شبكة معلومات األمن الغذائي

التقديرات العالمية النعدام األمن الغذائي الحاد في عام 8102
عانى أكثر من  111مليون شخص في  31دولة من الجوع الحاد
الذي يحتاج إلى مساعدة عاجلة من الغذاء والتغذية وسبل العيش
) IPC /CHالمرحلة  1أو أعلى) 1.كانت أسوأ أزمات الغذاء في
عام  ، 8112من حيث الشدة  ،في اليمن وجمهورية الكونغو
الديمقراطية وأفغانستان وإثيوبيا والجمهورية العربية السورية
والسودان وجنوب السودان وشمال نيجيريا .استأثرت هذه البلدان
الثمانية بثلثي العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي الحاد  -أي ما يقرب من  28مليون شخص.
ظلت البلدان في أفريقيا متأثرة بشكل غير متناسب بانعدام األمن
الغذائي الحاد .يمثل رقم  111مليون شخص تحسنًا طفيفًا عن
الرقم لعام  8112المقدم في تقرير العام الماضي  ،الذي واجه فيه
ما يقدر بنحو  181مليون شخص في  31دولة الجوع الحاد.
على الرغم من االنخفاض الطفيف  ،على مدى السنوات الثالث
الماضية  ،فقد أظهر التقرير باستمرار أنه وعلى أساس سنوي
واجه أكثر من  111مليون شخص ( 8112و  8112و
 )8112فترات من الجوع الحاد.
يعزى االنخفاض المتواضع بين عامي  8112و  8112إلى حد
كبير إلى التغيرات في صدمات المناخ .حيث لم يواجه عدد من
البلدان المعرضة وبدرجة عالية من شدة الصدمات والضغوط
المرتبطة بالمناخ مثل التي عانوا منها في عام  8112عندما
واجهوا بشكل مختلف الجفاف الشديد والفيضانات واألمطار
وارتفاع درجات الحرارة الناجم عن ظاهرة "النينيو" في خالل
 .1يستكمل هذا التقرير األدلة التي ابلغ عنها  -SOFI 8112حالة األمن الغذائي والتغذية في
العالم ،والتي حددت  281مليون شخص يعانون من سوء التغذية .في حين ان تقدير SOFI
يوفر نطاق انعدام األمن الغذائي المزمن في جميع انحاء العالم ،يركز هذا التقرير العالمي عن
ازمات الغذاء بشكل خاص على أشد مظاهر انعدام األمن الغذائي الحاد في أزمات الغذاء األكثر
إلحاحا في العالم

الفترة  .8112-8113ويشمل ذلك بلدان في جنوب وشرق
إفريقيا  ،والقرن األفريقي  ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي  ،ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وكذلك هناك أيضا  111مليون شخص إضافي في مجموعة من
 18دولة يعيشون في ظروف عصيبة ( IPCالمرحلة  .)8عند
أعتاب الجوع الحاد  ،يخاطرون باالنزالق إلى مرحلة األزمة أو
ما هو أسوأ ( IPC / CHالمرحلة  1أو أعلى) إذا واجهت أي نوع
من الصدمات أو الضغوط.
ظلت المستويات العالية لسوء التغذية الحاد والمزمن لدى األطفال
الذين يعيشون في ظروف طارئة مصدر قلق بالغ .وتشمل الدوافع
المباشرة لنقص التغذية عوامل مثل سوء التغذية والمرض .وفي
األزمات الغذائية غالبا ً ما تواجه األمهات ومقدمي الرعاية تحديات
في تزويد األطفال بالمغذيات الدقيقة األساسية التي يحتاجونها في
فترات النمو الحرجة .ينعكس هذا في انخفاض عدد األطفال الذين
ً
مقبوال بحد أدنى في معظم البلدان التي تم
يستهلكون نظا ًما غذائيًا
وصفها في هذا التقرير.

الدوافع الرئيسية
استمر الصراع وانعدام األمن  ،والصدمات المناخية
واالضطرابات االقتصادية من الدوافع الرئيسية النعدام األمن
الغذائي في تآكل سبل العيش وتدمير األرواح .ظل النزاع وانعدام
األمن من األسباب الرئيسية في عام  .8112وكان يوجد حوالي
 21مليون شخص  -أكثر من نصف  -ممن يواجهون الجوع
الحاد في  81دولة متأثرة بالصراع أو انعدام األمن .حوالي 11
مليون من هؤالء األشخاص في  11بلدان في أفريقيا ؛ أكثر من
 82مليون في سبع دول في غرب آسيا  /الشرق األوسط؛ 11
مليون في ثالثة بلدان في جنوب  /جنوب شرق آسيا و  1.1مليون
في أوروبا الشرقية.

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي
المرحله الثالثه (أزمة)

المرحله األولى (أدنى)

المرحله الثانيه (مضغوط)

قادرة على تلبية االحتياجات
الغذائية وغير الغذائية
األساسية دون االنخراط في
استراتيجيات غير نمطية وغير
مستدامة للوصول إلى الغذاء
والدخل ،

األسر المعيشية لديها فجوات في األسر لديها فجوات كبيرة في
األسر المعيشية لديها الحد
استهالك الغذاء مرتفعة أو أعلى استهالك الغذاء تؤدي إلى
األدنى من استهالك الغذاء
من سوء التغذية الحاد المعتاد أو ارتفاع شديد في سوء التغذية
الكافي لكنها غير قادرة على
والوفيات الزائدة أو فقدان شديد
تحمل بعض النفقات األساسية غير قادرة بشكل هامشي على
ألصول كسب الرزق ستؤدي
غير الغذائية دون االنخراط في
تلبية الحد األدنى من االحتياجات
إلى فجوات في استهالك
استراتيجيات المواجهة التي ال
الغذائية فقط مع االستنفاد السريع
الغذاء .
رجعة فيها.
ألصول كسب الرزق التي ستؤدي
إلى فجوات في استهالك األغذية.
اإلجراء المطلوب للحد من مخاطر
الكوارث وحماية سبل المعيشة

المرحله الرابعه (طوارئ)

مطلوب إجراءات عاجلة

المرحله الخامسه
(كارثة  /المجاعة)
تعاني األسر من نقص شديد
في الغذاء واالحتياجات
األساسية األخرى حيث الجوع
والموت والعوز من العالمات
الواضحه.

الرسائل الرئيسية |  8112التقرير العالمي عن أزمات الغذاء

لقد دفع المناخ والكوارث الطبيعية  82مليون شخص آخر إلى
حاالت من انعدام األمن الغذائي الحاد في عام  .8112كما كان
الحال في السنوات السابقة  ،كان معظم هؤالء األفراد في أفريقيا ،
حيث كان ما يقرب من  81مليون شخص في  81دولة يعانون
من انعدام األمن الغذائي الحاد بسبب الصدمات المناخية .كما
كانت الصدمات االقتصادية الدافع الرئيسي النعدام األمن الغذائي
الحاد لـ  11.8مليون شخص  ،معظمهم في بوروندي والسودان
وزيمبابوي.

انعدام األمن الغذائي :آفاق قصيرة األجل لعام 8102
من المتوقع أن تظل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية
وأفغانستان وإثيوبيا والجمهورية العربية السورية والسودان
وجنوب السودان وشمال نيجيريا من بين أشد األزمات الغذائية
في العالم .شرائح كبيرة من السكان في معظم هذه البلدان
معرضون لخطر الوقوع في حاالت الطوارئ (IPC / CH
المرحلة .)1
سوف تستمر الصدمات المناخية والصراعات في دفع انعدام
األمن الغذائي  ،ويتوقع مرة أخرى أن تؤثر بشدة على العديد
من المناطق .أدى جفاف الطقس في أجزاء من جنوب إفريقيا
والجفاف في الممر الجاف ألمريكا الوسطى إلى إضعاف فرص
اإلنتاج الزراعي .من المحتمل أن يكون لظاهرة "النينيو" تأثير
على اإلنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية في أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .كما أنه من المتوقع أن تظل
احتياجات الالجئين والمهاجرين في البلدان المضيفة كبيرة في
بنغالديش وأزمة سوريا اإلقليمية .أيضا من المتوقع أن يزداد
عدد األشخاص النازحين والالجئين والمهاجرين إذا استمرت
األزمة السياسية واالقتصادية في فنزويال.

الطريق الى االمام
إن إنهاء النزاعات  ،وتعزيز دور المرأة  ،وتغذية األطفال وتعليمهم
 ،وتحسين البنية التحتية الريفية وتعزيز شبكات األمان
جهات االتصال

الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي في عام 8102
 82مليون شخص
يعانون من انعدام
األمن الغذائي بشكل
حاد في  82دولة
متأثرة بالمناخ

 21مليون شخص
يعانون من انعدام األمن
الغذائي في  81دولة
متضررة من النزاع

 11مليون شخص
يعانون من انعدام
األمن الغذائي بشكل
حاد ويتأثرون
بالصدمات
االقتصادية

االجتماعي أمور ضرورية لعالم له القدرة على التعافي ومستقر
وخال من الجوع .سوف تنقذ االستثمارات في منع الصراع
والحفاظ على السالم األرواح وسبل المعيشة  ،وتحد من
مواطن الضعف الهيكلية ومعالجة األسباب الجذرية للجوع.
تُظهر نتائج هذا التقرير بوضوح الحاجة إلى عمل متزامن في
خال من الجوع
جميع أنحاء رابطة التنمية اإلنسانية لتقديم عالم ٍ
في القرن الحادي والعشرين .وفي السنوات العشر األخيرة ،
نمت احتياجات المساعدة اإلنسانية واإلنفاق بنحو  182في
المائة  -حوالي  11في المائة من تلك االحتياجات لتغطية
احتياجات قطاعي األغذية والزراعة .إن الزيادة في
االحتياجات اإلنسانية  -وكذلك إمكانات التنمية الزراعية وبناء
القدرة على التكيف في الريف لتوفير حاجز أمام األزمات -
تسلط الضوء على الحاجة إلى طريقة جديدة لالستجابة لتحديات
األمن الغذائي في هذا العصر الجديد.
إن المعلومات والتكنولوجيا يمكنها أن تسجل التغيرات في
األمن الغذائي  -وخاصة في البلدان والسياقات الهشة  -في
الوقت الفعلي القريب .على الرغم من أن هذا التقرير يوضح أن
الجودة اإلجمالية للبيانات قد تحسنت  ،إال أن هناك ً
دوال توجد
بها فجوات في البيانات .ويعد جمع وتحليل البيانات المتعلقة
أمرا حيويًا في ضمان تحليل الموقف
بالسكان المستضعفين ً
الذي يحدد ليس فقط النتائج  ،ولكن العوامل الرئيسية للجوع
لالستجابة المستهدفة والمتكاملة لشركاء متعددين يعملون في
المجاالت التنموية واإلنسانية.

هذه المبادرة تقوم بها الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء .أصبح عمل  FSINممكنًا بفضل الدعم السخي من االتحاد األوروبي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

