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يف  نسمة  مليون   ٨٤٢ مجموعه  ما  أّن  إىل  التقديرات  تش� 

�انية  كل  من  واحد  شخص  حوايل  أي   ،٢٠١١-٢٠١٣ الفرتة 

أشخاص يف العا�، كانوا يعانون من الجوع املزمن وال يحصلون 

الرقم  وهذا  نشطة.  لحياة  الكايف  الغذاء  عىل  منتظم  بشكل 

 ٨٦٨ وقدره   ٢٠١٠-٢٠١٢ الفرتة  يف  املسّجل  الرقم  من  أد© 

التغذية  العدد اإلج¬يل لناقيص  مليون نسمة. ولقد انخفض 

بنسبة ١٧ يف املائة منذ الفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢. 

باتجاه  ملحوظاً  تقدماً  عام  بشكل  النامية  األقاليم  حققت 

 .١ لأللفية  اإل¼ا«  الهدف  بالجوع يف  الخاصة  الغاية  تحقيق 

ويف حال تواصل االنخفاض السنوي املتوسط الذي ُسّجل خالل 

املاضية حتى سنة ٢٠١٥، فمن  الحادية والعرشين  السنوات 

املتوقع أن يبلغ انتشار نقص التغذية مستوى قريباً من الغاية 

املحددة. غ� أّن تحقيق هذه الغاية يتطلّب بذل مزيد من 

الجهود الجبارة والفورية.

أّن  الجوع، غ�  ويحد من  املداخيل  يزيد  أن  النمو  من شأن 

ازدياد النمو االقتصادي قد ال يطال الجميع. وقد ال يؤدي إىل 

مزيد من فرص العمل األفضل للجميع ما � توضع سياسات 

أما يف  الريفية.  املناطق  للفقراء، ال سي¬ يف  موجهة خصيصاً 

البلدان الفق�ة، فلن يكون باإلمكان الحد من الجوع والفقر إال 

من خالل ¼و ليس مستداماً فحسب وإ¼ا واسع النطاق أيضاً. 

رغم التقدم املسجل بشكل عام، ال تزال هناك فروقات كربى 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  يُسّجل  يزال  ال  إذ  األقاليم.   Ýب

التقدم  بسبب  التغذية  لنقص  انتشار  معدل  أعىل  الكربى 

املحدود فيها خالل السنوات األخ�ة. و� يسّجل أي تقدم يف 

الش¬لية  وأفريقيا  الجنوبية  آسيا  أّن   Ýح يف  الغربية  آسيا 

تسجالن تقدماً بطيئاً. ولوحظ انخفاض كب� يف كل من العدد 

املقدر لناقيص التغذية وانتشار نقص التغذية يف معظم بلدان 

آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ويف أمريكا الالتينية أيضاً.

نحو  عىل  اإلحاطة  وáكن  معّقدة.  حالة  الغذا«  األمن  إّن 

أفضل بأبعاده - أي التوافر والوصول واالستخدام واالستقرار – 

من خالل مجموعة من املؤرشات.

يف  لكن  معاً.  يوجدا  أن  التغذية  ولقلة  التغذية  لنقص  áكن 

بعض البلدان، تُعترب معدالت قلة التغذية، مشاراً إليها بنسبة 

األطفال الذين يعانون من التقزّم، أعىل بكث� من معدل انتشار 

نقص التغذية وهو عدم كفاية املتناول من الطاقة التغذوية. 

وتتسم التدخالت الرامية إىل النهوض بالتغذية يف تلك البلدان 

الغذا«.  لألمن  التغذوية  النواحي   Ýلتحس حاسمة  بأهمية 

مستوى  عىل  التدخالت  من  مجموعة  التحسينات  وتتطلّب 

األمن الغذا« والنهوض بالتغذية يف مجاالت الزراعة والصحة 

والنظافة وإمدادات املياه والرتبية، خاصة بالنسبة إىل النساء. 

من شأن السياسات الرامية إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوافر 

األغذية، خاصة تلك التي تستهدف أصحاب الحيازات الصغ�ة، 

أن تنجح يف الحد من الجوع حتى يف حال انتشار الفقر عىل 

نطاق واسع. وهي إذا ما ترافقت مع الح¬ية االجت¬عية ومع 

من  الفق�ة  األرس  زيادة دخل  إىل  الهادفة  التداب�  من  غ�ها 

إيجاê وفعال أكé عىل  أثر  لها  أجل رشاء األغذية، قد يكون 

العمل،  نابضة وفرص  الريفية من خالل خلق أسواق  التنمية 

فاسحة املجال للنمو االقتصادي العادل.

العاملي  املستوى  عىل  أصبحت  التي  املالية  للتحويالت  كانت 

تأث�ات  للتنمية،  الرسمية  املساعدة  من  مرات  بثالث  أكرب 

ملحوظة عىل الفقر واألمن الغذا«. ويش� هذا التقرير إىل أّن 

الفقر  من  الحد  يف  املساعدة  عىل  قادرة  املالية  التحويالت 

وزيادة  الغذائية  النظم   Ýوتحس الجوع  من  الحد  وبالتايل 

االستث¬رات داخل املزرعة يف حال وجود السياسات املناسبة.

والتغذية يف  الغذا«  األمن  األجل íراعاة  الطويل  االلتزام  إّن 

من  للحد  أساسياً  عامالً  يشكل  العامة  والربامج  السياسات 

جدول  صدارة  يف  والتغذية  الغذا«  األمن  إبقاء  إن  الجوع. 

أع¬ل التنمية من خالل إصالحات شاملة وتحسينات يف مناخ 

هو  املستدامة،  االجت¬عية  الح¬ية   Ýتأم íوازاة  االستث¬ر 

بشكل  التغذية  ونقص  الفقر  خفض  أجل  من  حاسم  عامل 

ملحوظ. 

حوايش امللحق ١

التقارير بشكل  بآخر فرتة مشمولة يف  تنقح البلدان إحصاءاتها الرسمية الخاصة باملايض وأيضاً 
منتظم. وينطبق األمر عىل البيانات الخاصة بالسكان لدى األمم املتحدة. وعندها، تراجع املنظمة 
تقديراتها حول نقص التغذية وفقاً لذلك. ويرجى من املستخدم� أن يراجعوا التغي�ات الحاصلة 
مع مرور الزمن يف التقديرات يف إطار النسخة عينها من تقرير حالة انعدام األمن الغذا§ يف العا¦ 

فقط والعدول عن مقارنة البيانات املنشورة يف النسخ التي تعود إىل سنوات مختلفة.

إىل  التغذية  نقص  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  لألغذية: خفض  العاملي  القمة  مؤ·ر  هدف     -١
النصف ب� ١٩٩٠-١٩٩٢ و٢٠١٥.

الهدف اإلÄا§ لأللفية ١، الغاية ١ج: خفض نسبة الجياع إىل النصف ب� ١٩٩٠ و٢٠١٥. املؤرش    -٢
 Æ١-٩ نسبة األشخاص ذوي مستويات استهالك الطاقة الغذائية التي تقّل عن مستوى الحد األد
ترتكز عىل  ٢ وهي  امللحق  يف  املفصلة  املتناغمة  املنهجية  عن  النتائج   Ïتتأ التغذية).  (نقص 
بعض  ·لك  وقد  املاضية.  الثالث  السنوات  فرتة  خالل  املتاحة  العاملية  البيانات  آخر  متوسط 
نقص  انتشار  تقديرات  يف  اختالٍف  إىل  استعÖلها،   حال  تؤدي، يف  قد  أحدث  بيانات  البلدان 

التغذية وبالتايل يف تقديرات التقدم املحرز.
اإلسقاطات.   -٣

الفرتة  يف  وجود  لها  يكن   ¦ التي  للبلدان   .١٩٩٠-١٩٩٢ األساسية  الفرتة  منذ  الحاصل  التغي�    -٤
األساسية، ترتكز نسبة ناقيص التغذية لفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢ عىل فرتة ١٩٩٣-١٩٩٥ ويرتكز عدد 

ناقيص التغذية عىل هذه النسبة املطبّق عىل سكان هذا البلد لفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢.
املؤرش امللّون يش� إىل التقدم املتوقع إحرازه بحلول عام ٢٠١٥، يف حال استمرار التوجهات الحالية:   -٥

*

هدف مؤñر القمة 
العاملي لألغذية 

غاية الهدف 
اال¼ا« لأللفية 

غياب التقّدم أو حصول تراجع

التقدم غ� كاٍف لبلوغ الغاية يف حال 
استمّرت التوجهات الحالية 

 àازدياد العدد بأك
من ٥ يف املائة

تحقيق غاية مؤ·ر القمة
العاملي لألغذية

 àتقليص العدد بأك
من ٥ يف املائة

تغّ� حاصل حول عتبة 
الـ ٥ يف املائة 

الغاية تحققت أو من املتوقع أن تتحقق 
بحلول عام ٢٠١٥ أو وصول نسبة االنتشار 

إىل ما دون ٥ يف املائة باالرتكاز عىل 
التوجهات املطردة لكل البيانات ب�

 ١٩٩٠ - ١٩٩٢ و٢٠١١- ٢٠١٣

البلدان  أو  املناطق أو األرايض التي ¦ تتوافر فيها البيانات الكافية للقيام بالتقييم ¦ تؤخذ بع�    -٦
األقاليم  بوتان،  البحرين،  أروبا،  أنغويال،  أندورا،  األمريكية،  ساموا  تشمل:  وهي  االعتبار 
الربيطانية، جزر كانتون وإنديرب�ي، جزر كاåان،  الهندي، جزر ف�ج�  الربيطانية يف املحيط 
جزيرة كريسÖس، جزر كوكوس (كيلنغ)، جزر كوك، غينيا االستوائية، جزر فارو، جزر فوكالند 
(مالفيناس)، غيانا الفرنسية، جبل طارق، غرينالند، غوادلوب، غوام، الكريس الرسويل، جزيرة 
جونستون، ليختنشتاين، جزر مارشال، مارتينيك، واليات ميكرونيزيا املوحدة، جزر ميدواي، 
بيتك�ن،  جزر  باالو،  عÖن،  الشÖلية،  ماريانا  جزر  نورفولك،  جزيرة  نيوي،  ناورو،  موناكو، 
سنغافورة،  مارينو،  سان  وميكيلون،  بي�  سانت  هيلينا،  سانت  ريونيون،  قطر،  بورتوريكو، 
توكيالو، تونغا، جزر تركس وكايكوس، توفالو، جزر ف�ج� التابعة للواليات املتحدة، جزيرة 

ويك، جزر واليس وفوتونا، الصحراء الغربية.

التكوين القطري للتجّمعات الخاصة:
يتضمن: أفغانستان، أنغوال، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا    -٧
غامبيا،  إثيوبيا،  إريرتيا،   ،ïجيبو الدåقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جزر  تشاد،  الوسطى، 
ليب�يا،  ليسوتو،  الشعبية،  الدåقراطية  الو  جمهورية  ك�يباس،  هايتي،  بيساو،  غينيا  غينيا، 
مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موزامبيق، مياÄار، نيبال، النيجر، رواندا، ساموا، ساو تومي 
تنزانيا  جمهورية  (سابقاً)،  السودان  الصومال،  سليÖن،  جزر  س�اليون،  السنغال،  وبرنسيبي، 

املتحدة، تيمور-ليشتي، توغو، أوغندا، فانواتو، اليمن، زامبيا.
وهي تتضمن: أفغانستان، أرمينيا، أذربيجان، دولة بوليفيا املتعددة القوميات، بوتسوانا، بوركينا    -٨
فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إثيوبيا، كازاخستان، ق�غيزستان، جمهورية 
مايل،  مالوي،  السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية  ليسوتو،  الشعبية،  الدåقراطية  الو 
طاجيكستان،  سوازيلند،  رواندا،  باراغواي،  النيجر،  نيبال،  منغوليا،  مولدوفا،  جمهورية 

تركÖنستان، أوغندا، أوزبكستان، زامبيا، زمبابوي.
وهي تتضمن: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، الرأس األخرض، جزر القمر، كوبا،    -٩
دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، جزر فيجي، بولينيزيا الفرنسية، غرينادا، غينيا-بيساو، غيانا، 
هايتي، جامايكا، ك�يباس، ملديف، موريشيوس، جزر األنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، بابوا 
غينيا الجديدة، وسانت كيتس نيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان 

تومي وبرنسيبي، سيشيل، جزر سليÖن، سورينام، تيمور-ليشتي، ترينيداد وتوباغو، فانواتو.
وهي تتضمن: أفغانستان، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا    -١٠
الكونغو  جمهورية  الدåقراطية،  الشعبية  كوريا  جمهورية  القمر،  جزر  تشاد،  الوسطى، 
ليب�يا،  ق�غيزستان،  كينيا،  هايتي،  غينيا-بيساو،  غينيا،  غامبيا،  إثيوبيا،  إريرتيا،  الدåقراطية، 
مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موزامبيق، مياÄار، نيبال، النيجر، رواندا، س�اليون، الصومال، 

طاجيكستان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا املتحدة، زمبابوي.

وهي تتضمن: ألبانيا، أرمينيا، بليز، دولة بوليفيا املتعددة القوميات، الكام�ون، الرأس األخرض،    -١١
غيانا،  غواتيÖال،  غانا،  جورجيا،  فيجي،  السلفادور،  مرص،   ،ïجيبو ديفوار،  كوت  الكونغو، 
ليسوتو،  الشعبية،  الدåقراطية  الو  جمهورية  ك�يباس،  العراق،  إندونيسيا،  الهند،  هندوراس، 
منغوليا، املغرب، نيكاراغوا، نيج�يا، األرايض الفلسطينية املحتلة، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، 
باراغواي، الفلب�، جمهورية مولدوفا، ساموا، سان تومي وبرنسيبي، السنغال، جزر سليÖن، رسي 
أوكرانيا،  تيمور-ليشتي،  السورية،  العربية  الجمهورية  سوازيلند،  (سابقاً)،  السودان  النكا، 

أوزبكستان، فانواتو، فييت نام، اليمن، زامبيا.
الكام�ون،  كمبوديا،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بنن،  بنغالديش،  أفغانستان،  تتضمن:  وهي    -١٢
جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية كوريا الشعبية 
الدåقراطية، جمهورية الكونغو الدåقراطية، جيبوï، مرص، إريرتيا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، 
غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، العراق، كينيا، ك�يباس، ق�غيزستان، جمهورية 
الو الدåقراطية الشعبية، ليسوتو، ليب�يا، مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، منغوليا، موزامبيق، 
وبرنسيبي،  تومي  سان  رواندا،  الفلب�،  الجديدة،  غينيا  بابوا  نيج�يا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال، 
السودان (سابقاً)، طاجيكستان، توغو،  الصومال، رسي النكا،  السنغال، س�اليون، جزر سليÖن، 

أوغندا، جمهورية تنزانيا املتحدة، أوزبكستان، اليمن، زامبيا، زمبابوي.
إقليم "أفريقيا" يتضمن البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا    -١٣
جمهورية  األخرض،  الرأس  الكام�ون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بوتسوانا،  بنن،  أنغوال،  وهي: 
الدåقراطية،  الكونغو  جمهورية  ديفوار،  كوت  الكونغو،  القمر،  جزر  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا 
الكونغو، جيبوï، إريرتيا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، ليسوتو، ليب�يا، 
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م
تقدي

جديدة  عالمية  بشراكة  بلدانهم  وألزموا  لأللفية.  المتحدة  األمم  إعالن  العتماد  العالم  قادة  اجتمع  عاماً،  عشر  ثالثة  قبل 

وُتعرف   ،2015 العام  بحلول  تحقيقها  يتعّين  التي  الغايات  من  سلسلة  واضعين  والجوع،  المدقع  الفقر  من  الحد  إلى  ترمي 

األشخاص  من  المليارات  حياة  بتحسين  العالم  التزام  عن  تعّبر  وهي  لأللفية.  اإلنمائية  األهداف  باسم  اآلن  الغايات  هذه 

التنمية.  أمام  الماثلة  التحديات  ومعالجة 

نسبة  خفض  إلى  العالم  سعى  والجوع،  المدقع  الفقر  اجتثاث  إلى  الرامي   ،1 لأللفية  اإلنمائي  الهدف  طريق  وعن 

تحقيق  من  بلداً   18 تمكن  وقد  الغاية،  هذه  بلداً   38 حقق  فقط،  سنتين  تبقي  ومع  و2015.   1990 بين  النصف  إلى  الجياع 

المطلق  العدد  تخفيض  في  والمتمّثل  روما  في   1996 عام  لألغذية  العالمي  القمة  مؤتمر  في  وضع  الذي  األصعب  الهدف 

عينها. الفترة  خالل  النصف  إلى  للجياع 

الشامل  والنهج  الجيدة  والسياسات  الفّعالة  والمؤسسات  السياسي  االلتزام  بوجود  أنه  النجاحات  هذه  وتظهر 

اإلنجازات  لتحقيق  أولى  ضرورية  خطوة  وهي  والفقر،  الجوع  على  التغّلب  يمكننا  لالستثمار،  المناسبة  والمستويات 

لأللفية.  اإلنمائية  األهداف  في  المتمّثلة  األخرى  اإلنمائية 

محّدثة  معلومات   2013 لعام  العالم"  في  الغذائي  األمن  انعدام  "حالة  تقرير  يقّدم  إصدار،  كل  في  الحال  هو  وكما 

عالمياً  بالجوع  الخاصة  لألغذية  العالمي  القمة  مؤتمر  وأهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  في  المحرز  التقدم  بشأن 

باتجاه  إضافي  تقّدم  إحراز  إلى  األخير  التقييم  يشير  ككل،  النامية  لألقاليم  وبالنسبة  الواحد.  البلد  وفي  األقاليم  وبحسب 

على  يقّيم  عندما  بكثير  تواضعاً  أكثر  يبدو  المحرز  التقدم  أن  إال   .2015 عام  بحلول  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  غاية  تحقيق 

مليون   842 إلى  المزمن  الجوع  يعانون  الذين  عدد  ووصل  لألغذية.  العالمي  القمة  لمؤتمر  طموحاً  األكثر  الهدف  أساس 

السنة  ُسّجل  الذي  بالعدد  مقارنة  مليوناً   26 بـ  أقل  أي  و2013،   2011 بين  العالم  سكان  من  المائة  في   12 أو  شخص، 

شخص.  مليون   1  015 الـ  عتبة  إلى  وصل  الذي   1992-1990 الفترة  في  المسجل  العدد  من  بكثير  وأقل  الماضية، 

ممكنة  زالت  ما   2015 لعام  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  أن  إلى  المحّدث  التقييم  ويشير 

وصل  التغذية  نقص  مستوى  أن  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  بآجال  المتعّلقة  الجديدة  التقديرات  وتظهر  التحقيق. 

في   11.8 نسبة  إلى  الوصول  يتعّين  أنه  يعني  ما   ،1992-1990 األساس  فترة  خالل  النامية  األقاليم  في  المائة  في   23.6 إلى 

خالل  شوهد  الذي  المتوسط  السنوي  التراجع  تواصل  وبافتراض   .1 اإلنمائي  الهدف  غاية  تحقيق  بغية   ،2015 بحلول  المائة 

ما  أي  المائة،  في   13 إلى  النامية  األقاليم  في  التغذية  نقص  انتشار  نسبة  تصل  قد   ،2015 وحتى  الماضية  الـ21  السنوات 

الغاية.  هذه  تحقيق  يمكننا  المقبلتين،  السنتين  خالل  أخير  جهد  بذل  ومع  بقليل.  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  غاية  عن  يربو 

من  أوسع  مجموعة  يعرض  هو  بل  فحسب،  األغذية  من  المزمن  الحرمان  قياس  على   2013 عام  تقرير  يقتصر  وال 

مجموعة  وتسمح  ونتائجه.  له  المحددة  العوامل  عن  فضاًل  أبعاده،  بمختلف  الغذائي  األمن  بانعدام  تحيط  التي  المؤشرات 

عند  السياسات  صانعو  بها  ليسترشد  الغذائي  األمن  لحالة  تفصياًل  أكثر  صورة  بتكوين  بلد،  بكل  الخاصة  هذه،  المؤشرات 

وسوء  الغذائي  األمن  وانعدام  الجوع  على  القضاء  في  يساهم  بما  وتنفيذها  والهادفة  الفّعالة  العامة  السياسة  تدابير  تصميم 

التغذية. 

هذه  وتظهر  بلدان.  ستة  خاضتها  متنّوعة  تجارب  في  أيضاً  التقرير  ينظر  هذه،  المؤشرات  مجموعة  إلى  واستناداً 

إلى  الحاجة  تدعو  مماثلة  ظروف  وفي  التغذية.  نقص  من  أحياناً  أكبر  وقعاً  األخرى  التغذية  سوء  ألشكال  أن  التجارب 

سيما  ال  والتعليم،  العامة  والصحة  عام  بشكل  الغذائية  والنظم  الزراعة  مجاالت  في  للتغذية  المراعية  التدخالت  إدراج 

الحماية  تستهدف  أن  ويجب  الغذائي.  األمن  تعزيز  إلى  الرامية  العامة  السياسة  تدخالت  في  خاص  بشكل  للنساء 

واألطفال.  والمراهقات  الحوامل  النساء  ذلك  في  بما  ضعفاً،  األكثر  الفئات  التغذية  على  المرتكزة  االجتماعية 

أصحاب  تستهدف  التي  تلك  سيما  ال  األغذية،  توافر  وزيادة  الزراعية  اإلنتاجية  تعزيز  إلى  الهادفة  السياسات  شأن  ومن 

ما  وإذا  واسع.  نطاق  على  الفقر  فيها  ينتشر  التي  األماكن  في  حتى  الجوع  من  الحد  في  تنجح  أن  الصغيرة،  الحيازات 

إيجابيًة  أكثر  اثٌر  لها  يكون  الفقيرة،  األسر  مداخيل  زيادة  إلى  الرامية  األخرى  واإلجراءات  االجتماعية  بالحماية  اقترنت 

االقتصادي  النمو  أمام  المجال  يفسح  مما  للعمل  فرص  واستحداث  نشطة  أسواق  إنشاء  خالل  من  الريفية  التنمية  على 

المنصف. 

بمستويات  األحيان  معظم  في  تقترن  المرتفعة  الفقر  مستويات  أن  إلى  تشير  بالبلدان  الخاصة  التجارب  أن  عجب  وال 

ونظراً  مرتفعة.  مستويات  إلى  كالهما  يصل  عندما  سيما  ال  حدًة،  الفقر  يفوق  أن  يمكن  الذي  التغذية  نقص  من  مرتفعة 
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تق من  الحد  عملية  بتسريع  األخير  هذا  ارتفاع  يسمح  فقد  للدخل،  استجابًة  األساسية  المستلزمات  أكثر  هي  األغذية  أن  إلى 

التغذية.  نقص 

المدى  على  المتواصلة  االلتزامات  منهما،  واألهّم  الفّعالة،  والحوكمة  السياسي  االستقرار  يشكل  المطاف،  نهاية  وفي 

التغذية.  وسوء  الجوع  من  للحد  أساسيًة  عوامَل  والبرامج،  السياسات  في  والتغذية  الغذائي  األمن  مسائل  بدمج  الطويل 

األغذية  وبرنامج  )الصندوق(  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  )المنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  من  كل  التزم  وقد 

الجاري  الرؤية  من  يتجزأ  ال  جزءاً  تشّكل  أن  وضمان  التنمية  أجندة  طليعة  في  الغذائي  األمن  مسألة  بإبقاء  العالمي، 

مجال  في  التحسينات  طريق  عن  المنظمات  لهذه  والمساندة  الدعم  توفير  ويجب   .2015 بعد  ما  لفترة  حالياً  بلورتها 

اإلنمائية  األهداف  غايات  تجاوز  من  سنتمكن  فقط  وحينها  االجتماعية.  الحماية  مع  باالقتران  االستثمار  ومناخ  الزراعة 

التغذية. ونقص  الفقر  مستويات  في  كبير  تخفيض  تحقيق  بغية  بأشواط،  لأللفية 

سيلفا دا  غرازيانو  جوزيه 

والزراعة األغذية  لمنظمة  العام  المدير   

نوانزي ف.  كانايو 

الزراعية للتنمية  الدولي  الصندوق  رئيس 

كوزن إيرثارين 

التنفيذية  املديرة    

العاملي األغذية  لربنامج 
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وتقدير
شكر 

 ،Jomo Kwame Sundaram للسّيد  العام  اإلشراف  تحت   "2013 لعام  العالم  في  الغذائي  األمن  انعدام  "حالة  تقرير  ُأعد 

المنظمة.  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  إلدارة  التابع  اإلدارة  فريق  من  وبتوجيه  المساعد،  العام  المدير 

من  كل  وتوّلى   .Kostas Stamoulis من  إضافية  مساهمات  مع  للمطبوع،  الفني  التنسيق  مهمة   Pietro Gennari وتوّلى 

تنسيق  مهّمة   Michelle Kendrick وتوّلت  الفني.  التحرير  مهام   Josef Schmidhuberو  George Rapsomanikisو  Piero Conforti

والنشر.  الصفحات  وتخطيط  البيانية  والرسوم  اللغوي  التحرير  خدمات  جميع 

الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  المنظمة،  من  كل  إعداده  في  يشترك  الذي  التقرير  لهذا  الثالث  اإلصدار  هو  وهذا 

الزراعية،  للتنمية  الدولي  الصندوق  من   Sónia Gonçalvesو  Alessandra Garbero وساهمت  العالمي.  األغذية  وبرنامج 

من  كل  وتوّلت  القطرية.  الحالة  دراسات  تحضير  في  العالمي،  األغذية  برنامج  من   Astrid Mathiassenو  Joyce Lumaو

)من   Thomas Elhautو  Carlos Seré وقّدم  مؤسستيهما.  من  الدعم  تنسيق  مهمة   Joyce Lumaو  Alessandra Garbero

)من   Simeon Hollemaو  Fillippo Pompiliو  JohnMcHarrisو  Issa Sanogoو  Lisa Hjelmو الزراعية(  للتنمية  الدولي  الصندوق 

قيمة.  إسهامات  العالمي(  األغذية  برنامج 

العالم  حول  التغذية  "نقص  المعنون  القسم  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  إلدارة  التابعة  اإلحصاء  شعبة  وحّضرت 

 Adam Prakashو  Carlo Cafieroو  Josef Schmidhuberو  Piero Conforti من  أساسية  فنية  بمساهمة   "2013 عام  في 

 .Pietro Gennariو  Franck Cachiaو  Nathalie Troubatو

قّيمة  بمساهمة  الغذائي"  لألمن  المختلفة  األبعاد  "قياس  المعنون  القسم   Josef Schmidhuberو  Piero Conforti وأعّد 

اإلطار   Pietro Gennari وأعّد   .Michael Kaoو  Adam Prakashو  Andrea Borlizziو  Nathalie Troubatو  Pietro Gennari من 

 ."2015 عام  بعد  لما  التنمية  خطة  لرصد  العمل  بـ"إطار  المتعّلق 

التابعة  الزراعية  التنمية  اقتصاديات  شعبة  من  )جميعهم   MarieJo Cortijoو  Jelle Bruinsmaو  George Rapsomanikis وأعّد 

الزراعية(؛  للتنمية  الدولي  الصندوق  )من   Sónia Gonçalvesو  Alessandra Garberoو واالجتماعية(؛  االقتصادية  التنمية  إلدارة 

المستوى  على  الغذائي  األمن  بـ"أبعاد  المتعّلق  القسم  العالمي(،  األغذية  برنامج  )من   Astrid Mathiassenو  Joyce Lumaو

القسم.  بهذا  الخاصة  التحاليل   Giulia Ponziniو  Natalia Merkushevaو  Federica Alfani ووّفرت  الوطني". 

 Carlo Cafieroو  Pietro Gennari وأنتج  الصلة.  ذات  البيانات  وإعداد  وتحضير   1 الملحق  إعداد  مهّمة   Cinzia Cerri وتوّلت 

ياسين  وفراس   Nathan Wannerو  Chiara Brunelli من  كل  ووفر   .3 الملحق   Jelle Bruinsma وجمعت   2 الملحق 

البيانات.  ومعالجة  القيمة  الفنية  المساهمات   Nathalie Troubatو  Andrea Borlizziو

 Juan Carlos García y Cebollaو  Vili Fuavaoو  Carlo Cafieroو  Jelle Bruinsmaو  Terri Ballard من  كل  وقّدم 

 Rodrigo Riveraو أحمد  ولد  السالم  وعبد   Eva Müllerو  Árni Mathiesenو  Tomasz Loncو  Panagiotis Karfakisو

 Keith Wiebeو  Nathalie Troubatو  James Tefftو  Salar Tayyibو  Ramesh Sharmaو  Sanginboy Sanginovو

 Adam Prakashو  Gladys Moreno Garciaو  Abdolreza Abbassian ووّفر  قّيمة.  واقتراحات  مالحظات   Xiangjun Yaoو

مفيدة. أساسية  مراجع   Nicolas Sakoffو

تصميم  خدمات   Flora DiCarlo وّفرت  حين  في  النصوص،  بتصحيح  المتعّلقة  وتلك  التحريرية  الخدمات   Paul Neate وأّمن 

المراسم  وشؤون  والمجلس  المؤتمر  لشعبة  التابعة  والتوثيق  االجتماعات  برمجة  دائرة  وتوّلت  الصفحات.  وتخطيط  الرسومات 

الطباعة.  خدمات  تنسيق  مهّمة  المنظمة  في 






