
"ال يزال الجوع يشّكل تحدياً يومياً لنحو 795 مليون شخص 

حول العامل، مبن فيهم 780 مليوناً يف األقاليم النامية. ويجب 

أن يبقى استئصال الجوع التزاماً أساسياً لصانعي القرارات 

عىل املستويات كافة." 

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

الرسائل الرئيسية
عدد  فبلغ  تدريجية،  بوترية  ولو  بالرتاجع،  العامل  حول  الجوع  معدل  استمر 
انخفاضاً يف  التغذية 79٥ مليوناً، ما يعني  يعانون من نقص  الذين  األشخاص 
أعداد الجياع بنسبة ١67 مليون نسمة خالل السنوات العرش األخرية. وقد برز 
املرتفع  النمو  من  الرغم  عىل  خاص،  بوجه  النامية  البلدان  يف  الرتاجع  هذا 

للسكان.

اإلمنائية  األهداف  فرتة رصد  عنده  تنتهي  إذ  مفصلية  نقطة   ٢٠١٥ عام  يعترب 
لأللفية. وبالنسبة إىل مجمل األقاليم النامية، فهي مل تتمكن من تحقيق الغاية 
الخاصة بخفض عدد الجياع يف العامل بنسبة ٥٠ يف املائة قبل عام ٢٠١٥ بهامش 
بسيط، إال أن بعض األقاليم املحددة مثل أمريكا الالتينية وآسيا الرشقية وجنوب 
قد  والغربية  الشاملية  أفريقيا  واقليمي  الوسطى  وآسيا  والقوقاز  آسيا،  رشقي 

متكنت من بلوغ الغاية، إذ أحرزت تقدماً يف خفض نقص التغذية.  

نجح 7٢ بلداً نامياً من أصل ١٢9 يف بلوغ الغاية الخاصة بالجوع للهدف اإلمنايئ 
لأللفية. وتتمتع معظم تلك البلدان بظروف سياسية مستقرة وبالنمو االقتصادي 
مساعدة  إىل  ترمي  االجتامعية  للحامية  سليمة  سياسات  انتهاج  إىل  باإلضافة 

الفئات األكرث ضعفاً. 

للغاية  الرسميان  املؤرشان  بالتوازي  تراجع  عامًة،  النامية  األقاليم  إىل  بالنسبة 
الخاصة بالجوع – أي انتشار نقص التغذية ونسبة نقص الوزن لدى األطفال 
دون سّن الخامسة – ما دّل عىل االتساق يف تحقيق هذه الغاية. ويف العديد من 
البلدان، حيث كان الحد من سوء التغذية بطيئا، ال يزال هناك مجال لتحسني 
جودة الوجبات الغذائية وظروف النظافة والوصول إىل املياه النظيفة، وال سيام 

للمجموعات األكرث فقراً من السكان.

يتمثل أحد العوامل الرئيسية للنجاح بخفض نقص التغذية يف النمو االقتصادي، 
ولكن فقط حني يكون شامالً – أي حني يتيح فرصاً للفقراء الذين ميلكون القليل 
من األصول واملهارات، من أجل تحسني سبل معيشتهم. ويشّكل تدعيم إنتاجية 
املزارعني األرسيني وتعزيز آليات الحامية االجتامعية عنرصين رئيسيني لتشجيع 
النمو الشامل، باإلضافة إىل أسواق كفوءة، وحوكمة متّكن الجميع من إسامع 

صوتهم.  

أزمات  إىل  الطبيعية  الكوارث  أو  السيايس  االستقرار  عدم  أو  النزاعات  أدت 
ممتدة، ففاقمت حالة الضعف وانعدام األمن الغذايئ. ويعّد االلتزام السيايس 
القوي واحرتام حقوق اإلنسان األساسية وتكامل املساعدات اإلنسانية واإلمنائية، 

أموراً رضورية للتصدي لألزمات املمتدة.

متّكن 7٢ بلداً نامياً من بلوغ 
غاية الهدف ١ من األهداف 
اإلمنائية لأللفية لعام ٢٠١٥ 

 واملتمثلة بخفض نسبة 
الجياع إىل النصف

حالـــة انعـــدام األمـــن الغـــذايئ يف العامل يف ســـطور

٢٠١٥
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معلومات عن حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل لعام ٢٠١٥

األمن  انعدام  حالة  لتقرير  العام  هذا  إصدار  يستعرض 
من   ١ الهدف  تحقيق  باتجاه  املحرز  التقدم  العامل،  يف  الغذايئ 
الخاص  والهدف  دوليا،  بها  املعمول  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
ينظر  وهو   ،١996 لعام  لألغذية  العاملي  القمة  ملؤمتر  بالجوع 
املستدامة  التنمية  خطة  إىل  انتقالنا  مع  فعله  يتوجب  ما  يف 

 .٢٠١٥ عام  بعد  ملا  الجديدة 

الهدف ١ من األهداف  التقدم املحرز نحو تحقيق غاية  ويقيس 
الجوع، وانتشار نقص  أو  التغذية  اإلمنائية لأللفية كالً من نقص 

التقدم  يقارن  الخامسة. وهو  الوزن لدى األطفال دون سن 
األقاليم وعىل مر  املذكورين عرب  املحرز عىل صعيد املؤرشين 

الغذايئ. فكرة معمقة عن مدى تعقيد األمن  الوقت، مقدماً 

هناك  يزال  ال  عام،  بشكل  املحرز  التقدم  من  الرغم  وعىل 
األمن  وتحقيق  الجوع  الستئصال  فعله  يتوجب  مام  الكثري 

العام  يف  الغذايئ  األمن  انعدام  حالة  تقرير  يقوم  وال  الغذايئ. 
بل  وحسب،  اآلن  حتى  املحرز  التقدم  بتقدير   2015 لعام 

السياسات  حول  إرشادات  ويقدم  املتبقية  املشاكل  أيضاً  يحدد 
املستقبل. يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  املعينة 

االتجاهات العاملية

العامل  أكرث من شخص واحد من أصل تسعة أشخاص يف  كان 
تراجع  الفرتة ٢٠١4–٢٠١6. وقد  الجوع يف  يعاين من  يزال  ال 

التغذية يف السنتني املاضيتني، وقد سّجل  العدد اإلجاميل لناقيص 
أو مبعنى آخر يف  العامل،  تراجع يف حصتهم من مجمل سكان 

الفرتة ١99٠–١99٢  املائة يف  التغذية، من ١8.6 يف  انتشار نقص 
أقل  إىل عدد  يشري  ما  الفرتة ٢٠١4–٢٠١6،  املائة يف  إىل ١٠.9 يف 

النمو.   العامل اآلخذ يف  التغذية ضمن عدد سكان  ناقيص  من 

 ٢١6 بنسبة  الجياع  عدد  تراجع  التسعينيات  مطلع  ومنذ 
يف   ٢١.4 بنسبة  تراجعاً  يعني  ما  العامل  حول  نسمة  مليون 

 ١.9 بنسبة  العامل  سكان  عدد  ازدياد  عن  النظر  بغض  املائة، 
يف  التغيريات  إىل  رئييس  بشكل  ذلك  ويعزى  نسمة.  مليار 
أحرز  حيث  والهند،  الصني  مثل  بالسكان  املكتظة  البلدان 

التسعينيات.  فرتة  خالل  تقدم رسيع 
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الفروق الشاسعة بني األقاليم

فرادى  لدى  فقط  ليس  كبرياً،  تفاوتاً  التقدم  معدالت  تتفاوت 
الفرعية.  واألقاليم  األقاليم  عرب  أيضاً  بل  البلدان 

بوترية رسيعة  الجوع  انتشار  تخفيض  تم  املثال  سبيل  فعىل 
يف  وكذلك  الرشقية  والجنوبية  والرشقية  الوسطى  آسيا  يف 

أفريقيا  بلدان  معظم  يف  التغذية  نقص  وبقي  الالتينية؛  أمريكا 
الخمسة  عن  تقل  السكان،  من  صغرية  يعني رشيحة  الشاملية 

الكاريبي  البحر  فيها  مبا  أخرى  أقاليم  شهدت  فيام  املائة.  يف 
أبطأ. بوترية  ولكن  إجاملياً  تقدماً  الغربية  وآسيا  وأوسيانيا 

التغذية  نقص  انتشار  خفض  من  الجنوبية  أمريكا  متكنت  وقد 
يف  الخمسة  دون  فجعلته  املائة  يف  الخمسني  تعدت  بنسبة 
بلغ  إذ  بكثري  أبطأ  الوسطى  أمريكا  يف  التقدم  وكان  املائة. 

املائة. يف   38.٢

الجوع  مكافحة  يف  تقدماً  أحرزت  التي  البلدان  من  والكثري 
االقتصادي  والنمو  السيايس  االستقرار  بظروف  متتعت  قد 
سيام  وال  لديها  األولية  القطاعات  توسع  عن  ناهيك  عامة 

انتهج  وقد  الغابات.  وقطاع  األسامك  ومصايد  الزراعة 
إىل  الوصول  وحامية  تشجيع  إىل  رامية  سياسات  منها  الكثري 

الغذاء. 

جنوب  وأفريقيا  الجنوبية  آسيا  هام  اثنني  إقليمني  ويف 
قصص  من  الرغم  عىل  بطيئاً،  التقدم  كان  الكربى،  الصحراء 

اإلقليمي.  دون  وما  القطري  املستوى  عىل  الكثرية  النجاح 
يبلغ  حيث  الجنوبية،  آسيا  يف  للجوع  األكرب  العبء  ويسّجل 

أفريقيا  ويف  مليوناً.   ٢8١ اإلقليم  يف  التغذية  ناقيص  عدد 
من  واحد  شخص  الجوع  من  يعاين  الكربى،  الصحراء  جنوب 

السكان.  من  املائة  يف   ٢3.٢ أي  أشخاص،  أربعة  كل 

تخفيض  حيث  من  أفريقيا  يف  نجاحاً  األكرث  اإلقليم  أما 
تراجع  حيث  الغربية  أفريقيا  كان  فقد  الجوع،  معدالت 

منذ  املائة  يف   ٢4.٥ بنسبة  التغذية  ناقيص  األشخاص  عدد 
الرغم  عىل  النجاح  هذا  تحقق  وقد   .١99١-٢99٠ الفرتة 

وموجة  للسكان  الرسيع  النمو  مثل  مقّيدة  عوامل  من 
أسعار  وارتفاع  األفريقي  الساحل  رضبت  التي  الجفاف 

 ١8 مجموعه  ما  متكن  وقد  األخرية.  السنوات  يف  األغذية 
الغاية  تحقيق  من  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  بلداً 

لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  من   ١ للهدف  بالجوع  الخاصة  ج 
من  أنه  مبعنى  بلوغها،  وشك  أخرى عىل  بلدان  أربعة  وهناك 
االتجاهات  بقيت  حال  ٢٠٢٠ يف  عام  قبل  تحققها  أن  املتوقع 

مستمرًة.  الحالية 

لطاملا  متواضعاً،  تقدماً  حققت  التي  البلدان  من  الكثري  ويف 
ونزوح  األهلية  واالضطرابات  الحرب  قبيل  من  عوامل  أدت 

أحياناً  تسببت  بل  ال  الجوع،  خفض  جهود  إحباط  إىل  الالجئني 
الجياع.  عدد  بزيادة 
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غاية عام ٢٠١٥ – تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

األمم  إعالن  واعتمدوا  العامل  زعامء  اجتمع   ،١99٠ عام  يف 
فيها  مبا  لأللفية  إمنائية  أهداف  مثانية  فحددوا  لأللفية  املتحدة 
الفقر  ومعدل  الجياع  نسبة  بخفض  يقيض  الذي  األول  الهدف 

املليارات  حياة  بتحسني  العامل  التزام  عكس  ما  النصف،  إىل 
البرش.  من 

املهلة  أي   ،٢٠١٥ عام  نهاية  قبل  عام  نصف  أمامنا  زال  وما 
مبا  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  غايات  معظم  لتحقيق  النهائية 

بالجوع.  املتعلقة  الغاية  فيها 

الغذايئ  األمن  انعدام  حالة  تقرير  عليه  يدل  ما  وبحسب 
قد  شخص  مليون   ٢١6 من  أكرث  فإن   ،٢٠١٥ لعام  العامل  يف 

بلداً   7٢ متكن  هذا  يومنا  وحتى   – الجوع  براثن  من  انتشلوا 
اإلمنائية  األهداف  سياق  يف  بالجوع  الخاصة  الغاية  تحقيق  من 

بهامش  ولكن  أخرى  غايات  تسع  تحقيق  تعذر  فيام  لأللفية، 
بسيط.  

الغذايئ  األمن  أهداف  تحقيق  باتجاه  التقدم  أجل  ومن 
يكون  أن  يجب  لأللفية،  اإلمنائية  لألهداف  والتغذية 

وجودة  بكمية  ومتوفراً  الوصول  وسهل  متاحاً  الغذاء 
التغذية  وتساهم  الجيدة.  التغذية  لضامن  مناسبتني 

تحقيق  عىل  الناس  وتساعد  البرشي  النمو  يف  الجيدة 
تقدمها  التي  الفرص  من  واالستفادة  الكاملة  قدراتهم 

التنمية.  عملية 

القانون  السيايس وسيادة  واالستقرار  الجيدة  الحوكمة  وتؤثر 
أو  املناخية  الصدمات  أو  األهلية  والحروب  النزاعات  وغياب 

الغذايئ.  األمن  أبعاد  األغذية – يف جميع  املفرط ألسعار  التقلب 

النمو االقتصادي الشامل

مكافحة  يف  أساسياً  عاماًل  أيضاً  االقتصادي  النمو  ُيعد 
عرضة  أقل  تكون  غنى  أكرث  تصبح  التي  فالبلدان   – الجوع 

يف  الحكومات  تتمتع  فيام  ولكن  الغذايئ.  األمن  النعدام 
تستطيع  التي  املوارد  من  مبزيد  النمو  االقتصادات رسيعة 
يرتجم  ال  قد  والتغذوي،  الغذايئ  األمن  لتحسني  تخصيصها 

للجميع.  غذاء  توفر  إىل  بالرضورة  هذا 

الذي  النمو  أي  الشامل"،  "النمو  هو  األسايس  العامل  إّن 
سيام  ال  واملوارد،  واألصول  الغذاء  إىل  الجميع  وصول  يعزز 
وبالتايل،  قدراتهم.  تطوير  من  يتمكنوا  ليك  والنساء  للفقراء 

التقدم  من رشوط  رضورياً  االقتصادي رشطاً  النمو  يعترب  فيام 
التوسع  مواجهة  يف  سيام  ال  والجوع،  الفقر  خفض  صعيد  عىل 

كافياً. ليس  فهو  السكاين، 
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الفقراء  معظم  يعيش  النامي،  العامل  أنحاء  وعرب 
تشكل  حيث  الريفية  املناطق  يف  الجياع  ومعظم 

الصغرية  الحيازات  أصحاب  وزراعة  األرسية  الزراعة 
األرسية  الزراعة  ولنمو  للمزارع.  الرئييس  النظام 

زيادة  خالل  من  الصغرية،  الحيازات  أصحاب  وزراعة 
عىل  ملفتة  إيجابية  آثار  األرايض،  وإنتاجية  العاملة  اليد 

الغذاء  إتاحة  زيادة  عرب  وذلك  الفقراء،  معيشة  سبل 
واملدخول.  

الحامية االجتامعية عامل أسايس

ملكافحة  مهمة  أداة  االجتامعية  الحامية  نظم  أصبحت 
برامج  من  برنامج  لديه  بلد   ١٠٠ من  أكرث  فهناك  الجوع. 
الغذايئ  األمن  تعزيز  عىل  تركز  التي  النقدية  التحويالت 
أن  كام  لألطفال.  سيام  وال  والتعليم  والصحة  والتغذية 

هي  مهمة  العاملة  ضامن  وبرامج  األغذية  توزيع  خطط 
أيضاً.

النامي  العامل  عرب  االجتامعية  الحامية  نطاق  توسيع  كان  وقد 
لألهداف  بالجوع  الخاصة  الغاية  نحو  للتقدم  أساسياً  عاماًل 
النقدية  التحويالت  توفري  يؤدي  ما  وكثرياً  لأللفية.  اإلمنائية 

من  حاساًم  دوراً  الفقرية،  األرس  إىل  للتوقع  والقابلة  املنتظمة 
ولكنه  األغذية،  مستوى  عىل  الفورية  الثغرات  سد  حيث 

عرب  معيشتهم  وسبل  الفقراء  حياة  يحّسن  أن  أيضاً  يستطيع 
اإلنتاجية.  قدراتهم  عن  القيود  تخفيف 

والتدابري  االجتامعية  الحامية  بني  للجمع  وميكن 
من  "الرشاء  برنامج  مثل  الزراعية،  للتنمية  التكميلية 

املزارعني  يربط  الذي  أفريقيا"،  أجل  من  األفريقيني 
التغذية  بربامج  الصغرية  الحيازات  وأصحاب  األرسيني 

تخفيض  حيث  من  الربامج  تلك  تأثري  يعّظم  أن  املدرسية، 
الفقر. معدالت 

األقل  عىل  واحداً  برنامجاً  العامل  يف  بلد  كل  ميلك  واليوم، 
التغذية  برامج  نفذت  وقد  االجتامعية.  األمان  لشبكات 

الحامية  برامج  من  انتشاراً  األكرث  النوع  وهي   – املدرسية 
بلداً.   ١3٠ يف   – االجتامعية 

الربامج  تلك  أن  تبنّي  املاضية  العرشين  السنوات  وخالل 
التغذية.   وتحسني  الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  هاماً  دوراً  تؤدي 

الحامية  لربامج  الرسيع  النمو  من  الرغم  عىل  ولكن، 
محرومون  العامل  سكان  من  املائة  يف   7٠ فإن  االجتامعية، 
عىل  يدل  ما  االجتامعي  الضامن  أنواع  من  معني  نوع  من 

أجل  من  كبري  بشكل  الربامج  تلك  تغطية  توسيع  إىل  الحاجة 
الجوع. استئصال 
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إثيوبيا - تالمذة مدرسة يتناولون الغداء الذي أعدته مجموعة من النساء املشاركات يف برنامج للتغذية املدرسية.



األزمات املمتدة والجوع 6

توجد  التي  واملناطق  البلدان  سكان  من  كبري  قسم  يتعّرض 
وتعطيل  واألمراض  للموت  فادح  بشكل  ممتدة،  أزمات  فيها 
تكون  ما  وعادة  طويلة.  زمنية  فرتة  امتداد  عىل  العيش  سبل 
للدولة  تكون  إذ  جداً  ضعيفة  الظروف  تلك  ظل  يف  الحوكمة 
السكان،  تتهدد  التي  للمخاطر  االستجابة  عىل  محدودة  قدرة 

من  الكافية  املستويات  تقديم  أو  وطأتها  من  التخفيف  أو 
الحامية.

كان  غذائية  أزمات  أفريقيا  يف  بلداً   ١٢ واجه   ،١99٠ عام  ويف 
سنة   ٢٠ وبعد  ممتدة.  أزمات  ضمن  من  وحسب  منها  أربع 
 ١9 غذائية،  أزمات  من  يعاين  أفريقيا  يف  بلداً   ٢4 بات  فقط، 
من  أكرث  أو  سنوات  لثامين  امتدت  أزمة  بسياق  مرتبطة  منها 

املاضية.  العرش  السنوات  أصل 

ما  وغالباً  املمتدة  األزمات  وراء  متزايد  سبب  والنزاعات 
من  هو  الغذايئ  األمن  وانعدام  الطبيعية.  بالكوارث  تقرتن 

أو  النزاعات  فتيل  بإشعال  الكفيلة  املتعددة  املفاقمة  العوامل 
تأزمها. يف  الزيادة 

حيث  من  تختلف  املمتدة  األزمات  أن  من  الرغم  وعىل 
هام  التغذية  ونقص  الغذايئ  األمن  فانعدام  وآثارها،  أسبابها 

خاص  بشكل  حادين  ويكونان  لها  الشائعة  التجليات  من 

املجموع  وبلغ  واسع.  نطاق  عىل  ومنترشين  ومتواصلني 
عام  يف  املمتدة  األزمات  من  عانوا  الذين  للسكان  التقريبي 

عانوا  مليوناً   ١٢9 بينهم  من  نسمة،  مليون   366 نحو   ٢٠١٢
مجمل  من  املائة  يف   ١9 يعادل  ما  أي   – التغذية  نقص  من 

العامل.  حول  الغذايئ  األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص 
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هايتي - امرأة تروي نبتات داخل دواليب وزعها املركز الزراعي املدين للمترضرين من زلزال ٢٠١٠ الذين يعيشون يف الخيم. 



7 التجارة واألمن الغذايئ

األمن  يخص  فيام  ناجعاً  حاًل  أو  تهديداً  التجارة  تشكل  ال 
مخاطر  وحتى  تحديات  فرض  بوسعها  ولكن  الغذايئ، 
للبلدان،  وينبغي  فيها.  النظر  الحكومات  عىل  توجب 
الغذايئ  األمن  صعيد  عىل  احتياجاتها  استيفاء  لضامن 

فكرة  تكّون  أن  ومنهجية،  متسقة  بطريقة  والتنمية، 
لها  املتاحة  العامة  السياسات  صكوك  كافة  عن  أوضح 

فعالية  األكرث  السياسات  مزيج  لتطبيق  باملرونة  تتمتع  وأن 
أهدافها.   لتحقيق 

اآلثار املحتملة لتحرير التجارة عىل أبعاد األمن الغذايئ

اآلثار املحتملة السلبيةاآلثار املحتملة اإليجابية

التوافر

تعزز التجارة الواردات وترفع درجة الجودة والتنوع لألغذية 

املتوافرة.

آثار ديناميكية عىل اإلنتاج املحيل: قد تحدث زيادة التنافس 

يف الخارج تحسينات عىل مستوى اإلنتاجية من خالل زيادة 

االستثامر والبحث والتطوير واآلثار الجانبية للتكنولوجيا.

بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، ميكن الرتفاع 

األسعار يف األسواق املالية أن يحول جزءاً من اإلنتاج املتاح 

سابقاً لالستهالك املحيل نحو التصدير مام ميكن أن يقلل من 

توافر األغذية األساسية محليا.

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية، فإن املنتجني املحليني 

غري القادرين عىل التنافس مع الواردات من املرجح أن 

يقلصوا اإلنتاج مام يقلل من اإلمدادات املحلية  ويضيع فرص 

التأثريات املضاعفة لألنشطة الزراعية يف اقتصادات املناطق 

الريفية.

صول
الو

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، تنخفض 

أسعار األغذية عادة عندما تقل حامية الحدود.

يف القطاعات التنافسية من املرجح أن ترتفع اإليرادات نتيجة 

زيادة الوصول إىل األسواق بالنسبة إىل الصادرات.

من املرجح أن تنخفض أسعار املدخالت.

إن منافع االقتصاد الكيل الناجمة عن انفتاح التجارة مثل منو 

الصادرات وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش، من شأنها أن 

تدعم النمو والعاملة وهذا بدوره يعزز اإليرادات.

بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، قد ترتفع 

أسعار املنتجات القابلة للتصدير.

قد تنخفض العاملة واإليرادات يف القطاعات الحساسة 

واملتنافسة عىل الواردات.

االستخدام

قد تشّجع زيادة تنوع األغذية املتوافرة وجود نظم غذائية 

أكرث توازناً وتالئم تفضيالت وأذواق مختلفة.

قد تتحسن سالمة األغذية وجودتها لو كان لدى املصدرين 

نظم مراقبة وطنية أكرث تطوراً أو إذا كانت املعايري الدولية 

تطبق برصامة أشّد.

ارتبطت زيادة االعتامد عىل األغذية املستوردة بزيادة 

استهالك أغذية أرخص وأسهل توافراً ذات سعرات حرارية 

عالية/قيمة غذائية متدنية.

ميكن لتحديد أولويات صادرات السلع األساسية أن يحّول 

األرايض واملوارد عن األغذية التقليدية األصلية التي هي 

أفضل من الناحية التغذوية.

االستقرار

تقلل الواردات من األثر املوسمي عىل توافر األغذية وأسعار 

املستهلك.

تخفف الواردات من مخاطر اإلنتاج.

األسواق العاملية أقل عرضة للصدمات املتصلة بالسياسة 

العامة أو بأحوال املناخ.

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، فإن االعتامد 

أساساً عىل األسواق العاملية من أجل اإلمدادات الغذائية 

وعىل سياسات التجارة املنفتحة يقلل من املساحة املتوافرة 

للسياسة العامة ملعالجة الصدمات.

قد تتأثر البلدان املستوردة الصافية لألغذية بتغريات السياسة 

التجارية للمصدرين، مثل تدابري حظر الصادرات.

قد تصبح القطاعات التي تكون يف مراحلها األوىل أكرث تأثراً 

بصدمات األسعار و/أو االرتفاعات املفاجئة للواردات.



العوامل املحفزة للتقدم

النمو االقتصادي رضوري لدعم التقدم عىل صعيد تخفيف الفقر وخفض الجوع وسوء التغذية. ولكنه ليس كافياً.	 

إن النمو الشامل – أي النمو الذي يتيح الفرص للذين ميلكون أصوالً ومهارات وفرصاً قليلة – يحّسن مدخول الفقراء وسبل 	 
الجوع وسوء  الريف نسبة عالية ممن يعانون  التغذية. ويشكل فقراء  الجوع وسوء  معيشتهم، وهو فعال يف مكافحة 
التغذية يف البلدان النامية، ولذا ميكن للنمو يف الزراعة والقطاع الريفي أن يشّكل مكوناً مهامً من اسرتاتيجية تعزز النمو 

الشامل وتحّسن األمن الغذايئ والتغذية. 

يكون تحسني إنتاجية املوارد اململوكة من املزارعني األرسيني وأصحاب الحيازات الصغرية يف معظم األحيان عنرصاً رضورياً 	 
للنمو الشامل وله تداعيات واسعة عىل سبل معيشة فقراء الريف واالقتصاد الريفي بشكل عام. وميكن لألسواق الكفوءة 
لألغذية واملدخالت واليد العاملة أن تساعد عىل إدماج املزارعني األرسيني وأصحاب الحيازات الصغرية يف االقتصاد الريفي 
ومتّكن فقراء الريف من تنويع سبل معيشتهم، وهو أمر رضوري إلدارة املخاطر وخفض معدالت الجوع وسوء التغذية. 

يف حاالت كثرية يتمتع االنفتاح التجاري العاملي بقدرة مهمة عىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية من خالل زيادة إتاحة 	 
األغذية وتعزيز االستثامر والنمو. وينبغي لالتفاقيات التجارية الدولية أن تنص عىل ضامنات ومساحة أكرب للسياسات فيام 

يخص البلدان النامية، لتجنب اآلثار السلبية عىل األمن الغذايئ والتغذية.

تساهم الحامية االجتامعية مساهمًة مبارشة يف خفض الجوع وسوء التغذية عرب تعزيزها ضامن كسب الدخل والوصول 	 
إىل تغذية ورعاية صحية وتعليم أفضل. ومن خالل زيادة القدرات البرشية والتخفيف من أثر الصدمات، تتيح الحامية 

االجتامعية ملدقعي الفقر املشاركة يف عملية النمو، من خالل وصول أفضل إىل العمل الالئق. 

يكون انتشار انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية أعىل بكثري يف األزمات املمتدة الناتجة عن الرصاعات والكوارث الطبيعية. 	 
وااللتزام السيايس القوي رضوري ملعالجة جذور األزمات املمتدة. ويجب أن يرتكز العمل عىل التصدي للضعف، واحرتام 

الحقوق األساسية لإلنسان، وتكامل املساعدات اإلنسانية واإلمنائية.  

اقتباس:  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، ٢٠١٥. حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل ٢٠١٥، 

تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام ٢٠١٥ : تقييم التقّدم املتفاوت. روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

 هذه خطوط عريضة موجزة لـمطبوعة حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2015. تقّدم النسخة الكاملة للتقرير تقديرات جديدة لنقص التغذية وأحدث 

املعلومات عن التقدم املحرز نحو تحقيق غاية األهداف اإلمنائية لأللفية الخاصة بالجوع وهدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية.

 http://www.fao.org/3/a-i4646a.pdf :لالطالع عىل التقرير الكامل
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االلتزامات الجديدة للحد من الجوع
قُطعت مؤخرا التزامات كربى للحد من الجوع عىل املستوى 

اإلقليمي – مثل مبادرة تحرير أمريكا الالتينية من الجوع، 
والرشاكة املتجددة  للقضاء عىل الجوع يف أفريقيا بحلول ٢٠٢٥، 
ومبادرة القضاء عىل الجوع يف غرب أفريقيا، وتحدي القضاء عىل 
الجوع يف آسيا-املحيط الهادي، واملبادرات التجريبية يف عدد من 

فرادى البلدان.

وتدعم منظمة األغذية والزراعة ورشكاؤها املتخذون من روما 
مقراً لهم بصفتهم رشكاء ناشطني يف منظومة األمم املتحدة، 
الجهود الوطنية وغريها من الجهود الرامية إىل القضاء عىل 
الجوع وسوء التغذية، من خالل تحدي القضاء عىل الجوع، 

وإعالن روما بشأن التغذية لعام ٢٠١4، وخطة التنمية 
املستدامة ملا بعد عام ٢٠١٥. 


