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نقص الغذاء: 
كيف تنامت أزمة الجوع على مستوى العالم؟

بمــا  بقــوة،  األزمــات  فيــه  تتســارع  عالــم  فــي 
الغــذاء  مــن  البشــر  احتياجــات  علــى  يضغــط 
التحديــات  تتفاقــم  الغذائــي،  أمنهــم  ويهــدد 
علــى عاتــق صانعــي القــرار والمجتمــع الدولــي 
بمنظماتــه فــي ظــل زيــادة أعــداد الجوعــى حــول 
العالــم بالتــوازي مــع تصاعــد معــدالت الفقــر، 
وهــي المعضلــة التــي تعمقــت بفعــل الصراعــات 
جائحــة  تبعــات  واســتمرار  القائمــة  الدوليــة 

المناخيــة. التغيــرات  وتداعيــات  كورونــا، 

ــا  ــة إليه ــل المؤدي ــعب العوام ــاً بتش ــوع عالمي ــة الج ــعب أزم تتش
والمحركــة لهــا، ومــع زيــادة أعــداد الجوعــى يصبــح مــن الواجــب 
ــح  ــع مســتوى التأهــب للتعامــل الصحي ــي رف ــى المجتمــع الدول عل
مــع األزمــة وإنقــاذ حيــاة المالييــن مــن البشــر؛ فبحســب التقريــر 
الســنوي الصــادر عــن األمــم المتحــدة، فــي عــام 2021، فــإن عــدد 
ــى 828  ــع ليصــل إل ــد ارتف ــة، ق ــون مــن نقــص التغذي ــن يعان الذي
ــي ظهــرت نتيجــة  ــادة الت ــام الماضــي، وهــي الزي ــي الع ــاً ف مليون
التعافــي غيــر المتكافــئ مــن تبعــات كوفيــد - 19، الــذي أســفر عــن 
ارتفــاع تكاليــف الســلع األساســية وســاهم فــي تعميــق أزمــة الغــذاء 
ــم بصــدد  ــح نحــو ُعشــر العال ــم، ليصب ــن حــول العال ــدى الكثيري ل

أزمــة جــوع ضاريــة وغيــر مســبوقة.

وقــد ســاهم فــي تفاقــم أزمــة الجــوع الراهنــة تداعيــات الحــرب 
الروســية األوكرانيــة منــذ فبرايــر مــن العــام الجــاري، بيــد أن تلــك 
األزمــة ليســت وليــدة التغيــرات التــي شــهدها العالــم خــالل العاميــن 
ــدة  ــل يتشــارك العــبء عوامــل أخــرى عدي ــن فحســب، ب الماضيي
يأتــي علــى رأســها تداعيــات تغيــر المنــاخ وانتشــار النزاعــات ومــا 

ينجــم عنهــا مــن صــراع علــى المــوارد. 

مؤشرات األزمة

جــاء إعــان الرئيــس الصومالــي “حســن شــيخ محمــود”، يــوم 
30 يوليــو 2022، عــن أن بــاده تمــر رســمياً بمجاعــة، ودعوته 
إلــى اســتجابة محليــة ودوليــة ســريعة، ليدلــل على طبيعــة التحدي 
الــذي باتــت تواجهــه الــدول؛ إذ تزايــدت المؤشــرات التــي تؤكــد 
حقيقــة أن العالــم بصــدد أزمــة جــوع، مــن المتوقــع أن تتفاقــم مــا 

لــم توجــد الحلــول المناســبة لمكافحتهــا، وهــي كاآلتــي:
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1- ارتفــاع معــدالت الفقــر عالميــاً: خــالل العاميــن الماضييــن، 
شــهدت البلــدان الفقيــرة حــول العالــم معــدالت فقــر غيــر 
ــن  ــه م ــا تســببت في ــد - 19، وم ــل جائحــة كوفي مســبوقة، بفع
انتكاســة فــي الجهــود الدوليــة للحــد مــن الفقــر، وهــو مــا 
فاقمــه ارتفــاع مســتويات التضخــم وتبعــات الحــرب الروســية 
ــع،  ــن المتوق ــإن م ــل، ف ــك العوام ــاء تل ــع التق ــة. وم األوكراني
وفــق تقديــرات البنــك الدولــي، أن يتــراوح عــدد الفقــراء بيــن 

75 مليونــاً و95 مليونــاً بنهايــة العــام الجــاري 2022.

ــج  ــن برنام ــاعدات: أعل ــون المس ــن يتلق ــدد الذي ــد ع 2- تزاي
األمــن الغذائــي أن نحــو 2.8 مليــون شــخص متضرر ســيجري 
ــخص  ــون ش ــم 1.8 ملي ــام 2022، منه ــالل ع ــاعدتهم خ مس
األرقــام  تلــك  تأتــي  طارئــة.  غذائيــة  مســاعدات  ســيتلقون 
ــون  ــو ملي ــم لنح ــم الدع ــم تقدي ــأن يت ــات ب ــع التوقع ــية م متماش
و684 ألفــاً و507 شــخص فــي نحــو 37 منطقــة و156 ألفــاً 
و560 شــخص فــي نحــو 5 مناطــق؛ مــا يجعــل مجمــوع مــن 
هــم بحاجــة إلــى دعــم طــارئ نحــو مليــون و841 ألفــاً و67؛ 
وذلــك مــن أجــل تجنــب الوقــوع فــي المرحلــة الحرجــة وهــي 

الجــوع الحــاد.

3- االنتشــار الجغرافــي للجــوع عالميــاً: تعــد أفريقيــا هــي 
ــي  ــث نســب الجوعــى؛ إذ يعان ــن حي ــاً م ــوأ عالمي ــارة األس الق

أكثــر مــن 20 % مــن ســكانها مــن مخاطــر الجــوع، تليهــا آســيا 
وأمريــكا الالتينيــة؛ حيــث تقتــرب نســبة الجــوع فــي كل منهمــا 
مــن 9 %.  فيمــا تظــل مســتويات الجــوع وانعدام األمــن الغذائي 
فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا أقــل مــن 2.5 % فــي الســنوات 
األخيــرة. ولعــل ذلــك يرجــع بدرجــة كبيــرة إلــى الشــلل الــذي 
أصيــب بــه القــرن األفريقــي بفعــل الجفــاف بعــد أربعــة مواســم 
مطيــرة متتاليــة؛ مــا أدى إلــى تعــرض 18.4 مليــون شــخص 
النعــدام أمــن غذائــي حــاد، وهــو مــا يثيــر مخــاوف مــن تكــرار 
مــا حــدث عــام 2011، عندمــا أدى عــدم التدخــل إلــى حــدوث 
مجاعــة فــي الصومــال أودت بحيــاة 260 ألــف شــخص، كان 

نصفهــم مــن األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات. 

4- ارتفــاع أعــداد األطفــال المتضرريــن عالميــاً: يقــف العالــم 
أمــام أســوأ أزمــة غــذاء عالميــة منــذ عقــود، تهــدد حيــاة 
المالييــن مــن األطفــال، بفعــل األزمــات االقتصاديــة والسياســية 
والجيوسياســية والمناخيــة؛ ففــي الصومــال علــى ســبيل المثــال، 
تذهــب التقاريــر لإلشــارة إلــى األعــداد المتزايــدة لألطفــال 
ــع أن  ــي مــن المتوق ــة حــاد، الت ــون مــن ســوء تغذي ــن يعان الذي

ــام الجــاري. ــة الع ــول نهاي ــون بحل ــى 1.5 ملي تصــل إل
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وفــي إطــار االســتجابة لذلــك، أعلنــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة، 
عــن تخصيــص نحــو 28.5 مليــون دوالر لصالــح 19 دولــة، 
لمواجهــة حــاالت طــوارئ الجــوع الملحــة، وهــو مــا يمثــل أكبر 

صــرف نقــدي علــى اإلطــالق مــن صندوقهــا اإلنســاني. 

ــص  ــي Mthulisi Dube المخت وبحســب مثوليســي دوب
ــة  ــوارئ الصحي ــدة الط ــع وح ــاً م ــل حالي ــذي يعم ــة ال بالتغذي
التابعــة لمنظمــة إنقــاذ الطفولــة فــي توركانــا بشــمال كينيــا، فــإن 
ــمال  ــاء ش ــع أنح ــي جمي ــل ف ــف طف ــن 229 أل ــل ع ــا ال يق م
كينيــا يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، بمــا يعــرض حياتهــم 
للخطــر، فيمــا ُتظهــر أحــدث األرقــام فــي أفغانســتان، أن نحــو 

ــاً.  ــون مــن الجــوع يومي ــل يعان ــون طف 9.6 ملي

عوامل رئيسية  

ســاهمت عوامــل عــدة فــي تفاقــم أزمــة الجــوع عالمياً، لتشــكل 
بذلــك تراكمــات ألزمــة ممتــدة علــى مــدار عقــود. وفيمــا يأتــي 

نظــرة علــى أهــم تلــك العوامــل:

1- عــدم المســاواة بيــن الجنســين: إن مــن بيــن 828 مليــون 
شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائي فــي العالم فــي الوقت 
ــات،  ــاء والفتي ــن النس ــم م ــن 60 % منه ــرب م ــا يق ــن، م الراه
فيمــا تعانــي نحــو 31.9 % مــن إجمالــي النســاء فــي العالــم مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي المعتــدل أو الشــديد، وهــي بذلــك تزيد عن 

 .% الرجــال الذيــن يقــدر نســبة الجوعــى منهــم نحــو 27.6 

وهــو األمــر الــذي يمكــن إرجاعــه إلــى المعاملــة غيــر 
ــم  ــل والتعلي ــي العم ــا ف ــن الجنســين والفجــوة بينهم ــة بي المتكافئ

والرواتــب؛ مــا يوقــع النســاء فــي دائــرة مــن الحرمــان والفقــر 
والجــوع. عــالوة علــى ذلــك، تتحمــل الفتيــات والنســاء فــي 
البلــدان الفقيــرة، العــبء األكبــر مــن أزمــة الجــوع، وســط 
تزايــد مخاطــر العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع، ال 
ســيما أثنــاء توزيــع الغــذاء؛ مــا يجعلهــن أكثــر عرضــة لخطــر 
عمالــة األطفــال والمراهقيــن فــي ســن مبكــرة والــزواج القســري 

ــتغالل الجنســي. واالس

2- دور تغيــر المنــاخ فــي اإلضــرار بالمحاصيــل: يســاهم التغير 
الجــذري فــي أنمــاط الطقــس فــي تعميــق أزمــة الجــوع عالميــاً؛ 
ففــي مناطــق كجنــوب الســودان، أدت الفيضانــات الكاســحة 
للســنة الثالثــة علــى التوالــي إلــى تدميــر المحاصيــل؛ مــا تــرك 
مــا يقــدر بنحــو 63 % مــن الســكان يواجهــون مســتويات عاليــة 

مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد. 

ووفــق وكاالت األمــم المتحــدة، فــإن شــدة تطــرف الطقــس 
مــن أقصــى اليميــن حيــث الفيضانــات إلــى أقصــى اليســار 
ــرة، يســاهم  ــدان الفقي ــي البل ــاف الشــديد، خاصــة ف ــث الجف حي
ــم  ــم تتفاق ــن ث ــة، وم ــدادات الغذائي ــدات اإلم ــد تهدي ــي تصاع ف
أزمــة الجــوع علــى مســتوى العالــم؛ ففــي المغــرب علــى ســبيل 
المثــال، أصــاب الجفــاف خــالل العــام الجــاري، محاصيــل 
القمــح، وبالمثــل حقــول الــذرة فــي زيمبابــوي. وفــي ظــل 
ــح مــن الصعــب  ــة بالحكومــات، أصب مخاطــر الركــود المحدق

ــرة.  ــر الفقي ــم لألس ــيع الدع ــا توس عليه
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ــازات  ــاب الحي ــه المزارعــون أصح ــك، يواج ــى ذل عــالوة عل
الصغيــرة مشــاكل جمــة فــي الحفاظ علــى مســاحاتهم المزروعة 
ــم يعــودوا قادريــن علــى  ــاخ، خاصــة أنهــم ل بســبب تغيــر المن
تحمــل تكاليــف مدخــالت إضافيــة لإلنتــاج، فــي حــال تعــرض 

محاصيلهــم للتلــف؛ مــا يعــرض حيــاة المالييــن للخطــر.

3- انتشــار الصراعــات والنزاعــات حــول العالــم: نصــت تلعب 
الصراعــات دوراً كبيــراً فــي تفاقــم أزمــة الجــوع فــي مناطــق 
وبلــدان النــزاع؛ حيــث يفقــد أكثريــة الســكان وظائفهــم بمجــرد 
انــدالع الصــراع، وربمــا يتعرضــون للتهجيــر مــن أراضيهــم، 
لتصبــح الســلع األساســية أكثــر تكلفــة؛ مــا يضطــر بعــض 
ــا  ــراء م ــن ش ــوا م ــي يتمكن ــم ك ــع أصوله ــى بي ــن إل المواطني
يحتاجونــه مــن غــذاء، ومــع انتهــاء مــا لديهــم نقــود، يصبحــون 
ــتية،  ــة اللوجس ــن الناحي ــد. وم ــن جدي ــوع م ــة الج ــي مواجه ف
يعتبــر توزيــع الغــذاء فــي حــاالت الطــوارئ أكثــر صعوبــة فــي 

حــاالت النــزاع. 

وبحســب “محمــد بــاه” Mohamed Bah، المديــر القُطــري 
فــي النيجــر لمنظمــة Plan International، فــإن اســتهالك 
ــق  ــع المناط ــي جمي ــل ف ــور بالفع ــد تده ــر ق ــي النيج ــذاء ف الغ
تقريبــاً، وتــم تجــاوز عتبــات الطــوارئ التــي وضعتهــا منظمــة 

الصحــة العالميــة لســوء التغذيــة الحــاد، ومــن المتوقــع أن 
ــي  ــي ف ــن الغذائ ــدام األم ــن انع ــون شــخص م ــي 9.7 ملي يعان
كل مــن بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر، مــع اســتمرار النــزاع 

ــي االتســاع. المســلح ف

ــإن  ــا فاســو، ف ــة بوركين ــي حال ــة أيضــاً ف ــذه األزم ــى ه وتتجل
هجمــات الجماعــات المســلحة علــى المدنييــن، مــن أجــل نهــب 
ــارس  ــزاز المم ــية واالبت ــا وســرقة الماش ــل وتدميره المحاصي
ــة  ــاهم بدرج ــن، تس ــن الســكان المحليي ــوال م ــع األم ــي تجمي ف
ــات اآلالف مــن العائــالت، فضــالً عــن  ــع مئ ــرة فــي تجوي كبي

ــك المناطــق. ــي تل تضــرر األســواق ف

التكلفــة  أدت   :19 كوفيــد  لجائحــة  الســلبية  التبعــات   -4
ــل  ــد - 19 وتعط ــي كوفي ــن تفش ــة ع ــذاء الناتج ــة للغ المرتفع
سالســل اإلمــداد التــي ارتبطــت بعمليــات اإلغــالق عالميــاً بغيــة 
احتــواء الوبــاء؛ إلــى صعوبــة شــراء الســلع األساســية فــي ظــل 
ارتفــاع أســعارها وصعوبــة الوصــول إليهــا فــي الوقــت ذاتــه. 
ــذي شــهده  ــات الجائحــة ال ــن تبع ــي التدريجــي م ورغــم التعاف
ــدول  ــإن بعــض المناطــق وال ــام الماضــي، ف ــم خــالل الع العال

ــي. ــدام األمــن الغذائ ــي مــن الجــوع وانع ــت تعان ــرة ظل الفقي
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ــوم 6  ــادر ي ــدة الص ــم المتح ــر األم ــق تقري ــع وف ــن المتوق وم
يوليــو 2022، أن يظــل نحــو 670 مليــون شــخص، يعانــون 
مــن نقــص التغذيــة بحلــول عــام 2030، رغــم االنتعــاش 
خــالل  العالــم  يشــهده  أن  المتوقــع  مــن  الــذي  االقتصــادي 

الســنوات القادمــة.

ــتقرار  ــم اس ــة: رغ ــية األوكراني ــرب الروس ــات الح 5- تداعي
ــزال  ــا الت ــرة، فإنه ــي األشــهر األخي ــة ف أســعار المــواد الغذائي
ــه فــي عــام 2021؛ إذ ســاهمت  أعلــى بكثيــر ممــا كانــت علي
الحــرب الروســية األوكرانيــة فــي تضخــم أســعار الغــذاء 

ــح . ــوب كالقم ــعار الحب ــة أس ــة، وخاص العالمي

حيــث أدت القيــود المفروضــة علــى الصــادرات فــي العديــد 
مــن البلــدان إلــى تفاقــم الزيــادات العالميــة فــي أســعار المــواد 
الغذائيــة. وهــو مــا يبــدو جليــاً، مــع ارتفــاع المؤشــر الشــهري 
ــتوى  ــى مس ــدة إل ــم المتح ــن األم ــادر ع ــذاء الص ــعار الغ ألس
قياســي بعــد وقــت قصيــر مــن بــدء الحــرب فــي أوكرانيــا وهــو 

أعلــى بنســبة 73 % عمــا كان عليــه قبــل عاميــن.

فقــد عطلــت الحــرب إنتــاج المحاصيــل والتجــارة فــي 
أوكرانيــا التــي تعــد واحــدة مــن أكبــر مصــدري الحبــوب 
والزيــوت النباتيــة، وشــلت مبيعاتهــا فــي الخــارج، وحتــى 
ــي كان  ــدان المنخفضــة الدخــل الت ــي البل ــي، تعان ــت الحال الوق
ــاً مــن ســوء التغذيــة الحــاد وزيــادة أعــداد  يعانــي ســكانها فعلي
الوفيــات، ال ســيما فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، مــن 

ــي. ــن الغذائ ــدام األم ــذاء وانع ــص الغ نق

6- تقلــص تمويــل البرامــج الغذائيــة:  أدى ارتفــاع تكلفــة ســد 
ــم، فــي ظــل نقــص  االحتياجــات الغذائيــة للمالييــن حــول العال

التمويــل، إلــى اضطــرار وكاالت اإلغاثــة، كبرنامــج األغذيــة 
العالمــي إلــى كبــح المســاعدات، ووفــق مــا أعلــن عنــه برنامــج 
ــو  ــوم 20 يوني ــي ي ــدة ف ــم المتح ــع لألم ــي التاب ــة العالم األغذي
2022، فإنــه ســيضطر إلــى إجــراء المزيــد مــن التخفيضــات 
القريــب  فــي  لالجئيــن  المقدمــة  الغذائيــة  الحصــص  علــى 
اإلنســانية  االحتياجــات  لتضاعــف  نتيجــة  وذلــك  العاجــل؛ 
ــج  ــر البرنام ــذي أجب ــي، ال ــر الكاف ــل غي ــم والتموي ــول العال ح
فعليــاً علــى إجــراء تخفيضــات كبيــرة علــى الوجبــات اليوميــة 

ــن أخــرى. ــة الســاحل وأماك ــي منطق ــة للجوعــى ف المقدم

تحرك جماعي

إجمــاالً.. يواجــه العالــم أزمــة جــوع تهــدد حيــاة الماييــن مــن 
البشــر فــي الوقــت الراهــن، بمــا يجعــل مــن ضــرورة تحــرك 
واجبــاً  الدوليــة  والمنظمــات  القــرار  الحكومــات وصانعــي 
إنســانياً وضــرورة حتميــة، فــي ظــل تفاقــم األزمــة اإلنســانية 
الحاليــة. وفــي ذلــك اإلطــار، يســعى البنــك الدولــي إلــى اتخــاذ 
ــة شــاملة ألزمــة  ــة كجــزء مــن اســتجابة عالمي خطــوات جدي
األمــن الغذائــي المســتمرة، فــي صــورة مشــاريع فــي مجــاالت 
الزراعــة والتغذيــة والحمايــة االجتماعيــة والميــاه والــري 
ــك  ــه البن ــا صــرح ب ــار دوالر، بحســب م ــدر بنحــو 30 ملي تق
ــك جهــوداً  ــا ســيتضمن ذل ــو 2022. كم ــي 18 ماي ــي ف الدول
لتشــجيع إنتــاج األغذيــة واألســمدة وتقديــم الدعــم لألســر 
ــد  ــك، عق ــى ذل ــف إل ــي. أض ــي المتدن ــتوى المعيش ذات المس
ــة  ــع مجموع ــارك م ــي بالتش ــن الغذائ ــي لألم ــف العالم التحال
البنــك الدولــي ورئاســة مجموعــة الــدول الســبع فــي 19 مايــو 
ــه التحفيــز نحــو اســتجابة  2022، الــذي اســُتهدف مــن خال

ــة.  ــة المتنامي ــة ألزمــة الجــوع العالمي فوري

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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