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متوقع  انخفا�ص  من  بالرغم  ن�ضمة  مليار  اإلى  تقريبًا  وي�ضل  مقبولة  غير  ب�ضورة  مرتفعًا  العالم  في  التغذية  ناق�ضي  عدد  زال  ما 
عام  في  القت�ضادي  النمو  توقعات  اإلى  منه،  كبير  ق�ضم  في  التراجع،  هذا  وُيعزى   .1995 عام  منذ  الأولى  للمرة   2010 عام 

الرتفاع  ي�ضع  �ضوف   .2008 عام  منذ  الغذائية  للمواد  الدولية  الأ�ضعار  انخفا�ص  واإلى   – النامية  البلدان  في  خا�ضة   –  2010
اأكبر.  بقدر  الجوع  معدلت  لخف�ص  الجارية  الجهود  اأمام  اإ�ضافية  عوائق  ا�ضتمراره،  حال  في  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  في  الأخير 

يعادل  ما  اأي  ن�ضمة،  مليون   925 يبلغ   2010 عام  في  التغذية  ناق�ضي  مجموع  اأّن  اإلى  ت�ضير  التقديرات  تزال  ل  ذلك  ومع 
الأخيرتين،  الأزمتين  زوال  بعد  الجياع  من  تقريبًا  �ضخ�ص  مليار  بقاء  وحقيقة  النامية.  البلدان  �ضكان  من  المائة  في   16 نحو 
والتي  الجوع  خف�ص  في  والمتمثلة  دوليًا   المقررة  الغايات  تحقيق  �ضعوبة  من  تزيد  عمقًا  اأكثر  هيكلية  م�ضكلة  وجود  اإلى  ت�ضير 

النمو  اأن  وا�ضحًا  يبدو  كما  لالألفية.  الإنمائية  الأهداف  من  الأول  والهدف   1996 عام  في  لالأغذية  العالمي  القمة  موؤتمر  حددها 
مقبولة. زمنية  فترة  في  الجوع  ظاهرة  لإلغاء  ذاته  حد  في  كافيًا  يكون  لن  اأهميته،  رغم  القت�ضادي، 

البلدان  من  مجموعة  في  يعي�ضون  الذين  ال�ضكان  على  العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام  حالة  من  الإ�ضدار  هذا  ويركز 
األ  لالألفية؛  الإنمائية  الأهداف  تلبية  في  خا�ضة  تحديات  تواجه  والتي  وم�ضتمر،  وا�ضع  نطاق  على  الجوع  فيها  ينت�ضر  التي 

ما  منها  متكررة،  اأزمات  اأو  طويلة  فترة  منذ  تدوم  اأزمات  بوجود  البلدان  هذه  وتتمّيز  ممتدة.  اأزمة  تواجه  التي  البلدان  وهي 
هذا  اإليها  اأ�ضار  بلدًا   22 اأ�ضل  ومن  لها.  الت�ضدي  على  محدودة  قدرة  ظّل  في  الإن�ضان،  فعل  من  واأخرى  طبيعية  لأ�ضباب  هو 

اأكثر  اأّن  البيانات  اآخر  تفيد  ممتدة(،  اأزمة  من  تعاني  مناطق  فيها  توجد  )اأو  ممتدة  اأزمة  من  تعاني  بلدان  اأنها  على  التقرير 
المائة  في  و20  البلدان  تلك  �ضكان  من  تقريبًا  المائة  في   40 يعادل  ما  اأي  التغذية،  نق�ص  من  يعانون  ن�ضمة  مليون   166 من 

العالم.  في  التغذية  ناق�ضي  مجموع  من  تقريبًا 
الطبيعية  والكوارث  الم�ضلحة  النزاعات  بينها  من  الجوع  من  المقبول  وغير  العالي  المعدل  هذا  وراء  تقف  عّدة  عوامل  وثمة 

وانهيار  المعي�ضية  النظم  ا�ضتدامة  وعدم  الموارد،  في  وال�ضّح  العامة،  الإدارة  اأو  الحوكمة  �ضعف  مع  تترافق  ما  غالبًا  التي 
من  الممتدة  الأزمات  هذه  من  الواحدة  ت�ضتمّر  اأن  في  عجب  ل  العوائق،  من  الهائل  الكّم  هذا  ظّل  وفي  المحلية.  الموؤ�ض�ضات 

نف�ضها. تلقاء 
البلدان  منه  تتعافى  موؤقتًا  انقطاعًا  ولي�ضت  الأمد،  والق�ضيرة  المنفردة  الظواهر  من  �ضل�ضلة  الممتدة  الأزمات  ولي�ضت 

وب�ضبل  بالحياة  محدقة  واأ�ضا�ضية  م�ضتمرة  تهديدات  لكنها  اأمدًا.  الأطول  للتنمية  الطبيعي  الم�ضار  على  قدمًا  وتم�ضي  ب�ضهولة 
الوقت. مع  عليها  التغّلب  فاأكثر  اأكثر  ال�ضعب  من  ي�ضبح  وقد  �ضواء  حد  على  المعي�ضة 

اأهداف  نحو  وموجهة  الغر�ص  لهذا  م�ضاعدات  م�ضممة خ�ضي�ضًا  الخ�ضو�ص،  وجه  على  ت�ضتلزم،  الممتدة  الأزمات  فاإّن  وعليه، 
وفي  كما  تمامًا   - الممتدة  الأزمات  حا�ضمة خالل  باأهمية  الأرواح  لإنقاذ  الملحة  الحاجة  على  ترّكز  التي  الم�ضاعدة  وتت�ضم  معّينة. 

الكامنة  المحّركة  العوامل  نحو  الم�ضاعدة  توجيه  الممتدة،  الأزمات  اأي�ضًا، خالل  ال�ضروري  من  لكن   - مّدة  الأق�ضر  الطوارئ  حالت 
المعي�ضة  �ضبل  وفقدان  الموارد  وا�ضتنزاف  الموؤ�ض�ضات  وتفكك  النزاعات  الأمر  هذا  ي�ضمل  وقد  الطويلة.  الآجال  في  التاأثيرات  ونحو 

�ضاأنه  من  وذلك  الأرواح  واإنقاذ  المعي�ضة  �ضبل  اأجل حماية  من  الممتدة  الأزمات  في  الم�ضاعدة  اإلى  ما�ضة  فهناك حاجة  ال�ضكان.  ونزوح 
النتعا�ص. اإتباع طريق  في  المعني  البلد  ي�ضاعد  اأن 

ثلثي  من  يقرب  ما  اأّن  اإذ  الإنمائية:  الم�ضاعدات  اتجاهات  في  القلق  على  يبعث  ما  ثمة  الإ�ضافية،  الحتياجات  هذه  ورغم 
الم�ضجل  بالمتو�ضط  مقارنة  الواحد  للفرد  الإنمائية  الم�ضاعدات  من  اأقّل  ن�ضبة  على  تح�ضل  ممتدة  اأزمة  من  تعاني  التي  البلدان 

المخ�ض�ضة  الأموال  من  المائة  في   4 اأو   3 تتعدى  ل  ن�ضبة  على  تح�ضل  الزراعة  اأّن  ذلك  من  والأهم  نموًا.  البلدان  اأقّل  في 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   32 ت�ضكل  اأنها  رغم  ممتدة،  اأزمة  من  تعاني  التي  البلدان  في  والإن�ضانية  الإنمائية  للم�ضاعدات 

�ضكانها. من  المائة  في   62 لنحو  المعي�ضة  �ضبل  وتدعم  البلدان  تلك  في  الإجمالي 
اأكثر  م�ضاعدات  وتوفير  الممتدة  الأزمات  مع  التعامل  طريقة  لتح�ضين  نتخذها  اأن  يمكننا  التي  الإجراءات  من  العديد  وهناك 

الم�ضاعدة  اأن�ضطة  اإ�ضناد  اأّن  البلدان  من  كبير  عدد  تجربة  وتفيد  الأو�ضاع.  هذه  في  يعي�ضون  الذين  لأولئك  وا�ضتدامة  فعالية 
المدى  في  ال�ضتدامة  تحقيق  في  الأمل  جّل  هو  اإنما  تن�ضيطها  اأعيد  التي  اأو  اأ�ضاًل  الموجودة  الموؤ�ض�ضات  اإلى  اأجاًل  الأطول 

والم�ضاعدات  المدر�ضية  الوجبات  قبيل  من  الجتماعية،  الرعاية  اآليات  �ضاأن  ومن  الغذائي.  لالأمن  فعلي  وتح�ضين  البعيد 
الغذائية  الم�ضاعدة  وت�ضاهم  الطويل.  الأجل  في  حيويًا  فارقًا  تحدث   اأن  يمكن  والق�ضائم،  العمل  مقابل  الغذاء  واأن�ضطة  النقدية 

وتحفيز  الأمان  �ضبكات  برامج  من  كجزء  الأغذية  توفير  خالل  من  وذلك   – المذكورة  الجتماعية  الرعاية  اآليات  بناء  في 
 – النقدية  الموارد  على  المعتمدة  الخطط  بوا�ضطة  اأو  المحلية  الأ�ضواق  في  الغذائية  المعونة  اإمدادات  �ضراء  عبر  الأ�ضواق 

تهدف  اأن  يجب  لذلك  اأجاًل.  الأبعد  الإنمائية  والم�ضاعدات  التقليدية  الإن�ضانية  الم�ضاعدات  بين  الثغرة  �ضّد  في  ي�ضاعد  وهذا 
قدرتها  زيادة  بموازاة  ال�ضعيفة  للبلدان  الإنتاجية  القدرة  في  البعيد  الأجل  في  م�ضتدام  تح�ّضن  تحقيق  اإلى  المبذولة  الجهود 

وهو  ذاتها  الممتدة  الأزمات  لطبيعة  جيد  فهم  على  المح�ضنة  ال�ضتجابات  هذه  وتقوم  ال�ضدمات.  وجه  في  ال�ضمود  على 
وت�ضكل  التقرير  في  اأو�ضح  ب�ضورة  تتبلور  الر�ضائل  وهذه  المحددة.  الم�ضكالت  لهذه  الت�ضدي  نحو  اأ�ضا�ضية  خطوة  ي�ضكل  ما 

لم�ضاعدة  واأف�ضل  اأقوى  نحو  على  مواجهتها  ذلك  من  والأهم  الممتدة  الأزمات  حالت  فهم  اإلى  ترمي  محددة  لتو�ضيات  الأ�ضا�ص 
التدهور. حلقة  ك�ضر  في  الممتدة  الأزمات  في  ال�ضكان 

تقــديــم
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بين  وثيق  تعاون  ثمرة  اأخرى  مرة  ياأتي،    2010 في  العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام  حالة  تقرير  من  الإ�ضدار  هذا  واإّن 
قد  المنظمتين  كلتا  في  ومعارفهم  الموظفين  خبرات  من  ال�ضتفادة  اأّن  فيه  �ضّك  ل  ومما  الآخرين.  وال�ضركاء  منظمتينا 

جديدة  لروؤية  منطلقًا  و�ضّكلت  ممتدة  اأزمة  من  تعاني  التي  البلدان  في  الغذائي  الأمن  انعدام  لق�ضايا  جديدة  نظرة  اأعطت 
في  التقرير  هذا  يفيد  اأن  على  الأمل  ويحدونا  اأجاًل.  الأطول  الإنمائية  والم�ضاعدة  الإن�ضانية  الم�ضاعدة  مزايا  بين  تجمع 

تح�ضين  اأجل  من  والدولية  والإقليمية  والوطنية  المحلية  الم�ضتويات  على  القرارات  �ضانعو  �ضيتخذها  التي  ال�ضتجابات  �ضياغة 
المحلية  المجتمعات  وتعزيز  الأرواح  اإنقاذ  المطاف،  نهاية  وفي  الممتدة،  الأزمات  ظّل  في  م�ضتدامة  ب�ضورة  الغذائي  الأمن 

الذاتي. والكتفاء  والنجاح  الأمل  من  المزيد  يحدوه  م�ضتقبل  بناء  في  والم�ضاعدة 

�شيران جوزيت	
التنفيذية المديرة	

العالمي الأغذية	 لبرنامج	

�شيوف جاك	
العام المدير	 	

والزراعة الأغذية	 لمنظمة	
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وبتوجيه  الم�ضاعد،  العام  المدير  غانم،  لل�ضيد حافظ  العام  الإ�ضراف  تحت   2010 العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام  حالة  تقرير   اأُعّد 
 Kostas Stamoulis للمطبوع  الفني  التن�ضيق  مهمة  وتولى  والجتماعية.  القت�ضادية  التنمية  لإدارة  التابع  الإدارة  فريق   من 

 Luca Russoو  Luca Alinovi الفنَيين  المحرَرين  بمعاونة  الزراعية،  التنمية  اقت�ضاديات  ق�ضم  في  يعمالن  اللذان   Keith Wiebeو
في جامعة  الدولي   Feinstein مركز  في  يعمل  الذي   Dan Maxwell وال�ضيد  الزراعية  التنمية  اقت�ضاديات  ق�ضم  في  يعمالن  اللذين 

التغذية. نق�ص  الأ�ضا�ضية عن  البيانات  الإح�ضاء  ق�ضم  موظفو  واأعّد   .Tufts

انعدام  حالة  تقرير  اإعداد  في  معًا  العالمي  الأغذية  وبرنامج  والزراعة  الأغذية  منظمة  فيها  ت�ضترك  التي  الثانية  ال�ضنة  هي  وهذه 
ال�ضيا�ضات  ق�ضم  في  يعمالن  اللذان   ،Sarah Laughton وال�ضيدة   Nicholas Crawford ال�ضيد  تولى  وقد  العالم.  في  الغذائي  الأمن 

الأغذية  برنامج  من  المقدمة  الم�ضاهمات  لجميع  الفني  التن�ضيق  مهمة  العالمي،  الأغذية  برنامج  في  وال�ضتراتيجيات  والتخطيط 
الم�ضودات. ا�ضتعرا�ص  عند  قّيمة  وم�ضورة  م�ضتب�ضرة  اآراًء  وقدما  العالمي، 

فنية  بم�ضاهمات  وذلك   "2010 �ضنة  في  العالم  التغذية حول  "نق�ص  المعنون  الف�ضل  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  اإدارة  واأعّدت 
الزراعية(. التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Erdgin Maneو  Luca Alinovi ال�ضيدين  من  رئي�ضية 

بمعاونة   ،Dan Maxwell اأعّد  خا�ضًا"،  اهتمامًا  ت�ضتحّق  ولَم  هي  من  ممتدة:  اأزمة  من  تعاني  التي  "البلدان  المعنون  الف�ضل  وفي 
 ،Kisan Gunjal وقّدم  ممتدة".  اأزمة  من  تعاني  التي  البلدان  بين  الم�ضتركة  "ال�ضمات  المعنون  الق�ضم   ،Luca Russoو  Luca Alinovi

والزراعة  الأغذية  مجال  في  المبكر  والإنذار  للمعلومات  العالمي  بالنظام  الخا�ضة  البيانات  والأ�ضواق،  التجارة  ق�ضم  في  يعمل  الذي 
تاأقلم  "كيفية  المعنون  الق�ضم  اأما  ممتدة.  اأزمة  من  تعاني  التي  البلدان  اختيار  اأجل  من  الف�ضل  بهذا  يتعلق  ما  في  فيها  ُنظر  التي 

الالتي   Sara Pantulianoو  Susan Jasparsو  Margie Buchanan-Smith قّدمته  فقد  الممتدة"  الأزمات  ظّل  في  المعي�ضة  �ُضبل 
"الق�ضايا  المعنون  الق�ضم  اإعداد  في   Libor Stloukalو  Gabriel Rugalema و�ضاهم  البحار.  وراء  ما  في  التنمية  معهد  في  يعملن 

الق�ضايا  ق�ضم  في  يعمالن  اللذان   Joseph Ssentongoو  Carina Hirsch ذلك  في  وعاونه  الممتدة"  الأزمات  في ظل  الجن�ضانية 
الق�ضم  والبرامج  ال�ضيا�ضات  اإعداد  دعم  ق�ضم  في  تعمل  التي   Karel Callens من  كل  واأعّد  الريفية.  والعمالة  والإن�ضاف  الجن�ضانية 

في  والزراعة  الأغذية  منظمة  )مكتب   Kevin Gallagher من  بم�ضاهمات  عليها"،  والبناء  المجتمعية  ال�ضتجابات  من  "التعلُّم  المعنون 
للتعليم  الإقليمي  للمعهد  التابع  �ضيراليون  )مكتب   Rene Salazarو الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Luca Russoو �ضيراليون( 

الزراعية(. التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Oriane Turotو اآ�ضيا(  �ضرق  في جنوب  المجتمعي 
اقت�ضاديات  )ق�ضم   Winnie Bellو  Luca Russo اأعّد  الممتدة"،  لالأزمات  والدولية  الوطنية  "ال�ضتجابات  المعنون  الف�ضل  وفي 

 Daniel Coppard تولى  في حين  ممتدة"،  اأزمة  من  تعاني  التي  البلدان  اإلى  المعونة  تدفقات  "تحليل  المعنون  الق�ضم  الزراعية(  التنمية 
و  Nicholas Crawford واأعّد  والدعم.  والتحليل  الإح�ضاءات  توفير  الإنمائية،  المبادرات  مجال  في  يعمالن  اللذان   Asma Zubairiو
الأزمات  ظّل  في  الإن�ضانية  الغذائية  "الم�ضاعدات  المعنون  الق�ضم  العالمي،  الأغذية  برنامج  في  يعمالن  وكالهما   ،Sarah Laughton

برنامج  نيابة عن   )6 )الإطار  اإ�ضافية  م�ضاهمة   Tina van den Brielو  Martin W. Bloemو  Saskia de Pee تقديم  مع  الممتدة"، 
العالمي،  الأغذية  برنامج  في  وال�ضتراتيجيات  والتخطيط  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  في  يعمل  الذي   ،Ugo Gentilini واأعّد  العالمي.  الأغذية 

 Lucia Palombiو  Neil Marslandو  Jennifer Nyberg واأعّدت  الممتدة".  الأزمات  ظّل  في  الجتماعية  الرعاية  "نحو  المعنون  الق�ضم 
الأجل  الق�ضيرة  ال�ضتجابات  "ا�ضتخدام  المعنون  الق�ضم  التاأهيل،  واإعادة  الطوارئ  عمليات  ق�ضم  في  يعملون  الذين   Dick Trenchardو

بالتعاون  والبرامج(،  ال�ضيا�ضات  اإعداد  دعم  )ق�ضم   Karel Callens واأعّدت  الغذائي".  والأمن  الزراعة  في  اأجاًل  الأطول  النتعا�ص  لدعم 
موزامبيق(،  في  والزراعة  الأغذية  منظمة  مكتب  في  يعمالن  )اللذين   Christopher Tannerو  Margarida David e Silva مع 

موزامبيق". مثال  الناجحة:  "التجارب  المعنون  الأخير  الق�ضم 
اإجراءات  الممتدة:  الأزمات  ظّل  في  الغذائي  الأمن  كفالة  "نحو  المعنون  الأخير  الف�ضل   Dan Maxwellو  Luca Alinovi واأعّد 
التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Zoé Druilheو  Nick Haan وقّدم  الف�ضل.  هذا  اإعداد  في  اأي�ضًا   Luca Russo و�ضاهم  بها"،  مو�ضى 

.12 الإطار  في  اإ�ضافية  م�ضاهمات  الزراعية( 
)ق�ضم   Seevalingum Ramasawmyو  Cinzia Cerri من  بدعم  الفني  الملحق  في   1 الجدول   Ricardo Sibrian واأعّد 
)ق�ضم   Panagiotis Karfakisو رفيق محجوبي  و�ضاهم  الزراعية(.  التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Erdgin Maneو الإح�ضاء( 

التي  القّيمة  والمدخالت  والقتراحات  التعليقات  �ضوء  في  التحرير  عملية  وتّمت  الأولية.  بالإ�ضقاطات  الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات 
 André Croppenstedtو العام(  المدير  )مكتب  بالح�ضن  بن  بكر  واأبو  الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Jean Balié قّدمها 
)ق�ضم   Bénédicte de la Brièreو الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   David Daweو الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم 

ح�ضين  وعارف  والأ�ضواق(  التجارة  )ق�ضم   David Hallamو الإح�ضاء(  )ق�ضم   Xiaoning Gongو الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات 
 Steven Wereو الإح�ضاء(  )ق�ضم   David Marshallو والأ�ضواق(،  التجارة  )ق�ضم   Henri Josserandو العالمي(  الأغذية  )برنامج 

التجارة  )ق�ضم   Alexander Sarrisو الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )ق�ضم   Terri Raneyو العالمي(  الأغذية  )برنامج   Omamo

 Dickو المتحدة  الوليات  في  الزراعة  وزارة  في  والبحوث  القت�ضادية  ال�ضوؤون  دائرة  في  تعمل  التي   Shahla Shapouriو والأ�ضواق( 
التاأهيل(  واإعادة  الطوارئ  عمليات  )ق�ضم   Jeff Tschirleyو التاأهيل(  واإعادة  الطوارئ  عمليات  )ق�ضم   Trenchard 

�شكر وتقدير



2010 العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام  7حالة 

الن�ضخة  تحرير  في  �ضاعد  الذي   ،Paul Neate وقام  الريفية(.  والعمالة  والإن�ضاف  الجن�ضانية  الق�ضايا  )ق�ضم   Marcela Villarrealو
من  كل  وقدم  ممتازًا،  اإداريًا  دعمًا   Daniela Farinelli وقّدمت  كبيرًا.  تح�ضينًا  التقرير  قراءة  �ضهولة  بتح�ضين  التقرير،  من  الإنكليزية 

والدعم  البحوث  من  منّوعة  اأ�ضكاًل   ،Denise Melvinو  Erdgin Maneو  Marco D’Erricoو  Winnie Bellو  Lavinia Antonaci

التقرير. اإعداد  عملية  طيلة  مفيدة  كانت  التي 
في  والتوثيق،  الجتماعات  برمجة  دائرة  وقّدمت  والتو�ضيب.  البيانية  والر�ضوم  اللغوي  التحرير  Visiontime خدمات  �ضركة  وقّدمت 

والطباعة. الترجمة  والزراعة، خدمات  الأغذية  منظمة  في  المالية  وال�ضوؤون  الب�ضرية  والموارد  الموؤ�ض�ضية  الخدمات  اإدارة 




