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االت�صدي لنعدام الأمن الغذائي يف ظّل الأزمات املمتدة

ل يزال عدد ناق�صي التغذية يف العامل مرتفعًا ب�صورة مل تعد مقبولة حيث يكاد ي�صل اإىل مليار 

ن�صمة يف عام 2010 رغم الرتاجع املتوقع – للمرة الأوىل منذ 15 عامًا. وُيعزى هذا الرتاجع يف 

ق�صم كبري منه اإىل وجود مناخ اقت�صادي م�صّجع اأكرث يف عام 2010 – خا�صة يف البلدان النامية 

– واإىل انخفا�ض الأ�صعار الدولية واملحلية للمواد الغذائية منذ �صنة 2008.

الر�صائل الرئي�صية

نخف�ض عدد ناق�صي التغذية ون�صبتهم ولكنهما ل يزالن مرتفعني ب�صورة مل   •
تعد مقبولة. فنق�ض التغذية ل يزال اأعلى مما كان عليه قبل الأزمتني الغذائية 

والقت�صادية، مما يجعل حتقيق الغايات الدولية اخلا�صة باجلوع اأ�صعب من 

اأي وقت م�صى. 

حتتاج البلدان التي تعاين من اأزمات ممتدة اإىل عناية خا�صة. فهي متتاز   •
بوجود اأزمات ممتدة لفرتة طويلة اأو متكررة وبقدرة حمدودة على مواجهتها، 

مما يوؤدي اإىل تفاقم امل�صاكل املت�صلة بانعدام الأمن الغذائي. 

اإّن ال�صتجابة الق�صرية الأجل ل تكفي لوحدها لتح�صني الأمن الغذائي يف ظّل   •
الأزمات املمتدة من اأجل حماية �صبل معي�صة ال�صكان والنهو�ض بها يف الأجل 

 اأي�صًا مبختلف تاأثريات 
ّ
الطويل. ول بد بالأحرى لال�صتجابات املنا�صبة اأن تقر

الأزمات املمتدة على الرجال والن�صاء. 

اإّن دعم املوؤ�ص�صات هو املدخل اإىل معاجلة الأزمات املمتدة. وبا�صتطاعة   •
املوؤ�ص�صات املحلية، بنوع خا�ض، امل�صاعدة يف معاجلة م�صاكل الأمن الغذائي يف 

حالت الأزمات املمتدة، ولكن غالبًا ما تتجاهلها الأطراف الفاعلة اخلارجية.

ت�صكل الزراعة والقت�صاد الريفي قطاعني رئي�صيني لدعم �صبل املعي�صة يف   •
حالت الأزمات املمتدة، ولكنهما ل يربزان على النحو املنا�صب يف تدفقات 

املعونة. ويف حني اأّن الزراعة ت�صتحوذ على ُثلث الدخل الوطني يف البلدان التي 

تعاين من اأزمات ممتدة، يح�صل القطاع الزراعي على 4 يف املائة فقط من 

املعونة الإن�صانية وعلى 3 يف املائة فقط من املعونة الإمنائية.

يتعنّي تغيري الرتكيبة احلالية للمعونة لكي تلبي على نحو اأف�صل   •
الحتياجات الآنية والأ�صباب الهيكلية الكامنة وراء الأزمات املمتدة. وغالبًا 

ما تعاين جمالت تدخل وا�صعة )مبا يف ذلك الرعاية الجتماعية واحلد من 

املخاطر( من نق�ض يف التمويل.

ت�صاهم امل�صاعدات الغذائية يف التاأ�صي�ض للأمن الغذائي يف الأجل الطويل   •
وهي تت�صم باأهمية خا�صة بالن�صبة اإىل البلدان التي تعاين من اأزمات ممتدة. 

واإّن ا�صتخدام جمموعة منّوعة من اأدوات امل�صاعدة الغذائية، تكّملها البتكارات 

بالن�صبة اإىل طرق احل�صول على الغذاء، �صيكون اأ�صا�صًا متينًا لالأمن الغذائي يف 

الأجل الطويل.

ت�صاعد تدابري الرعاية الجتماعية الأو�صع نطاقاً البلدان على الت�صدي للأزمات   •
املمتدة وتوؤ�ص�ض ملرحلة النهو�ض يف املدى البعيد. وت�صمل التدخالت الرئي�صية يف 

هذا املجال �صبكات الأمان والتاأمني عند احلاجة واخلدمات من قبيل ال�صحة والتعليم. 

تقرير حالة اإنعدام الأمن الغذائي يف العامل يزيد من الوعي 

بق�صايا اجلوع يف العامل، ويناق�ض الأ�صباب الكامنة وراء اجلوع 

و�صوء التغذية، وير�صد مدى التقدم نحو بلوغ اأهداف تخفي�ض 

اجلوع التي حددها موؤمتر القمة العاملي لالأغذية عام 1996، 

وموؤمتر قمة الألفية. وهذا املطبوع ي�صتهدف جمهوراً وا�صعًا، 

ي�صمل �صانعي ال�صيا�صات، واملنظمات الدولية، واملوؤ�ص�صات 

الأكادميية، وعامة اجلمهور ممن لديهم اهتمام عام بال�صالت 

بني الأمن الغذائي والتنمية الب�رشية والقت�صادية.
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التغذية يف عام  اأّن عدد ناق�صي  اإىل  والزراعة  الأغذية  وت�صري تقديرات منظمة 

2010 بلغ 925 مليون ن�صمة مقابل 1.023 مليار ن�صمة يف عام 2009. وكان 

80 مليون ن�صمة؛  اآ�صيا حيث انخف�ض عدد اجلياع مبقدار  اأ�صّده يف  النخفا�ض 

هذا بالإ�صافة اإىل اإحراز بع�ض التقدم اأي�صًا يف اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى 

حيث انخف�ض عدد اجلياع مبقدار 12 مليون ن�صمة. بيد اأّن عدد اجلياع يف عام 

يف  والقت�صادية  الغذائية  الأزمتني  قبل  عليه  كان  مما  اأعلى  يزال  ل   2010

.2009-2008

التي  البلدان  يف  با�صتمرار  موجود  وهو  للغاية  مرتفعة  معدلت  اجلوع  بلغ 

الطبيعية  الكوارث  بتكرار حدوث  البلدان  هذه  وتت�صم  ممتدة.  اأزمات  من  تعاين 

ويبلغ  الأزمات.  لهذه  الت�صدي  على  موؤ�ص�صاتها  قدرة  وبعدم  فيها  الأزمات  اأو 

اأنها تعاين من  ُيعترب  التي  البلدان  22 بلداً من  التغذية يف  حاليًا عدد ناق�صي 

اأزمة ممتدة اأكرث من 166 مليون ن�صمة اأي ما يقارب 20 يف املائة من جمموع 

ناق�صي الأغذية يف العامل. 

بهذه  ويجدر  لها.  خ�صي�صًا  م�صممة  م�صاعدات  ت�صتوجب  املمتدة  الأزمات  اإّن 

اأي�صًا  واأن تعالج  الأرواح،  الآنية لإنقاذ  الحتياجات  ترّكز على  اأن  امل�صاعدات 

النزاعات  امل�صببات  تلك  ومن  الغذائي.  الأمن  انعدام  وراء  الكامنة  امل�صببات 

وتفكك املوؤ�ص�صات وا�صتنزاف املوارد وخ�صارة �صبل املعي�صة ونزوح ال�صكان. ومن 

�صاأن توفري م�صاعدات اأطول اأجاًل بالعتماد على املوؤ�ص�صات املحلية املوجودة 

اأو امُلعاد اإحياوؤها اأن ي�صكل ا�صرتاتيجية واعدة ل حتظى حاليًا بالهتمام الكايف 

من قبل املجتمع الإمنائي.

التي  البلدان  ثلثا  القلق. فتقريبًا  على  تبعث  الإمنائية  امل�صاعدات  اجتاهات  اإّن 

تعاين من اأزمات ممتدة حت�صل على قدر اأقل من امل�صاعدات الإمنائية للفرد الواحد 

اأّن القطاع الزراعي يف تلك  البلدان الأقل منواً. والأهم من ذلك  مقارنة مبتو�صط 

البلدان يعاين يف معظم الأوقات من نق�ض يف التمويل مع اأنه ي�صتحوذ على ثلث 

الدخل القومي وتعتمد عليه �صبل معي�صة ثلثي ال�صكان تقريبًا. وينبغي ال�صعي من 

خالل زيادة ال�صتثمارات يف الزراعة اإىل حتقيق حت�صن مطرد وطويل الأمد يف 

القدرة الإنتاجية للبلدان ال�صعيفة مبوازاة تعزيز قدرتها على مواجهة ال�صدمات.

ل بد من اإيجاد تركيبة جديدة للمعونة من اأجل ردم الفجوة بني تدابري الإغاثة 

الرعاية  اآليات  �صاأن  ومن  اأمداً(.  )الأطول  الإمنائية  والأ�صاليب  الأمد(  )الق�صرية 

ة للنقد والعمل مقابل 
ّ
الجتماعية من قبيل الوجبات املدر�صية والأن�صطة املدر

موؤازرة  وبالإمكان  املجال.  هذا  ملحوظًا يف  تغيرياً  حُتدث  اأن  والق�صائم  الغذاء 

الغذاء  توفري  عرب  مثاًل  الغذائية،  امل�صاعدة  خالل  من  الآليات  من  النوع  هذا 

�صمن برامج �صبكات الأمان وحتفيز الأ�صواق من خالل �رشاء الإمدادات الالزمة 

ة للنقد.
ّ
للمعونة الغذائية يف الأ�صواق املحلية اأو �صمن خطط مدر

الأمن  لنعدام  للت�صدي  التو�صيات  من  رئي�صية  جمموعات  ثلث  هنا  وتربز 

الغذائي يف حالت الأزمات املمتدة. ومما ل �صك فيه اأّن حتليل احتياجات البلدان 

اأجل توفري م�صاعدة فّعالة  اأف�صل �صيكون عاماًل حا�صمًا من  وفهمها على نحو 

اأكرث واأطول اأمداً. وعالوة على ذلك، يجدر باحلكومات واملانحني والوكالت اأن 

تدعم حماية �صبل املعي�صة واملوؤ�ص�صات التي تعتمد عليها، اأو تنه�ض بها وتعيد 

بناءها. واأخرياً، ينبغي اإعادة النظر يف امل�صاعدات اخلارجية يف حالت الأزمات 

رفيع  منتدى  اإقامة  �صاأن  ومن  الواقع.  اأر�ض  على  التحديات  ملواجهة  املمتدة 

امل�صتوى يتوىل حتديد املبادئ الراعية للم�صاعدات يف حالت الأزمات املمتدة، 

اأوىل هامة باجتاه »جدول  ي�صكل خطوة  اأن  املعنية،  الأطراف  مب�صاركة جميع 

العمل« اجلديد للبلدان التي تعاين من اأزمات ممتدة.  

 


