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الجوع في العراق  ..قراءة في المؤشر العالمي للجوع 2020
د .باسم علي خريسان*

مؤشر اجلوع العاملي ( )GHIهو أداة لقياس اجلوع وتتبعه بشكل شامل على املستوايت
العاملية واإلقليمية والوطنية يصدر عن (املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية).
تستند نتائج مؤشر اجلوع العاملي على قيم أربعة مؤشرات:
1 .نقص التغذية (حصة السكان الذين ال حيصلون على كمية كافية من السعرات احلرارية) ،وهزال
األطفال.
(2 .نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من اخنفاض الوزن ابلنسبة لطوهلم ،مما يعكس
نقص التغذية احلاد).
3 .تقزم األطفال (نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من اخنفاض الطول ابلنسبة
ألعمارهم ،ما يعكس نقص التغذية املزمن).
قاتل
4 .معدل وفيات األطفال (معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة ،مما يعكس جزئياً مزجياً ً
من سوء التغذية والبيئات غري الصحية).
بناءً على قيم املؤشرات األربعة ،حيدد ( )GHIاجلوع على مقياس من ( )100نقطة حيث
صفر هو أفضل درجة ممكنة (ال جوع) و( )100هي األسوأ ،ويتم تصنيف نتيجة مؤشر اجلوع
العاملي لكل بلد حسب درجة اخلطورة ،من منخفضة إىل مثرية للقلق للغاية(.)1
يضم املؤشر الذي صدر يف  )107( 2020دول مصنفة حبسب قيم املؤشرات اليت مت
ذكرها آنفاً ،ومل يشمل املؤشر البلدان اليت مل تتوافر بياانت بشأهنا ،والعديد من البلدان ذات الدخل
املرتفع ،والبلدان اليت عدد سكاهنا قليل ،واألقاليم غري املستقلة.
ابجململ فإن اجلوع يف مجيع أحناء العامل يقف عند مستوى معتدل وفق املؤشر ،ومع ذلك،
ما يزال عدد كبري جداً من األشخاص يعانون اجلوع ونقص التغذية :حنو( )690مليون شخص
1 - https://www.globalhungerindex.org/ranking.html.

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد.
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يعانون نقص التغذية ،وحنو ( )144مليون طفل مصابني ابلتقزم ،وهذا عالمة على نقص التغذية
املزمن ،ويعاين ( )47مليون طفل اهلزال ،وهذا عالمة على نقص التغذية احلاد ،عام  ،2018تويف
( )5.3مليون طفل قبل بلوغهم اخلامسة من العمر ،نتيجة لنقص التغذية(.)2
يف عام  ،2020تسببت جائحة  19-COVIDواالنكماش االقتصادي الناتج عن
ذلك ،فضالً عن تفشي اجلراد الصحراوي على نطاق واسع يف القرن األفريقي وأزمات أخرى ،مثل
اجلوع الناجم عن النزاعات والظواهر املناخية املتطرفة والصدمات االقتصادية املزيد من األزمات فيما
خيص مؤشر اجلوع.
مع ذلك ،ال تعكس نتائج ( )GHIاملقدمة يف تقرير ( )GHIلعام  2020أتثري الكوارث
املتداخلة لعام  ،2020لكنها تشري إىل النقاط الساخنة حيث يكون انعدام األمن الغذائي ونقص
التغذية حاداً ابلفعل ،ما يعرض سكان تلك البلدان خلطر أكرب من األزمات الغذائية احلادة واجلوع
املزمن ىف املستقبل (.)3
شهدت أحداث عام  2020العديد من نقاط الضعف يف النظام الغذائي يف العامل بطرق
أصبح من املستحيل جتاهلها ،كان من الواضح ابلفعل أنه سيكون هناك صراع للقضاء على اجلوع
خالل العقد القادم يف ظل النظام الغذائي احلايل ،اآلن حنن نعرف هذا النظام غري املالئم على
اإلطالق للتعامل مع أنواع األزمات العاملية واإلقليمية املتداخلة اليت منر هبا حالياً وميكن أن نتوقع
املزيد حبلول عام .2030
مع ذلك ،ومن خالل اختاذ إجراءات متكامل جتاه الصحة واألمن الغذائي والتغذوي ،فقد
يكون األمر كذلك ممكناً لتحقيق القضاء على اجلوع حبلول عام  ،2030وللقيام بذلك ،جيب
علينا تصميم استجاابت متكاملة لألزمات احلالية واملضي قدماً بطرق تدعم حتول النظام الغذائي
احلايل إىل نظام أكثر مشوالً واستدامة ومرن ،هنج الصحة الواحدة ،القائم على االعرتاف ابلرتابط
بني البشر واحليواانت والنبااتت وبيئتهم املشرتكة ،وكذلك دور العالقات التجارية العادلة ،من شأنه
أن يعاجل األزمات املختلفة اليت نواجهها بشكل كلي وتساعد على جتنب األزمات الصحية يف
املستقبل ،استعادة كوكب صحي ،والقضاء على اجلوع (.)4
2 - https://raseef22.net/article/1080045.
3 -https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Hunger_Index.
4 - synopsis global hunger index one decade to zero hunger linking health and
sustainable food systems,2020,p7.
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موقع العراق يف املؤشر

يف مؤشر اجلوع العاملي لعام  ،2020حيتل العراق املرتبة ( )65من بني ( )107دولة
لديها بياانت كافية حلساب نتائج  ،GHI 2020برصيد ( ،)17,1يعاين العراق من مستوى
معتدل من اجلوع وهو منخفض عن عام  2012الذي سجل فيه ( )% 21,1ومنخفض عن
عام  2006الذي سجل ( )% 24ومنخفض عن عام  2000الذي سجل ايضا (.)5( %(24
5 - https://www.globalhungerindex.org/ranking.html.
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وعلى الرغم من التحسن املتمثل يف اخنفاض مستوى اجلوع يف العراق ،لكن ما يزال
الوضع األمين يف العراق غري مستقر إىل جانب التحدايت األخرى ،مبا يف ذلك الوضع السياسي
واالقتصادي الغامض وغري الواضح ،واالضطراابت االجتماعية بسبب ارتفاع معدالت البطالة،
وتردي اخلدمات العامة ،واستمرار تدين املستوايت املعيشة.
وما تزال احلالة اإلنسانية غري مستقرة وحمفوفة ابملخاطر يف العديد من املناطق املتأثرة
ابلصراعات ،وقد تفاقم الوضع بسبب جائحة كوفيد – 19؛ مما أدى إىل تباطؤ التنمية وزايدة
انعدام األمن الغذائي ،ومع وصول معدل الفقر فيه إىل ( ) ٪31,7يف عام  ،2020حيتل العراق
املرتبة ( )123من بني(  )189دولة يف مؤشر التنمية البشرية لعام .)6(2020
توصيات:
 -1استمرار الزايدة يف عدد الفقراء يف العراق سوف يزيد من نسب اجلوع يف العراق؛ وهذا
حبد ذاته مؤشر خطري قد يتسبب يف اضطراابت اجتماعية وسياسية كبرية يف البلد األمر الذي
يتطلب التعامل مع املسالة جبدية اكرب من املؤسسات الدولة املسؤولة للحد من ظاهرة اجلوع يف
العراق.
البالد.

 -2العمل على ختصيص ( )2%من املوازنة السنوية يف العراق ملعاجلة اسباب اجلوع يف

 -3العمل على أتسيس هيئة عليا تضم ممثلني من وزارات التجارة ،والزراعة ،والعمل،
والتخطيط ،والتعليم العايل؛ لوضع اسرتاجتية ملعاجلة ارتفاع نسبة اجلوع يف العراق والعمل على
اإلسراع ابإلجراءات املطلوبة ملعاجلة ذلك.
 -4االهتمام بدعم السلع الغذائية األساسية يف األسواق العراقية واحلد من االرتفاع يف
األسعار الذي تسببت هبا السياسية املالية والنقدية االخرية املتمثلة ابلرفع السريع لسعر صرف
الدوالر دون أي مراعاة آلاثره السلبية على العوائل الفقرية وحمدودي الدخل.
 -5يعاين واحد من كل مخسة أطفال يف العراق من التقزم ،ويش ّكل سوء التغذية املزمن حت ّدايً
منوه
كبرياً وله آاثر طويلة املدى ،حيث أنّه يقلّل من فرص الطفل يف البقاء على قيد احلياة ويُعرقل ّ
6 - https://ar.wfp.org/countries/iraq.
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وصحته ومن احملتمل أن يكون له عواقب وخيمة وطويلة األمد على القدرة اإلدراكية للطفل وأدائه
املدرسي ،مع العلم أ ّن ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار يف العراق ضعيفة وال ترقى للمستوى
املطلوب()7؛ لذلك البد من االهتمام مبوضوع تغذية األطفال يف املدراس ،وهو نظام كان معموالً
به يف العراق منذ العهد امللكي ،ويف حال تفعيله سوف يساهم يف تعزيز املناعة الصحية لالطفال.
 -6تبلغ نسبة وفيات األطفال الرضع يف العراق ( 20لكل  )1000طفل ،وتبلغ وفيات
االطفال دون اخلامسة ( 27,5لكل  )1000وتبلغ نسبة وفيات األمهات أثناء الوالدة ( 33لكل
)8()1000؛ لذلك ال بد من تطوير املؤسسات الصحية املسؤولة عن رعاية األمهات ،واألطفال
حديثي الوالدة؛ لتقليل من حاالت الوفيات بني األطفال واألمهات.

7 - https://www.unicef.org/iraq/ar/.
_8 - https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/171221_assessing
compelteness_of_death_registration_in_iraq_arabic.pdf.
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