
مقدمي املساعدة الغذائية واملشاركني فيها؛  )3خيارات صنع
السياسات واالستثامر لتعزيز أهمية املساعدة الغذائية وأثرها يف أن تكون نظرته ملشهد املساعدة الغذائية حاسمة .وسيستند
التحليل املستقبيل إىل بيانات ومعلومات من مصادر أخرى،
إطار خطة التنمية املستدامة لعام .2030
وخاصة الربامج الوطنية املرجح أن تتجاوز استثامراتها الجامعية
يف املساعدة الغذائية ،عىل النحو املحدد هنا ،أضعاف استثامرات
ويتناول التقرير ثالثة أسئلة:
الجهات الفاعلة الدولية.
1.1ما هي مستويات واتجاهات وأمناط املساعدة
الغذائية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؟
تقييم الوضع
2.2ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تصميم
عمل
سياقات
املساعدة الغذائية وتسليمها يف مختلف
يتألف قطاع املساعدة الغذائية من جانب الطلب ،عىل النحو
النظم الغذائية؟
التصدي لهذه التحديات؟ أي ما هي أنواع الذي ينعكس يف التوزيع الجغرايف وكثافة األشكال البديلة
3.3كيف يتم
للمساعدة الغذائية ،وجانب العرض ،عىل النحو الذي ينعكس
االبتكارات يف مجال املساعدة الغذائية التي يجري
يف النفقات عىل املساعدة الغذائية يف أوقات مختلفة ويف
تطويرها للتصدي للتحديات؟
مواقع مختلفة.
هناك ثالثة مواضيع تشكل الرسد )1 :املساعدة الغذائية
عند تقاطع العمل اإلنساين والحد من الجوع؛  )2املساعدة الطلب عىل املساعدة الغذائية
الغذائية يف النظم الغذائية – الشبكات املعقدة املشاركة يغطي الطلب الضخم عىل املساعدة الغذائية سياقات
عديدة من الدخل القومي ،وأداء النظم الغذائية ،والجوع،
يف إنتاج األغذية وتحويلها وضامن وصولها إىل الجياع؛
واالستقرار.
 )3املساعدة الغذائية باعتبارها مسعى عاماً مبنياً عىل
طبقات عديدة من النشاط التجاري.
•تنشأ أربع مجموعات من البلدان من حيث االستقرار
واألداء )1 :البلدان املستقرة نسبياً املرتفعة األداء؛
 )2البلدان املستقرة نسبياً املنخفضة األداء؛  )3البلدان
وبالتايل ،فإن تصوير املساعدة الغذائية وفحصها ميتدان إىل
ً
غري املستقرة نسبيا املرتفعة األداء؛  )4البلدان غري
ما هو أبعد بكثري من النظرة التقليدية "للمعونة الغذائية"
ً
املستقرة نسبيا املنخفضة األداء.
كتحويالت للسلع الغذائية إىل الجياع .وتؤخذ يف الحسبان
الكثري من التدخالت األخرى التي تقي من الجوع وتعالج
فقط إىل •ترتكز عمليات املساعدة الغذائية يف البلدان غري املستقرة
دوافعه وآثاره العديدة .املساعدة الغذائية ال تسعى
املنخفضة األداء ،ومعظمها من البلدان املنخفضة الدخل،
إنقاذ األرواح وحامية سبل العيش عىل املدى القصري – من
ولكن هناك متثيل كبري للبلدان املتوسطة الدخل.
خالل التحويالت الغذائية العينية والتحويالت القامئة عىل
النقد ،واملشرتيات املحلية واإلقليمية لألغذية وخدمات النظم •تعرب الكثري من البلدان التي لديها نظم الغذائية مرتفعة
األداء نسبياً – وجميعها من البلدان املتوسطة الدخل –
الغذائية ،وتدابري املساعدة التقنية ،وأنشطة الدعم العديدة
برنامج األغذية العالمي
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أيضاً عن طلب كبري عىل املساعدة الغذائية نتيجة أعباء
الجوع املرتفعة نسبياً أو عدم استقرار مرتفع نسبيا.
•لدى بعض البلدان التي سجلت أدا ًء كلياً قوياً نسبياً
للنظم الغذائية جيوب كبرية من الضعف وانعدام
األمن الغذايئ ،ومن ثم تعرب أيضاً عن طلب قوي عىل
املساعدة الغذائية.
•البلدان املستقرة نسبياً التي لديها نظم غذائية مرتفعة
األداء نسبياً تعرب عن طلب أكرب نسبياً عىل املساعدة
التقنية وأنشطة الدعم مثل اإلنذار املبكر واالستعداد،
بينام تعرب البلدان غري املستقرة نسبياً التي لديها نظم
غذائية منخفضة األداء عن طلب أكرب عىل التدابري
الواسعة النطاق الرامية إىل تجنب املجاعة وحامية سبل
العيش ،مثل التحويالت الغذائية والنقدية غري املرشوطة.
وتعترب التدابري من قبيل التحويالت الغذائية والتحويالت
النقدية املرشوطة التي تعالج آثار أوجه العيوب الكامنة
يف النظم الغذائية مفيد ًة يف معظم السياقات.

العرض من املساعدة الغذائية

تكشف بيانات اإلنفاق املتعلقة باملساعدة الغذائية التي
تغطي الفرتة من  2009إىل  2015جانباً متعدد األبعاد
ومتعدد الطبقات وديناميكياً لجانب العرض.
•زادت نفقات املساعدة الغذائية املبارشة من  2.2مليار
دوالر أمرييك إىل  5.3مليار دوالر أمرييك.
•سجلت جميع فئات املساعدة زيادات كبرية ،ولكن ليس
بشكل متسق.
•انخفضت نسبة التحويالت الغذائية العينية من
 54يف املائة إىل أقل من  40يف املائة ،ولكن ال تزال
األغذية العينية هي طريقة التحويالت السائدة
للمساعدة الغذائية يف جميع األقاليم باستثناء أمريكا
الالتينية والكاريبي.
•ارتفعت نسبة التحويالت القامئة عىل النقد من أقل
من  1يف املائة إىل  20يف املائة ،غري أن الزيادات كانت
متفاوتة بني األقاليم :فقد كانت أرسع يف أمريكا
الالتينية والكاريبي ،وأبطأ يف رشق ووسط أفريقيا.
•ارتفعت نسبة النفقات املخصصة للمساعدة التقنية أيضاً
ارتفاعاً كبرياً من أقل من  1يف املائة إىل  8يف املائة ،ولكن
بشكل أبطأ بكثري من التحويالت القامئة عىل النقد.
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•انخفضت النسبة املخصصة للخدمات اللوجستية أيضاً
من  32يف املائة إىل  20يف املائة ،مبا يعكس تقلص نسبة
التحويالت الغذائية العينية؛ ولكن ال تزال هذه القدرة
حيوية يف كل مكان ألنها تدعم املساعدة الغذائية ونظام
العمل اإلنساين بأكمله.
•يستحوذ اإلقليامن اللذان يواجهان حاالت طوارئ
غذائية ضخمة ومعقدة – رشق ووسط أفريقيا ،والرشق
األوسط وشامل أفريقيا – عىل  70يف املائة من نفقات
املساعدة الغذائية.
•النفقات عىل املساعدة الغذائية يف البلدان املتوسطة
الدخل أكرب من النفقات يف البلدان املنخفضة الدخل
األكرث عدداً بكثري؛ وهي تتزايد برسعة أكرب يف البلدان
املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا.

التحديات التي تواجه املساعدة الغذائية

تنبع التحديات الرئيسية التي تواجه الطلب عىل املساعدة
الغذائية والعرض منها من ثالثة مصادر:
1.1التحديات التي تدفعها االتجاهات واالضطرابات
العاملية والوطنية التي تحدد موقع وكثافة الطلب
عىل املساعدة الغذائية – تغري املناخ ،والنزاع،
والتحرض ،وعدم املساواة؛
2.2التحديات املتأصلة يف العمل اإلنساين التي تحدد
حجم ونوعية املساعدة الغذائية املقدمة كاستجابة
إنسانية – التمويل ،والوصول ،والحامية ،واألمن؛
3.3التحديات الناجمة عن هيكل وعمل النظم الغذائية
التي تحدد حجم ونوعية املساعدة الغذائية املقدمة
كاستجابة للجوع وانعدام األمن الغذايئ – مشكلة
"السنة السيئة" أو "موسم الجدب" ،ومشكلة "امليل
األخري" ،ومشكلة "السنة الجيدة".

الحلول واالبتكارات القامئة عىل
املساعدة الغذائية

وضعت وكاالت املساعدة الغذائية عدة حلول لهذه التحديات.

تشمل األمثلة عىل الحلول واالبتكارات الرامية إىل التصدي
للتحديات املتصلة بتغري املناخ ،والنزاع ،والتحرض ،وعدم
املساواة ما ييل )1 :نظم االستعداد للكوارث واإلنذار

املبكر؛  )2األدوات السيادية لتجميع املخاطر ونقل
املخاطر؛  )3األدوات املجمعة إلدارة املخاطر التي تعزز
القدرة عىل الصمود؛  )4التحويالت القامئة عىل النقد
املعززة إىل الالجئني واملرشدين داخلياً واملجتمعات املضيفة
يف حاالت النزاع؛  )5أدوات تقييم ورصد األمن الغذايئ
املكيفة للسياقات الحرضية؛  )6األطر والتدخالت التي
تحدث تحوالً جنسانيا.
تشمل األمثلة عىل الحلول واالبتكارات الرامية إىل التصدي
للتحديات املرتبطة بتمويل املساعدة اإلنسانية ،ووصول
املساعدة اإلنسانية ،والحامية ،وانعدام األمن ما ييل:
 )1التمويل املسبق والتخزين املسبق للمخزونات الغذائية؛
 )2إقراض املرشوعات ومتويل التدفقات النقدية؛
 )3االبتكارات الرقمية يف التقييم ،وأخذ العينات،
واالستهداف ،والتسليم ،والرصد والتقييم يف املناطق النائية؛
 )4تنمية القدرات من أجل زيادة الوعي والدعوة
والتفاوض؛  )5اإلسقاط الجوي من ارتفاعات عالية؛
 )6آليات الشكاوى والتعقيبات.
تشمل األمثلة عىل الحلول واالبتكارات الرامية إىل التصدي
للتحديات املرتبطة مبشاكل السنة السيئة ،وموسم الجدب،
وامليل األخري ،والسنة الجيدة يف النظم الغذائية ما ييل:
 )1التدخالت الخاصة بالتغذية واملراعية للتغذية؛  )2شبكات
األمان الغذايئ ضمن نظم الحامية االجتامعية التي تستجيب
للصدمات؛  )3منصات دعم قامئة عىل املشرتيات للمزارعني
أصحاب الحيازات الصغرية ورشكات األغذية الزراعية الصغرية
واملتوسطة الحجم؛  )4االرتقاء املادي والتقني والتنظيمي
لتجار تجزئة األغذية؛  )5االبتكارات الرقمية يف تكامل سلسلة
القيمة وتتبعها؛  )6االرتقاء املادي والتقني والتنظيمي
لالحتياطيات من األغذية العامة؛  )7االرتقاء املادي والتقني
والتنظيمي للبنية التحتية لسلسلة إمداد األغذية وخدماتها؛
 )8املعايري واللوائح املتعلقة بسالمة األغذية وجودتها؛
 )9إصالح سياسات السوق والتجارة.

العوائد املتعلقة باملساعدة الغذائية

ميكن توليد ثالث فئات من العوائد الهامة (أو األرباح) إذا تم
تعزيز حلول الجوع والضعف القامئة عىل املساعدة الغذائية
وتوسيع نطاقها .ويف حال أخذ عمليات الربنامج فقط يف عام
 2015بالحسبان ،ميكن أن تشمل هذه العوائد ما ييل:
1.1عائد "وصول" قدره  997مليون دوالر أمرييك يف
السنة – ميثل الوفورات يف التكاليف التي يتحملها
الربنامج التي ستتحقق عن طريق تحسني وصول
املساعدة اإلنسانية يف البلدان العرشين التي تواجه
األزمات الغذائية األشد؛
2.2عائد "استقرار" قدره  2. 24مليار دوالر أمرييك يف
السنة – ميثل الوفورات يف التكاليف التي يتحملها
الربنامج التي ستتحقق عن طريق تعزيز االستقرار يف
العدد الكبري من البلدان املشمولة يف حافظة الربنامج
والتي تتسم مبستويات عالية من عدم االستقرار ،مث ًال
عن طريق السامح بتخصيص املوارد العامة الشحيحة
الستخدامات أكرث إنتاجية أو من خالل فتح املجال
لتوسيع نطاق االبتكارات الناجحة يف القطاع الخاص؛
3.3عائد "أداء" قدره  439مليون دوالر أمرييك يف السنة
– ميثل الوفورات يف التكاليف التي يتحملها الربنامج
التي تتعلق بتحسينات يف أداء النظم الغذائية التي
يقدم من خاللها املساعدة الغذائية.
وميكن أن يحقق التقدم يف جميع املجاالت عائداً إجاملياً
قدره  45 .3مليار دوالر أمرييك يف السنة .وسترتكز فوائد
الوصول يف إقليمي الرشق األوسط وشامل أفريقيا ورشق
ووسط أفريقيا ،ولكن ستكون فوائد االستقرار واألداء موزعة
بقدر أكرب من التساوي حول العامل.
ويشكل قطاع األمن الغذايئ  40يف املائة من نفقات املساعدة
اإلنسانية الدولية .وميكن تحقيق عائد إنساين "متعدد
القطاعات" مجموعه  62 .8مليار دوالر أمرييك يف السنة.

استرشاف املستقبل

تعد آفاق األمن الغذايئ العاملي قامتة حيث يواجه  20مليون
شخص من املجاعة يف عام  2017ويعاين عدة ماليني آخرين
بشدة من انعدام األمن الغذايئ نتيجة للنزاعات ،واألحوال
الجوية السيئة ،واالضطرابات األخرى .وأصبحت الحاجة إىل
املساعدة الغذائية الفعالة أقوى اآلن من أي وقت مىض يف
التاريخ الحديث.

برنامج األغذية العالمي
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بائعة يف سوق محلية يف
الغواخريا ،يف كولومبيا·

WFP/Mike Bloem

األولويات والتوصيات لتحقيق العوائد
ومصنفة تعرض مختلف أنواع ومستويات أوجه
الضعف ،واملخاطر ،واالحتياجات ،واألصول ،والقرارات،
من املرجح أن متثل هذه العوائد املقدرة املرتبطة بحافظة
واملعامالت املتعلقة بالفقراء الجياع.
املساعدة الغذائية يف الربنامج جزءاً صغرياً من
العوائدولتحقيق 6.6وضع وتنفيذ جدول أعامل للبحوث العملية .هناك
املحتملة املتعلقة باملساعدة الغذائية املتاحة للعامل.
حاجة إىل مجايل تركيز مرتابطني هام :مجال تركيز
تلك العوائد بشكل كامل ،يجب عىل القادة وصناع السياسات
عىل مستوى الربامج لتحسني تصميم وتنفيذ تدخالت
تحقيق املتطلبات الرضورية التالية.
محددة يف مجال املساعدة الغذائية ،ومجال تركيز
عىل مستوى ُ
النظم لوضع حلول تقوم عىل املساعدة
1.1تحقيق االستقرار ،وزيادة التمويل اإلنساين وحشده.
ال بد من سد الفجوة املتزايدة يف التمويل ،جزئياً
الغذائية وتعالج املشاكل النظمية وتعظم أداء النظم
الغذائية.
عن طريق الجهات املانحة التقليدية ،وأيضاً من
مصادر جديدة مثل البلدان املتوسطة الدخل والقطاع
إن التربير اإلنساين البحت للتفاوض والعمل الهادفني يف إطار
الخاص .ويجب إعادة النظر يف تخصيص التمويل
كل مجال من هذه املجاالت واضح متاما .واملسوغ االقتصادي
ومتطلبات اإلبالغ املجزأة واملزدوجة واملفرطة.
قوي .والحتمية السياسية مطلقة.
2.2مواجهة الدوافع السياسية للضعف والجوع .إن
الحوار العادل واملفتوح واملستدام والتفاوض بني
األطراف املتحاربة عىل أساس املساءلة
وااللتزاممنافذ ويؤكد التقييم الذي تم رصده يف هذا التقرير املساعدة
بالقانون اإلنساين الدويل أمران أساسيان لفتح
الغذائية بوصفها النهج القطاعي الجوهري للمساعدة
دامئة لتقديم املساعدة الغذائية وتخفيف املعاناة.
اإلنسانية .ويسعى إىل منع آثار الجوع الحاد أو التخفيف من
3.3االستثامر يف برامج املساعدة الغذائية العالية
حدته ،ويؤكد املساعدة الغذائية بوصفها ركيزة رئيسية من
الفعالة
الجودة .تشتمل سامت املساعدة الغذائية
االستثامرات عىل مستوى القطاعات يف التنمية املستدامة من
عىل ما ييل )1 :التقييم واالستهداف بشكل دقيق؛
املغذية جانب الحكومات الوطنية ورشكائها .ومثة رسالة هامة من
 )2مجموعة متنوعة من األدوات؛  )3األغذية
التقرير هي أن املساعدة املتعلقة بقطاعات معينة ال تتعارض
اآلمنة والعالية الجودة؛  )4املساواة بني الجنسني؛
للسوق ،مع العمل اإلنساين الفعال والكفؤ .بل عىل العكس ،فهي
 )5االبتكارات الرقمية؛  )6التدخالت املراعية
تنقذ األرواح وسبل العيش عندما تتامىش مع االسرتاتيجيات
مع التكيف مع البيئات الحرضية حيثام أمكن؛
والسياسات واالستثامرات الوطنية التي تعزز القدرة عىل
 )7املساءلة أمام السكان املستفيدين؛  )8القيادة
الصمود ،ومن ثم فهي حيوية للتنمية املستدامة.
الحكومية القوية.
4.4تعزيز القدرات الوطنية والتعاون فيام بني بلدان
الجنوب .إن القدرات الوطنية آخذة يف النمو ولكنها إن الطريق إىل األمام يف مجال املساعدة الغذائية محفوف
ال تزال غري كافية .ويف عرص أهداف التنمية املستدامة بالتحديات .ولكن من الواضح أيضاً أنه سيكون هناك
عدد متزايد باستمرار من الفرص القوية لالستفادة وتعزيز
يجب أن ينصب الرتكيز األويل للمساعدة الغذائية
الرشاكات مثل تلك املتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية ،وتوسع
عىل ما ييل )1 :تحقيق نتائج مرتابطة وتحويلية
األسواق ،وزيادة الوعي والقيادة املحليني بشكل مطرد.
عىل املستوى القطري؛  )2تعزيز امللكية الوطنية
والتبادالت فيام بني بلدان الجنوب ،مبشاركة قوية من
القطاع الخاص.
إن املساعدة الغذائية هي اللبنة األساسية للعمل اإلنساين.
حاجة
هناك
البيانات.
يف
الشاسعة
5.5سد
الفجواتقاعدة بيانات عاملية شاملة وميكن التحقق كام أنها مكون أسايس من التدخالت التي تعالج مواطن
عاجلة إىل
الضعف وانعدام األمن الغذايئ يف سياقات االنتقال والتنمية،
منها بشأن مستويات وتدفقات موارد
وأنشطة وطنية وتعزز صمود النظم الغذائية وأداءها ،وبالتايل تساعد البلدان
املساعدة الغذائية .ويجب إدراج بيانات دون
يف القضاء عىل الجوع يف إطار خطة .2030
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