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اأعدها  العالم 2006  الغذائي في  من  الأ انعدام  حالة 

ق�سم  من   Kostas Stamoulis و   Jakob Skoet

مدير  اإ�سراف  تحت  نمائي  واالإ الزراعي  االقت�ساد 

 Ricardo Sibrian وت�لى  .Prabhu Pingali الق�سم

ح�سائية  االإ المدخلت  تن�سيق  ح�ساء  االإ ق�سم  من 

 Jorge وتحليلها في هذا المطب�ع. واأ�سدى اال�ست�ساري

Mernies  الم�س�رة اللزمة في مرحلة التخطيط. 

جزاء  االأ مختلف  وم�س�دات  �سا�سية  االأ وراق  واالأ

اإدارة  من   Shahla Shapouri من  كل  اأعدها 

مريكية؛  بحاث االقت�سادية في وزارة الزراعة االأ االأ

وTugrul Temel من مجم�عة االقت�ساد الزراعي 

واغننغن؛  جامعة  في  الريفية   وال�سيا�سات 

وSumiter Broca من وحدة الدرا�سات المنظ�رية 

غذية والزراعة. العالمية في منظمة االأ

المنظمة  في  واال�ست�ساري�ن  الم�ظف�ن  وقّدم 

 Margarita :التالية اأ�سماوؤهم م�ساهمات فنية اأي�سًا

Flores وAasa Giertz وKristian Jakobsen من 

 Deep Ford و  نمائي؛  واالإ الزراعي  االقت�ساد  ق�سم 

 Jelle Bruinsma و  والتجارة؛  ال�سلع  ق�سم   من 

 Joseph Schmidhuberو  Gerold Boedekerو

 Cinziaو العالمية؛  المنظ�رية  الدرا�سات  وحدة  من 

 Seevalingumو  Amanda Gordonو  Cerri

 Nathalieو  Mohamed Barreو  Ramasawmy

David Sedik من  و  ح�ساء؛  االإ ق�سم  Troubat من 

مين من  وروبا؛ ونا�سر الدين االأ قليمي الأ المكتب االإ

دنى.  قليمي لل�سرق االأ المكتب االإ

غذية  االأ ا�ستهلك  عن  الرئي�سية  التقديرات  اأما 

من  ونق�ض التغذية الم�ستخدمة في حالة انعدام الأ

اإدارة  عن  �سادرة  فهي   ،2006 العالم  في  الغذائي 

�سا�سية والزراعة وعن اإدارة  غذية االأ اإح�سائيات االأ

وتحليلها  االقت�سادية  االجتماعية  ح�سائيات  االإ

المنظمة. في  ح�ساء  االإ ق�سم  في 

العالمية  المنظ�رية  الدرا�سات  وحدة  واأعّدت 

غذية  في المنظمة الت�قعات الخا�سة با�ستهلك االأ

.2015 عام  التغذية  ونق�ض 

والدعم  لكتروني  االإ الن�سر  �سيا�سات  فرع  وقّدم 

خدمات  علم  واالإ العامة  ال�س�ؤون  م�سلحة  في 

البيانية  والر�س�م  اللغ�ي  والتحرير  التحرير 

االجتماعات  برمجة  اإدارة  وت�لت  نتاج.  واالإ

علم  واالإ العامة  ال�س�ؤون  م�سلحة  في  والت�ثيق 

الترجمة. تقديم خدمات 
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من الغذائي في العالم  22006 حالة اإنعدام الأ

العالم في  قبل ع�سر �سنوات، اجتمع زعماء 

انعقد في  الذي  غذية  العالمي للأ القمة  موؤتمر 

�ُسُبل و�سع نهاية للجوع. وقد  روما ليبحثوا 

تعهدوا بااللتزام ببذل جهد م�ستمر للق�ساء 

باأنف�سهم  البلدان، وحددوا  الجوع في جميع  على 

المتمثل في تخفي�ض عدد  المبا�سر  الهدف 

التغذية بمقدار الن�سف بحلول عام  ناق�سي 

2015. وتحقيقا لذلك اعتمدوا خطة عمل موؤتمر 

اأكتوبر/ ت�سرين  غذية. وفي  العالمي للأ القمة 

العالمي  الغذائي  من  االأ 2006، تجري لجنة  ول  االأ

التابعة للمنظمة تقييما لتنفيذ خطة العمل هذه، 

وا�ستعرا�ض منت�سف المدة للتقدم نحو بلوغ 

الهدف.

الغذائي  من  الأ انعدام  حالة  وي�ستعر�ض تقرير 

المحرز والنك�سات في  التقدم   2006 العالم  في 

1990-1992، وهي  الفترة  الجوع منذ  الحد من 

الفترة المرجعية المحددة.

التقرير وعنوانه  ول من  الق�سم االأ وي�ستعر�ض 

العالم،  نحاء  اأ التغذية في مختلف  نق�ص 

قليمي  اتجاهات الجوع على ال�سعيد العالمي واالإ

اأحدث توقعات  اأي�سا  قليمي. ويعر�ض  االإ و�سبه 

التغذية في  غذية والزراعة ب�ساأن نق�ض  االأ منظمة 

.2015 عام 

التغذية في  نق�ص  المعنون  الثاني  الق�سم  اأما 

الغذائي في  من  االأ قاليم، فهو ي�ستعر�ض حالة  الأ

الرئي�سية وفي  النامية  قاليم  االأ اإقليم من  كل 

التي تمر بمرحلة تحول. البلدان 

الوفاء  نحو  المعنون  الثالث  الق�سم  ويوجز 

الدرو�ض  غذية  العالمي للأ القمة  تمر  باإلتزامات موؤ

الحد  ال�سابقة في مجال  التجربة  الم�ستفادة من 

الحالي لمنظمة  الموقف  من الجوع، ويعر�ض 

�سراع بوتيرة  االإ غذية والزراعة ب�ساأن كيفية  االأ

العالمي  القمة  التقدم نحو بلوغ هدف موؤتمر 

غذية. للأ

ال�سفحات  الواردان على  الجدوالن  ويقدم 

32-38 معلومات تف�سيلية عن م�ستويات نق�ض 

التي تمر  النامية والبلدان  البلدان  التغذية في 

اأخرى ذات �سلة  بمرحلة تحول، وموؤ�سرات 

اأي�سا خرائط  التقرير  الغذائي. ويت�سمن  من  باالأ

الغذائي  من  االأ انعدام  31( تبين حالة  )ال�سفحة 

الجوع. الحد من  المحرز في  العالمي والتقدم 

التقرير هذا  عن  معلومات 

االلتزامات االلتزامات غذية للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  خطة عمل 

االلتزامات

اإلى الم�شاركة الكاملة 1 الدائم، وت�شتند  اأف�شل الظروف ال�شتئ�شال الفقر واإحالل ال�شالم  اإيجاد  �شنكفل بيئة �شيا�شية واجتماعية واقت�شادية مواتية ت�شتهدف 

الم�شتدام للجميع. الغذائي  من  االأ اإلى تحقيق  اأقوم �شبيل يقود  والمتكافئة للرجال والن�شاء، باعتبار ذلك 

المادية واالقت�شادية للنا�س كافة في الح�شول، في جميع 2 الفر�س  واإلى تح�شين  الم�شاواة،  انعدام  الفقر والق�شاء على  ا�شتئ�شال  اإلى  �شننفذ �شيا�شات تهدف 

ا�شتفادة فعالة. اأغذية كافية و�شليمة ووافية تغذويا ي�شتفاد منها  وقات، على  االأ

مكانيات 3 االإ ذات  والمناطق  المرتفعة  مكانيات  االإ ذات  المناطق  من  كل  في  والريفية،  والحرجية  وال�شمكية  والزراعية  الغذائية  التنمية  تحقيق  في  �شنتبع 

على  بها  والموثوق  الكافية  الغذائية  مدادات  االإ لتوفير  جوهرية  تعد  التي  الم�شاركة  على  والقائمة  الم�شتدامة  والممار�شات  ال�شيا�شات  المنخف�شة، 

الوظائف. متعدد  طابع  من  للزراعة  ما  اإلى  بالنظر  وذلك  والت�شحر،  والجفاف  فات  االآ ولمكافحة  والعالمية،  قليمية  واالإ والقطرية  �شرية  االأ الم�شتويات 

الغذائي للجميع من خالل 4 من  االأ اإلى تعزيز  التجارية عامة  الغذائية والزراعية وبالمبادالت  ال�شلع  المتعلقة بالتجارة في  ال�شيا�شات  اأن توؤدي  �شنعمل على 

ال�شوق. اإلى قوى  نظام تجاري عالمي عادل وم�شتند 

العابرة 5 الغذائية  واإلى �شد االحتياجات  التاأهب لمواجهتها،  واإلى  ن�شان  االإ التي يت�شبب فيها  الطوارئ  الطبيعية وحاالت  الكوارث  اإلى تالفي  �شن�شعى 

الم�شتقبل. القدرات على تلبية االحتياجات في  حياء والتنمية وبناء  والطارئة بطرق ت�شجع عمليات االنتعا�س واالإ

الب�شرية، والنظم الغذائية والزراعية وال�شمكية 6 الموارد  اأجل تعزيز  مثل من  االأ القطاعين العام والخا�س على النحو  ا�شتثمارات  �شن�شجع تخ�شي�س وا�شتخدام 

المنخف�شة. مكانيات  االإ المرتفعة والمناطق ذات  مكانيات  االإ المناطق ذات  الريفية في كل من  الم�شتدامة، والتنمية  والحرجية 

الدولي.7 الم�شتويات بالتعاون مع المجتمع  �شننفذ خطة العمل هذه ونر�شدها ونتابعها على جميع 
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اأنظار  اتجهت   1996 الثاني  نوفمبر/ت�سرين  في 

الدول  �ساء  روؤ تعهد  روما، حيث  اإلى  العالم 

موؤتمر  اأثناء  دولة   180 من  اأكثر  من  والحكومات 

من  واحدة  با�ستئ�سال  غذية  للأ العالمي  القمة 

الدولي  المجتمع  ُتثقل �سمير  التى  الكوارث  اأ�سواأ 

الهدف  هذا  تجاه  مهمة  الجوع. وكخطوة  وهى  اأال 

العالم  زعماء  األزم  انتظاره،  الذى طال  النبيل 

يمكن  ولكن  هدفا طموحا  اعتبر  بما  اأنف�سهم 

اأعداد  تخفي�ض  وهو  المتو�سط  المدى  على  تحقيقه 

الن�سف  اإلى  العالم  في  التغذية  نق�ض  يعانون  من 

 .1990 بم�ستوى  قيا�سًا  وذلك   2015 عام  بحلول 

بالحقيقة  ن  االآ نواجه  �سنوات  ع�سر  مرور  وبعد 

نحو  فعلي  تقدم  اأى  اإحراز  عدم  الموؤلمة وهى 

-1990 بالفترة  وبالمقارنة  الهدف.  ذلك  بلوغ 

البلدان  فــي  التغذية  ناق�سى  عدد  انخف�ض   1992

رقم  – وهو  فقط  3 مليين  بنحـــو  الناميــة 

ح�سائية.  االإ خطاء  االأ دائرة  فى  يقع  اأن  يمكن 

لجنة  ممثلى  �سيواجه  الذى  الو�سع  هو  وهذا 

روما  فى  اجتماعهم  عند  العالمى  الغذائى  من  االأ

وما  تقدم  من  طراأ  ما  على  للوقوف  العام  هذا 

واقتراح  القمة  موؤتمر  منذ  نك�سات  من  وقع 

اأخرى. اإجراءات 

فعلى  قاتمة.  كلها  لي�ست  ال�سورة  اأن  بيد 

تخفي�ض  في  مال  للآ المخيب  داء  االأ من  الرغم 

التى  الن�شبة  اأن  اإال  العالم،  في  الجياع  اأعداد 

النامية  البلدان  في  التغذية  نق�ض  تعانى 

فقد   :1992-1990 بالفترة  مقارنة  ن  االآ انخف�ست 

المائة.  في   20 مقابل  المائة  فى   17 اأ�سبحت 

منظمة  توقعات  ت�سير  ذلك،  اإلى  �سافة  وباالإ

في  الجياع  ن�سبة  اأن  اإلى  والزراعة  غذية  االأ

تنخف�ض  اأن  يمكن   2015 عام  فى  النامية  البلدان 

وهو   ،1992-1990 فى  عليه  كانت  ما  ن�سف  اإلى 

يعنى  وهذا  المائة.  فى   10 اإلى   20 من  انخفا�ض 

هداف  االأ اأحد  تحقيق  نحو  يم�سى  العالم  اأن 

كما  الجوع.  تخفي�ض  وهو  لفية  للأ نمائية  االإ

فقدان هدف  احتمال  اإلى  التوقعات  نف�ض  ت�سير 

هناك  �سيظل  غذية حيث  للأ العالمي  القمة  موؤتمر 

التغذية  نق�ض  يعانون  �سخ�ض  مليون   582 نحو 

ما  اإذا  مليونا   412 مقابل  فى   2015 عام  في 

غذية.  للأ العالمي  القمة  موؤتمر  تحقق هدف 

فقد  مفاجاأة.  خبار  االأ هذه  تمثل  اأن  يمكن  وال 

المرة  تلو  مرة  والزراعة  غذية  االأ منظمة  ذكرت 

الغذائى  من  االأ انعدام  “حالة  من خلل مطبوع 

لم  اأنه  اأخرى  قنوات  العالم” اإلى جانب  فى 

وطاأة  من  التخفيف  فى  كاف  تقدم  اإحراز  يت�سن 

ال�سا�سع  الفرق  المطبوع  هذا  اأبرز  وقد  الجوع. 

الجوع  وطاأة  من  للتخفيف  عمله  يمكن  ما  بين 

النا�ض  لمليين  الواقع  اأر�ض  على  يحدث  وما 

البداية  منذ  اأكدنا  ولقد  الجوع.  يعانون  الذين 

فى  اإمكانات  ق�سية  يعد  لم  الجوع  تخفي�ض  اأن 

اأكثر  العالم  اأ�سبح  لقد  العالمى.  المجتمع  اأيدى 

ع�سر حيث  �سنوات  منذ  عليه  كان  عما  ن  االآ ثراًء 

مكان  االإ فى  يزال  وال  الغذاء  من  المزيد  يتوافر 

�سعار.  االأ على  كبير  دون �سغط  المزيد  اإنتاج 

الجوع  لتخفي�ض  اللزمان  والموارد  فالمعرفة 

هذا  من  ال�سابقة  عداد  االأ وكانت  متوافران. 

الُخطى  ت�سريع  اأهمية  على  اأكدت  قد  التقرير 

الجوع”،  �سد  “ال�سباق  باأنه  واقعيا  فيما و�سف 

النظرى  الكلم  من  االنتقال  على �سرورة  واأكدت 

الملمو�ض.  العمل  اإلى 

ول�يات والأ التحديات  الج�ع:  تخفي�ص 

العالمية فى عدد من  عند مراقبة االتجاهات 

الطبيعى  الفعل  التغذية، يكون رد  يعانون نق�ض 

العالمي  القمة  الفترة منذ موؤتمر  هو و�سف 

اإذا �سلمنا  اأننا  “عقد مفقود”. بيد  باأنها  غذية  للأ

اإلى  يوؤدى  ن ذلك  �سنقع في خطاأ كبير، الأ بذلك 

م�ساعفة ال�سكوك الحالية والمخاطرة ب�سرف 

اأنه  اإيجابى. كما  نظار عما يتخذ من عمل  االأ

اأمكن تحقيقه فى  الذى  الكثير  يخفى حقيقة 

عمال  االأ الجوع على قمة جدول  مجال و�سع 

نمائى. االإ

اأن  اإي�ساح وهو  اإلى  اآخر يحتاج  اأمر  وهناك 

جمالى لناق�سى التغذية اإنما يعك�ض  جمود العدد االإ

�سافى ما تحقق من تقدم فى بع�ض البلدان كما 

يعك�ض النك�سات التى حدثت فى بلدان اأخرى. 

قاليم وحتى  ومن ال�سائع وجود اختلفات بين االأ

داخل القطر الواحد. وتو�سح التجارب الموثقة 

اأمر ممكن، حتى  اأن تخفي�ض الجوع  ن  حتى االآ

فى بع�ض اأكثر بلدان العالم فقراً. وهناك الكثير 

الذى يمكن تعلمه من هذه الحاالت الناجحة. ومن 

ناحية اأخرى، فاإن البلدان التى تعانى النك�سات 

اإنما تبرز لنا الحاجة اإلى النهو�ض بالنماذج 

واال�ستراتيجيات التى ثبت نجاحها، وفى ذات 

الوقت تجعلنا نوجه االهتمام اإلى المناطق التى 

الجوع �ضد  الجولة  �ضنك�ضب  النك�ضات،  رغم 
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ياأخذ الجوع فيها �سكًل وبائيًا وم�ستمراً، وهذه 

المناطق تمثل م�سكلة. 

قاليم النامية، يتمثل التحدي  وفي ما بين االأ

ن في اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى.  كبر االآ االأ

قليم توجد اأعلى ن�سبة النت�سار نق�ض  ففي هذا االإ

اأفراد ال  اأن واحدا من كل ثلثة  التغذية، حيث 

ي�ستطيع الح�سول على القدر الكافي من الغذاء. 

وت�سير توقعات المنظمة اإلى اأن معدل انت�سار 

قليم �سينخف�ض بحلول 2015  الجوع في هذا االإ

ولكن عدد الجوعى لن ينخف�ض عما كان عليه 

اأفريقيا  في 1990-1992. وفى ذلك الحين �ستكون 

جنوب ال�سحراء الكبرى ماأوى لنحو 30 في المائة 

ممن يعانون نق�ض التغذية في العالم النامي، 

مقارنة بن�سبة 20 في المائة في 1992-1990.

التي تعاني نك�سات في مجال  والبلدان 

التي تبتلى بالمنازعات  تخفي�ض الجوع هي 

التوقعات  اأن  اإال  الكوارث.  اأخرى من  اأ�سكال  اأو 

التي  البلدان  اأن هناك عمل جادا ينتظر  تو�سح 

ال توجد بها منازعات، ولكنها تعتمد على قاعدة 

القليل  اإال  الزراعية وال تحقق  الموارد  هزيلة من 

من التنمية االقت�سادية والموؤ�س�سية ال�ساملة على 

ال�سكاني. النمو  الرغم من زيادة معدالت 

اأن  البلدان، نجد  التقدم داخل  وعند تقييم 

الريفية بوجه عام.  المناطق  الجوع يتركز فى 

الفقراء  ن غالبية  االآ المناطق تعي�ض  وفى هذه 

الفقر  اأما  الغذائى.  من  االأ انعدام  ومن يعانون 

النا�ض  الح�سرى، فهو يزيد بدوره من جراء هجرة 

الحرمان  للهروب من  المدن فى محاولة  اإلى 

الريفية. ومع  المعي�سية  حوال  الذى يرتبط باالأ

العالم نحو  الريفية، يتجه  تقل�ض المناطق 

التح�سر بخطى �سريعة ولن يم�سى وقت طويل 

الريف فى  �سكان  كبر من  االأ العدد  اأن ينتقل  قبل 

الكبيرة.  المدن  الحياة فى  اإلى  النامية  البلدان 

الح�سرى وما  الغذائى  من  االأ لذلك ينبغى و�سع 

عمال فى  االأ يرتبط به من م�ساكل فى قمة جدول 

ال�سنوات القادمة.

وفعال ُمجرب  نهج  الم�سار-  طريق مزدوج 

اأنه  اإلى  الريفية  المناطق  فى  الجوع  تركز  ي�سير 

للجوع  م�ستمر  تخفي�ض  تحقيق  مكان  باالإ لي�ض 

الزراعية  بالتنمية  خا�ض  اهتمام  توجيه  دون 

ينت�سر  التى  قاليم  واالأ البلدان  ففى  والريفية. 

الزراعة  تعتبر  وا�سع،  نطاق  على  الجوع  فيها 

حالة  وتخفي�ض  االقت�سادى  التقدم  مفتاح  هى 

من  تعلمنا  ولقد  مطردة.  ب�سورة  التغذية  نق�ض 

تمكنت من تخفي�ض  التى  البلدان  تلك  اأن  التاريخ 

و�سريعا  �سامل  اقت�ساديا  نموا  تحقق  لم  الجوع 

تحقيق  من  اأي�سًا  تمكنت  ولكنها  فح�سب 

عن  تزيد  الزراعية  نتاجية  االإ فى  كبيرة  مكا�سب 

اأو  نك�سات  تعانى  التى  البلدان  لدى  المكا�سب 

ركود. حاالت 

النطاق فى  اال�ستثمارات وا�سعة  اأن  وهذا يعنى 

الريفى هى �سرط البد منه  االقت�ساد  الزراعة وفى 
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الزراعى  الجوع. والقطاع  �سراع فى تخفي�ض  للإ

الريفية  النمو للقت�سادات  اأداة  الحال  هو بطبيعة 

القائم  الزراعى  نتاج  االإ اأن زيادة  جميعها، كما 

مدادات  االإ اأن تزيد من  نتاجية يمكن  االإ على 

�سواق  االأ غذية فى  االأ اأ�سعار  الغذائية وتخف�ض 

الزراعية، وتعطى دفعة  الدخول  المحلية، وتزيد 

ال�سلع  للقت�ساد المحلى وذلك بتوليد الطلب على 

والخدمات المنتجة محليا.

الجوع  اأن  ن،  االآ المفهوم جيدا حتى  ومن 

فراد واإنتاجيتهم وجهودهم من  االأ يهدد �سحة 

الذى يكبح جماح  الفقر. وهو  الهروب من  اأجل 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية المحتملة 

اأنه قد  الم�سادفة  للمجتمعات. ولي�ض من قبيل 

مام فى مجال  االأ اإلى  �سريعة  تم تحقيق خطوات 

الفقر مقارنة بالتخفيف من وطاأة  تخفي�ض 

اأكثر  اأمر  الفقر هو  الهروب من  اأن  الجوع. ويبدو 

اأقل حظا  اأنهم  �سعوبة بالن�سبة للجوعى، حيث 

لذلك فاإن  اأقواتهم.  من حيث قدرتهم على ك�سب 

الم�سى بخطى �سريعة فى مجال تخفي�ض الجوع 

اإلى اتخاذ تدابير مبا�سرة لم�ساعدة  يحتاج 

الخروج من �سرك  التغذية على  الفقراء وناق�سى 

الماأخوذ  الدليل التجريبى  الجوع والفقر. ويو�سح 

المبا�سرة  التدابير  اأن  البلدان  عن عدد كبير من 

هداف ت�ساهم ب�سكل كبير فى  االأ والموجهة نحو 

ال�سواء. تخفي�ض الجوع والفقر على 

المبا�سر  العمل  واإتباع نهج مزدوج، يركز على 

التنمية  التركيز على  اإلى جانب  الجوع  �سد 

تاحة  الزراعية والريفية، يعتبر و�سيلة فعالة الإ

اأكثر  اأمام  المعي�سة  اإمكانيات جديدة ل�سبل 

من  االأ انعدام  النا�ض تعر�سا واأكثرهم معاناة من 

اأف�سل  اإتاحة نوعية حياة  اإلى جانب  الغذائى، 

التى تبذل  الجهود  تاأتى  اأن  لذلك ينبغى  لهم. 

انه  اعتبار  المزدوج، على  النهج  اأجل تن�سيط  من 

طار اال�ستراتيجى الرئي�سى لتخفي�ض معدل  االإ

الفقر على  الجوع، في �سدارة مبادرات تخفي�ض 

�سعدة. كافة االأ

غذية:  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  بل�غ هدف 

للتحقيق  قابل  هدف 

الحا�سر  الوقت  فى  مواتية  الظروف  تعتبر 

ودفع  الجوع  تخفي�ض  ا�ستراتيجيات  لت�سريع 

العالمي  القمة  موؤتمر  نحو هدف  البلدان حثيثا 

الكامل  اال�ستئ�سال  – نحو  ذلك  بعد  وما  غذية  للأ

اإن  القول  ن�ساف  االإ ومن  العالم.  فى  للجوع 

االهتمام  من  مزيداً  ن  االآ يولى  الدولى  المجتمع 

تم  وقد  وعاجلة.  اإنمائية جوهرية  كق�سية  للجوع 

مكافحة  برامج  فى  عالية  مرتبة  اإلى  الجوع  رفع 

وهناك  مبادرات،  من  يماثلها  وما  الوطنية  الفقر 

اأن  بحقيقة  وا�سع  نطاق  على  اعتراف �سريح 

هو  الوفرة  و�سط  المزمن  الجوع  وجود  ا�ستمرار 

الحكومات،  لدى  واأ�سبح  مقبول.  غير  تناق�ض 

وعى  خرى  االأ والمنظمات  المدني  والمجتمع 

كما  اتخاذها،  ينبغى  التى  بالخطوات  متزايد 

دفع  فى  الرغبة  اأن  هم،  االأ وهو  اأي�سًا،  يبدو 

قوة.  اأكثر  اأ�سبحت  قد  ال�سرورية  التدابير  وتحفيز 
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�سراع  االإ اأهمية  اأكدوا على  قد  اإعلن روما  على 

ولى على  االأ “الذى تقع م�سوؤوليته  بالعمل 

الحكومات” ولكن بالتعاون مع  عاتق مختلف 

المدنى - بما فى  الدولية والمجتمع  المنظمات 

العام والخا�ض. واليوم، نحن  القطاعين  ذلك 

ال�سباق �سد  الفوز في  باأنه يمكننا  على ثقة 

رادة  ال�سرورية، واالإ الموارد  الجوع، ب�سرط توافر 

اإننا نتفق  ال�سيا�سية، وال�سيا�سات ال�سحيحة. 

المهام �سد  الرئي�سية لفريق  الغاية  تمامًا مع 

لفية باأن  المتحدة للأ مم  االأ التابع لم�سروع  الجوع 

بلوغه. يمكن  هدف  ذلك 

�شيوف  دكتور جاك 

العام  المدير 

والزراعة غذية  االأ لمنظمة 

القمة  واليوم، وبعد ع�سر �سنوات من موؤتمر 

“ال�سباق �سد  غذية، يمكننا ا�ستئناف  العالمي للأ

الوفاء  الجوع” بعزيمة متجددة، والعمل على 

التزامات منذ ع�سر �سنوات، ولكن  ُقّدم من  بما 

اإلى  الم�سى  اأف�سل وهى  اإ�سفاء �سورة  مع 

غذية.  العالمي للأ القمة  ما بعد هدف موؤتمر 

اأى �سعور بالر�سا يكون قد  اأن ن�ستبعد  ويجب 

اأو  غذية،  االأ اإمدادات  ن�ساأ عن وجود وفرة فى 

ات�ساع  اأو  الزراعية،  نتاجية  االإ زيادة عامة فى 

ا�ستمرار وفرة  اإن  الدولية.  التجارة  اإمكانيات 

الحرمان من  التغذية مع  فراط فى  االإ اأو  غذية  االأ

المحلى  المجتمع  اأو  البلد  غذية، حتى فى نف�ض  االأ

لم يتم  هو حقيقة قائمة منذ عدة عقود، وما 

المزمن،  اإلى الجوع  الموؤدية  ا�ستئ�سال الظروف 

فاإن النقي�سين �سي�ستمران معا فى الم�ستقبل.

غذية  العالمي للأ القمة  هل يزال هدف موؤتمر 

جابة هى  االإ اإن  للتحقيق؟  2015 قابل  لعام 

عمل  هناك  كان  طالما  عال،  وب�سوت  “نعم” 
مت�سافر وملمو�ض و�سريع تنفيذا لخطة عمل 

الموقعون  غذية. وكان  العالمي للأ القمة  موؤتمر 
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القمة  انعقاد موؤتمر  بعد م�سي ع�سر �سنوات على 

يزال  1996، ال  غذية في روما عام  للأ العالمي 

العالم مرتفعًا للغاية.  التغذية في  عدد ناق�سي 

2001-2003، وبح�سب تقديرات منظمة  ففي الفترة 

التغذية في  غذية والزراعة، كان عدد ناق�سي  االأ

 820 ن�سمة:  854 مليون  يزال بحدود  العالم ال 

النامية و25 مليونًا في  البلدان  مليونًا منهم في 

 بمرحلة تحّول و9 مليين في 
ّ
التي تمر البلدان 

 .
2
البلدان ال�سناعية

ولم يحرز اأّي تقّدم ملحوظ لبلوغ هدف موؤتمر 

غذية المتمثل فى تخفي�ض عدد  القمة العالمي للأ

ناق�سي التغذية اإلى الن�سف بحلول عام 2015. ومنذ 

الفترة 1990-1992، وهي الفترة المرجعية للهدف 

المذكور، لم ينخف�ض عدد ناق�سي التغذية في البلدان 

النامية اإال بحدود 3 مليين ن�سمة: اأي من 823 

مليوناً اإلى 820 مليوناً. ويتناق�ض هذا اإلى حد كبير 

 مع االنخفا�ض البالغ 37 مليونا في ال�سبعينات 

و 100 مليون  في الثمانينات. كما اأّن اآخر 

االتجاهات الم�سّجلة تبعث على القلق، فاالنخفا�ض 

في عدد ناق�سي التغذية الذي بلغ 26 مليوناً بين 

الفترتين 1990-1992 و1995-1997 اأعقبته زيادة 

قدرها 23 مليوناً حتى الفترة 2003-2001.

ونظراً لنمو عدد ال�سكان، فاإّن االنخفا�ض 

ن�شبة  اإلى تدني  اأّدى  الطفيف في عدد الجياع 

ناق�سي التغذية في البلدان النامية بثلث نقاط 

-1990 الفترة  المائة في  20 في  – اأي من  مئوية 

 .2003-2001 الفترة  المائة في  17 في  اإلى   1992

وهذا يعني اأن التقدم متوا�سل لبلوغ الهدف 

لفية المتمثل فى  نمائية للأ هداف االإ ول من االأ االأ

تخفي�ض ن�سبة ناق�سي التغذية اإلى الن�سف بحلول 

اأّن التقدم الم�سّجل في تلك الحقبة  اإال  عام 2015. 

بقي اأبطاأ مما كان عليه في العقدين ال�سابقين 

حينما انخف�ض انت�سار نق�ض التغذية بت�سع نقاط 

28 في المائة( بين  اإلى  37 في المائة  مئوية )من 

الفترتين 1969-1971 و1979-1981 وبثماني نقاط 

اإلى 20 في المائة( بين  مئوية اإ�سافية )و�سواًل 

.
الفترتين 1979-1981 و31992-1990

العالمي  القمة  والنجاح في بلوغ هدف موؤتمر 

خيرة  غذية يفتر�ض تغيير م�سار االتجاهات االأ للأ

الجياع عك�سيا وت�سريع معّدل االنخفا�ض  في عدد 

التغذية. وبالفعل، �سيبقى هدف  في ن�سبة ناق�سي 

المنال، حتى  غذية بعيد  العالمي للأ القمة  موؤتمر 

لفية �سوف  نمائي للأ االإ الهدف  اأن  افتر�سنا  ولو 

طار(. وبغية بلوغ هذا  االإ )اأنظر   2015 يتحقق عام 

النامية، ينبغي خف�ض عدد  البلدان  الهدف في 

31 مليون ن�سمة �سنويا  التغذية بحدود  ناق�سي 

2001-2003 و2015. بين 

التي  البلدان  وفي  النامي  العالم  في  التجاهات  الجياع:   تعداد 

1
تحّول بمرحلة  تمّر 

اإلى  التغذية  ناق�شي  عدد  تخفي�س  في  يتمثل  هدفا   1996 عام  انعقد  الذي  غذية  لالأ العالمي  القمة  موؤتمر  حدد 

المحرز  التقدم  لر�شد  مرجعية  كفترة   1992-1990 الفترة  المنظمة  وتعتبر   .2015 عام  اأق�شاه  موعد  في  الن�شف 

الهدف. هذا  بلوغ  نحو 

في  الن�شف  اإلى  الجوع  يعانون  من  ن�شبة  تخفي�س  في  لفية  لالأ ول  االأ نمائي  االإ الهدف  غايتي  اإحدى  وتتمثل 

و2015.  1990 عامي  بين  الفترة 

ال�شكان  نمو  ا�شتمرار  يعني  الواقع،  وفي  طموحًا.  الهدفين  اأكثر  هو  غذية  لالأ العالمي  القمة  موؤتمر  وهدف 

المرجو.  الهدف  بلوغ  اأردنا  ما  اإذا  الن�شف  من  باأكثر  النامية  البلدان  في  الجياع  ن�شبة  ال�شروري خف�س  من  اأّنه 

ال�شكانية  �شقاطات  االإ فاإن  ككّل،  النامية  البلدان  في   2015 عام  لفية  لالأ نمائي  االإ الهدف  غاية  تحققت  ما  واإذا 

العدد  من  مليونًا(   173( بكثير  اأكثر  اأي  التغذية،  ناق�شي  من  مليونًا   585 نحو  هناك  �شيبقى  باأّنه  تفيد  الحالية 

هدف  بلوغ  �شيتطلب  اأخرى،  ومن جهة  مليونًا.   412 والبالغ  كهدف  غذية  لالأ العالمي  القمة  موؤتمر  الذي حدده 

ع�شر  اأي  المائة،  في   7 اإلى  النامية  البلدان  في  التغذية  ناق�شي  ن�شبة  غذية، خف�س  لالأ العالمي  القمة  موؤتمر 

المائة. في   17 البالغ  الحالي  المعدل  من  اأقل  مئوية  نقاط 

لفية لالأ نمائي  االإ والهدف  غذية  لالأ العالمي  القمة  موؤتمر  اأهداف 
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9 من الغذائي في العالم  2006 حالة اإنعدام الأ

التغذية 4 لنق�ص  قليمية  الإ التجاهات 

العالمي في مجال خف�ض معدالت  الركود  ينطوي 

قاليم، فقد �سهدت  االأ الجوع على تباين كبير بين 

اآ�سيا والمحيط الهادي واأمريكا اللتينية والبحر 

اإجماليًا في عدد ناق�سي  الكاريبي تراجعًا 

التغذية على حد �سواء  انت�سار نق�ض  التغذية وفي 

القمة  التي حددها موؤتمر  المرجعية  الفترة  منذ 

التخفي�ض في  اأّن معّدل  غذية. غير  العالمي للأ

اللزم لخف�ض عدد  المعدل  اأقّل من  قليمين ظّل  االإ

 .2015 الن�سف بحلول عام  اإلى  التغذية  ناق�سي 

اأن عدد  الهادي  اآ�سيا والمحيط  كذلك لوحظ في 

الزيادة في  انعك�ض اتجاهه نحو  التغذية  ناق�سي 

التراجع  ا�ستمرار  العقد، رغم  خير من  االأ الجزء 

التغذية. وانعكا�ض هذا االتجاه،  انت�سار نق�ض  في 

الم�سجلة في كل من  المطلقة  رقام  االأ توؤكده 

2001-2003 مقارنة مع  الفترة  ال�سين والهند في 

.1997-1995 الفترة 

ومن جهة اأخرى، ارتفع عدد ناق�سي التغذية 

حدى ع�سرة �سنة التي اأعقبت الفترة  في فترة االإ

المرجعية التي حددها موؤتمر القمة العالمي 

دنى و�سمال اأفريقيا  غذية وذلك في ال�سرق االأ للأ

وفي اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى. وهذا يعني 

خيرة  ا�ستمرار االتجاه الم�سجل في العقود الثلثة االأ

على اأقّل تقدير في اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى. 

اأحرز  الذي  التقدم  عند  التوقف  من  بد  وال 

الكبرى  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  في  اأخيراً 

ولى  االأ فللمرة  التغذية.  نق�ض  انت�سار  لخف�ض 

ناق�سي  ال�سكان  ن�سبة  �سهدت  عقود،  عدة  منذ 

 35 من  ملحوظًا  انخفا�سًا  قليم  االإ في  التغذية 

في   32 اإلى   1992-1990 الفترة  في  المائة  في 

 36 بلغت  بعدما   ،2003-2001 الفترة  في  المائة 

تطّور  وهذا   .1997-1995 الفترة  في  المائة  في 

�سعبة  تزال  ال  المهمة  اأّن  مع  مل  االأ على  يبعث 

ناق�سي  عدد  ازداد  فقد  قليم:  االإ هذا  في  للغاية 

في  مليين،   206 اإلى  مليونًا   169 من  التغذية 

العالمي  القمة  تمر  موؤ هدف  بلوغ  اأّن  حين 

 85 اإلى  العدد  هذا  خف�ض  ي�ستوجب  غذية  للأ

.2015 عام  بحلول  مليونًا 

دنى و�سمال اأفريقيا،  اأما اقليم ال�سرق االأ

فهو الوحيد الذي �سهد ارتفاعًا في عدد ناق�سي 

التغذية وفي ن�سبتهم على حد �سواء منذ 1990-

1992، وان كان ذلك انطلقًا من م�ستوى متدّن 

�سا�ض. ورغم االنخفا�ض الملحوظ في عدد  في االأ

 
ّ
ناق�سي التغذية في حقبة ال�سبعينات، ا�ستمر

االتجاه المت�ساعد في العقود التالية. ولم يختلف 

عن هذه القاعدة العقد الذي اأعقب الفترة المرجعية 

غذية، رغم  التي حددها موؤتمر القمة العالمي للأ

تباطوؤ معّدل الزيادة في ال�سنوات التالية.

ارتفع   بمرحلة تحّول، 
ّ
التي تمر البلدان  وفي 

 23 التغذية ب�سورة طفيفة، من  عدد ناق�سي 

. ويعود هذا االرتفاع ب�سكل 
5
25 مليونا اإلى  مليونا 

الم�سجلة في رابطة  على  االأ رقام  االأ اإلى  اأ�سا�سي 

كبر من  االأ الق�سم  الم�ستقلة، حيث يوجد  الدول 

قليم. التغذية في االإ ناق�سي 

غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف 

لفية: للأ نمائي  الإ  والهدف 

والعقبات قليمي  الإ التقدم 

قليمي نحو بلوغ  االإ التقدم  6 درجة  ال�سكل  يبين 

غذية والهدف  العالمي للأ القمة  هدف موؤتمر 

التغذية  لفية، ويرد فيه عدد ناق�سي  نمائي للأ االإ

التوالي في  التغذية على  انت�سار نق�ض  ون�سبة 

-1990 الفترة  2001-2003 مقارنة مع  الفترة 

ذلك  اأقّل، يعني  اأو   0.5 المعّدل  فاإذا كان   .1992

العالمي  القمة  الهدف قد تحقق )هدف موؤتمر  اأّن 

التغذية والهدف  عداد ناق�سي  غذية بالن�سبة الأ للأ
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من الغذائي في العالم  102006 حالة اإنعدام الأ

لفية بالن�سبة النت�سار نق�ض التغذية(.  نمائي للأ االإ

اأنه  1.0، فمعنى ذلك  اأقّل من  المعّدل  اإذا كان  اأما 

واإذا تخطى  الهدف،  جرى ت�سجيل تقّدم نحو بلوغ 

اأّن هناك تراجعًا. وقد  1.0، فمعنى ذلك  المعدل 

العالمي  القمة  �سّجل تقّدم نحو بلوغ هدف موؤتمر 

الكاريبي  اأمريكا اللتينية والبحر  غذية في  للأ

اأيًا من  اأّن  اإال  الهادي فقط،  والمحيط  اآ�سيا  وفي 

واأحرزت  الهدف.  لم يدنو من بلوغ  قليمين  االإ

الهدف  خرى تقدمًا باتجاه  االأ قاليم  االأ �سائر 

المرجو بدرجات متفاوتة.

لفية  نمائي للأ االإ الهدف  اإمكانات بلوغ  وتبدو 

البلدان  اأقاليم  جميع  خطت  وقد  ترجيحا.  اأكثر 

و�سمال  دنى  االأ ال�سرق  با�ستثناء  النامية، 

انت�سار  خف�ض  باتجاه  م�سّجعة  خطوات  اأفريقيا، 

اآ�سيا  في  ملحوظًا  التقّدم  وكان  التغذية،  نق�ض 

والبحر  اللتينية  اأمريكا  وفي  الهادي  والمحيط 

الكاريبي.

قاليم  الأ في  التغذية  نق�ص  اتجاهات 
الفرعية  6

التغذية  لنق�ض  قليمية  االإ االتجاهات  تنطوي 

القمة  موؤتمر  التي حددها  المرجعية  الفترة  منذ 

على  مهمة  اختلفات  على  غذية  للأ العالمي 

ال�سكلين  في  يظهر  كما  الفرعية،  قاليم  االأ م�ستوى 

ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  اقليم  ففي   .8 و   7

فريقيا  الأ الفرعية  قاليم  االأ �سهدت  الكبرى، 

انت�سار  في  تراجعًا  والغربية  وال�سرقية  الجنوبية 

من  بال�سرورة  ذلك  يكن  لم  )واإن  التغذية  نق�ض 

ذلك،  عك�ض  وعلى  التغذية(،  ناق�سي  عدد  حيث 

عدد  في  هائلة  زيادة  الو�سطى  اأفريقيا  �سهدت 

على حد  التغذية  نق�ض  انت�سار  وفي  الجياع 

�سواء.

والهند  ال�سين  ُتعتبر  اآ�سيا، حيث  وفي 

ال�سكان  لحجم  نظراً  منف�سلين  فرعيين  اإقليمين 

عدد  في خف�ض  ملحوظ  تقّدم  اأحرز  فيهما، 

الفرعي  قليم  االإ وفي  ال�سين  في  التغذية  ناق�سي 

ومن جهة  بال�سكان.  المكتّظ  اآ�سيا  �سرق  لجنوب 

لكن  الهند،  في  الجوع  انت�سار  اإنح�سر  اأخرى، 

بعدما  بقي محدودا،  التغذية  ناق�سي  عدد  خف�ض 

الذي  االنخفا�ض  اتجاه  وقت الحق  في  انعك�ض 

 1992-1990( العقد  من  ول  االأ الجزء  في  �سّجل 

1995-1997(. وفي موازاة ذلك، ارتفع عدد  اإلى 

�سرق  في  المناطق  �سائر  في  التغذية  ناق�سي 

مناطق  �سائر  في  ال�سيما  ال�سين(  )با�ستثناء  اآ�سيا 

الهند(. )با�ستثناء  اآ�سيا  جنوب 

الكاريبي،  اأمريكا اللتينية والبحر  اإقليم  وفي 

اإحراز  اإلى حد كبير في  الجنوبية  اأمريكا  �ساهمت 

العالمي  القمة  تقّدم نحو بلوغ هدف موؤتمر 

اأمريكا  الجياع في  ارتفع عدد  غذية، بينما  للأ

دنى  ال�سرق االأ اقليم  الو�سطى والمك�سيك. وفي 

العدد المطلق لناق�سي  اأفريقيا، كان  و�سمال 

البلدان  اأقاليم  دنى بين جميع  االأ التغذية هو 

اأفريقيا وفي  ارتفع في �سمال  اأنه  اإال  النامية، 

اأي�سًا زيادة في  خير  االأ دنى، و�سهد هذا  االأ ال�سرق 

معّدل انت�سار الجوع.

قاليم  وعلى م�ستوى العالم ككّل، �سهد معظم االأ

اإال  التغذية.  انت�سار نق�ض  الفرعية تراجعًا في 

اأي تقّدم ملحوظ نحو خف�ض عدد ناق�سي  اأّن 

العالم بقي مح�سوراً في عدد قليل  التغذية في 

الفرعية المكتظة بال�سكان، وهي:  قاليم  من االأ

اآ�سيا واأمريكا الجنوبية. ال�سين وجنوب �سرق 

غذية:  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف 

قاليم الفرعية التقّدم المحرز والعقبات في الأ

الجوع في  للحّد من  المحرز  التقدم   9 ال�سكل  يبين 

قاليم الفرعية النامية والعقبات التي تعتر�ض  االأ

اإلى  اإقليم فرعي خّط يرمز  لكل  ُر�سم  ذلك. وقد 

الفا�سلة عن  الم�سافة  اإلى  الذي ي�سير  المعّدل 

غذية مقارنة مع  العالمي للأ القمة  هدف موؤتمر 

المعّدل يتراوح  فاإذا كان  التغذية.   انت�سار نق�ض 

الهدف  تقّدم نحو  اإحراز  1.0 و0.5، يعني ذلك  بين 

اأو   0.5 ت�سجيل معّدل قدره  اأّن  المرجو، في حين 

اأما  اأو تخطيه.  الهدف  بلوغ  تّم  قد  اأنه  اأقّل يعني 

اأّن ثمة عقبات  1.0، فمعنى ذلك  المعّدل  اإذا تخطى 

تعيق التقّدم. 

وهما  التباين،  �سديدا  النموذجان  وي�سير 

التفاوت  اإلى  الو�سطى،  واأفريقيا  البلطيق  دول 

مكافحة  على �سعيد  التقّدم  درجات  في  الكبير 

اأدنى  فيها  ي�سّجل  التي  البلطيق  فدول  الجوع. 

في خف�ض  التغذية، نجحت  نق�ض  النت�سار  معّدل 

اأما  الن�سف؛  من  اأكثر  اإلى  التغذية  ناق�سي  عدد 

معّدل  اأعلى  فيها  ي�سجل  التي  الو�سطى  اأفريقيا 
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من  المائة  في   56( التغذية  نق�ض  النت�سار 

وب�سرعة عن هدف  فاأكثر  اأكثر  تبتعد  ال�سكان(، 

تدهور  نتيجة  غذية  للأ العالمي  القمة  موؤتمر 

الكونغو  في جمهورية  الغذائي  من  االأ حالة 

الديمقراطية. 

ال�سين  البلطيق، خطت  دول  وبمعزل عن 

والبحر  الجنوبية  واأمريكا  اآ�سيا  �سرق  وجنوب 

بلوغ  نحو  را�سخة  الكاريبي وحدها خطوات 

فالمناطق  غذية.  للأ العالمي  القمة  موؤتمر  هدف 

�سكانها  لحجم  نظرا  اأي�سًا،  ولى هي  االأ الثلث 

�سواها  من  اأكثر  �ساهمت  فرعية  اأقاليم  الكبير، 

�سارة  االإ وتجدر  التغذية.  ناق�سي  عدد  في خف�ض 

في  التغذية  نق�ض  انت�سار  متو�سط  اأن  اإلى  اأي�سًا 

منطقة  با�ستثناء  الفرعية جميعًا،  قاليم  االأ هذه 

النامية. البلدان  في  منه  اأقّل  الكاريبي،  البحر 

الو�سطى، ال بد من  اأفريقيا  اإلى  �سافة  وباالإ

اإلى كل من  ولى  االأ العناية بالدرجة  توجيه 

ال�سرقية والجنوبية نظراً الرتفاع معدالت  اأفريقيا 

التغذية فيهما. فقد توا�سل في  انت�سار نق�ض 

ارتفاع عدد الجياع رغم  الفرعيين  قليمين  االإ

�سراع  االإ ال�سروري  الجوع. ومن  انت�سار  خف�ض 

اأردنا بلوغ هدف موؤتمر  اإذا ما  التقّدم  بوتيرة 

اإلى  مر �سّيان بالن�سبة  غذية. واالأ العالمي للأ القمة 

اأدنى نوعًا ما  اأخرى ت�سّجل فيها معدالت  اأقاليم 

اأو معدوم  التغذية لكن مع تقّدم محدود  من نق�ض 

اآ�سيا  المطلقة: جنوب  عداد  على �سعيد تخفي�ض االأ

)با�ستثناء الهند( واأفريقيا الغربية والهند.

التي ت�سجل فيها  خرى  االأ الفرعية  قاليم  االأ اأما 

التغذية وارتفاع مقلق في  اأقّل من نق�ض  معدالت 

التغذية  التغذية وفي عدد ناق�سي  انت�سار نق�ض 

اآ�سيا )با�ستثناء ال�سين(، وذلك ب�سبب  فهي �سرق 

ال�سعبية  و�ساع في جمهورية كوريا  تدهور االأ

دنى  ال�سرق االأ اإلى  �سافة  الديمقراطية، باالإ

واأمريكا الو�سطى. 

التقدم نحو بلوغ هدف  اأّن  الوا�سح  ومن 

غذية يقت�سر على عدد  العالمي للأ القمة  موؤتمر 

الفرعية، وعادة في تلك  قاليم  االأ من  قليل جداً 

التغذية  انت�سار نق�ض  التي تكون فيها معدالت 

النامية.  البلدان  الم�سجل في  المتو�سط  اأقّل من 

العالمي مرده، في ق�سم  الم�ستوى  والتقدم على 

الفرعية  قاليم  االأ اإلى عدد قليل من  كبير منه، 

الواقع  المكتظة بال�سكان، بينما لم ي�سّجل في 

اأو  تقّدم  اأي  خرى  االأ الفرعية  قاليم  االأ الكثير من 

الحد  اأنها واجهت عقبات. ويفتر�ض ت�سريع وتيرة 

العالم ككّل كبح االتجاه  الجوع على م�ستوى  من 

عداد الجوعى، حيثما �سّجلت، اأو عك�ض  الت�ساعدي الأ

النجاح في  م�سار هذا االتجاه، وتعميم تجربة 

اأخرى. والواقع  اأقاليم فرعية  الجوع على  الحد من 

الفرعية  قاليم  االأ همية في  االأ العامل بالغ  اأن هذا 

التغذية. انت�ساراً حاداً في نق�ض  التي ت�سّجل 

الم�ؤدية  الفترة  في  التغذية   نق�ص 

2015 اإلى عام 

على الرغم من التقدم البطيء وال�ساق الذي 

اأحرز على الم�ستوى العالمي في الحد من الجوع 

خلل العقد المن�سرم، تظهر دالئل اإيجابية من 

بع�ض اأحدث توقعات المنظمة، التي ت�سير اإلى 

 )اأنظر 
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احتمال حدوث ت�سارع في الم�ستقبل

الجدول على ال�سفحة التالية(. فمن المتوقع 

اأن ينخف�ض انت�سار الجوع في البلدان النامية 

كمجموعة بمقدار الن�سف تماما، اأي من المعدل 

�سا�سي )في الفترة 1990-1992( البالغ 20.3 في  االأ

2015. واإذا ما  المائة في عام  10.1 في  اإلى  المائة 

لفية  نمائي للأ حدث ذلك، �ستتحقق غاية الهدف االإ

اأن ُيقال  المتعلقة بالحد من الجوع. ولكن ال يمكن 

نف�ض ال�سيء عن االلتزام المتعلق بموؤتمر القمة 

اأن يظل  ن من المتوقع  غذية، وذلك الأ العالمي للأ

عدد ناق�سي التغذية في عام 2015 متجاوزا العدد 

الم�ستهدف بما يبلغ 170 مليونا من الجياع.

اأن ينخف�ض عدد ناق�سي  ر  المت�سوَّ ولي�ض من 

المتوقع  النامية. فمن  قاليم  االأ التغذية في جميع 

القمة  اآ�سيا فقط هدف موؤتمر  اأن يبلغ �سرق 

اأفريقيا جنوب ال�سحراء  اأما  غذية.  العالمي للأ

اأفريقيا، فمن  دنى و�سمال  االأ الكبرى وال�سرق 

اأن ي�سهدا زيادة  العك�ض من ذلك،  المتوقع، على 

 ‘ ájò¨àdG »°übÉf áÑ°ùf :ájòZCÓd »ŸÉ©dG áª≤dG ô“Dƒe ±óg Æƒ∏H ƒëf Ωó≤àdG
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اأعدادهم  التغذية لديهما، حيث ترتفع  في ناق�سي 

 .
81992-1990 الفترة  عداد في  االأ 2015 عن  في عام 

كما اأن اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي وجنوب 

نمائي  االإ الهدف  اآ�سيا، رغم توقع بلوغهما غاية 

لفية، لي�سا على الطريق نحو بلوغ هدف موؤتمر  للأ

اأن تنعك�ض  المرجح  غذية. ومن  العالمي للأ القمة 

التغذية في جنوب  اأعداد ناق�سي  اتجاهات تزايد 

دنى  االأ ال�سحراء وال�سرق  اآ�سيا واأفريقيا جنوب 

اآ�سيا هو وحده بين  اأفريقيا، ولكن جنوب  و�سمال 

اأن يبلغ غاية  ُيتوقع  الذي  الثلثة  قاليم  االأ هذه 

لفية. نمائي للأ الهدف االإ

ال�سكاني والنم�  غذية  الأ من  المتناول 

الجوع  الحد من  المتوقع في  التقدم  يعك�ض 

الفرد من  الكبيرة في متو�سط ن�سيب  الزيادات 

التي  الزيادات  الرغم من  غذية. وعلى  االأ ا�ستهلك 

غذية بوجه عام، فاإنها  االأ ا�ستهلك  تحققت في 

انخفا�ض كبير في عدد  لن تكون كافية لتحقيق 

اأفريقيا  التغذية في بلدان عديدة. وفي  ناق�سي 

الكبرى، على وجه الخ�سو�ض،  ال�سحراء  جنوب 

المتناول  الفرد يوميا من  �سيظل متو�سط ن�سيب 

2015 عند م�ستوى  الحرارية في عام  ال�سعرات  من 

�سعرا حراريا في   2 285( �سعرا حراريا   2 420

ا�ستبعاد نيجيريا(، وهو ما يقرب من  حالة 

اآ�سيا  الفرد يوميا في جنوب  متو�سط ن�سيب 

الم�ستويات  القرن. و�سي�ساهم تدني  في بداية 

ال�سعرات الحرارية، المقرون  �سلية للمتناول من  االأ

ال�سكاني، في تباطوؤ انخفا�ض عدد  النمو  بارتفاع 

ناق�سي التغذية.

على  �سعبا  الجوع  من  الحد  و�سيكون 

ات�سمت  التي  للبلدان  بالن�سبة  الخ�سو�ض  وجه 

انت�سار  معدالت  في  �سديد  بارتفاع  تاريخيا 

غذية  االأ ا�ستهلك  في  �سديد  وانخفا�ض  الجوع، 

في  يوميا  للفرد  حراري  �سعر   2  200 من  )اأقل 

توقعات  انخفا�ض  وكذلك   ،)2001-1999 الفترة 

النمو  معدالت  وارتفاع  االقت�سادي،  النمو 

الزراعية.  الموارد  قاعدة  ومحدودية  ال�سكاني، 

من  الفئة  هذه  في  بلدا  وثلثون  اثنان  ويندرج 

التغذية  نق�ض  معدالت  تتراوح  التي  البلدان 

ويبلغ  ال�سكان  من  المائة  في  و72   29 بين  فيها 

ومن  المائة.  في   42 االنت�سار  ن�سبة  متو�سط 

البلدان  هذه  �سكان  عدد  يرتفع  اأن  المتوقع 

 1.39 اإلى  لي�سل  مليونا   580 حاليا  يبلغ  الذي 

متو�سط  اأن  كما   .2050 عام  بحلول  ن�سمة  مليار 

البالغ  ال�سكان،  هوؤالء  بين  غذية  االأ ا�ستهلك 

انخف�ض  يوميا،  للفرد  حراري  �سعر   2  000 حاليا 

 30 قبل  �سائدا  كان  الذي  المتو�سط  عن  فعليا 

رغم  البلدان،  هذه  من  العديد  وبا�ستطاعة  عاما. 

زيادات  تحقق  اأن  ال�سعيف،  التاريخي  �سجلها 

نتاج  االإ لتنمية  ولوية  االأ بمنح  وذلك  كبيرة 

في  اأخرى  بلدان  فعلت  مثلما  المحلي،  الغذائي 

الما�سي.

والفقر التغذية  نق�ص 

الدخل في  الفرد من  النمو في ن�سيب  �سي�ساهم 

الفقر  الجوع، وذلك بالحد من  التخفيف من وطاأة 

 .
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غذية  االأ الطلب على  الفرد من  وزيادة ن�سيب 

النمو في ن�سيب  اأن ترتفع معدالت  المتوقع  ومن 

جمالي بالمقارنة  الناتج المحلي االإ الفرد من 

قاليم ومجموعات  الت�سعينات في جميع االأ مع 

الذي يظل، بالرغم  اآ�سيا  البلدان، با�ستثناء �سرق 

للنمو  اأعلى معدل  الذي يمثل  قليم  االإ من ذلك، 

É«°SBG ÜƒæL   á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

»ÑjQÉµdG ôëÑdGh

 ≈fOC’G ¥öûdG

É«≤jôaCG ∫Éª°Th

 ÜƒæL É«≤jôaCG

iÈµdG AGôë°üdG

 ÜƒæL h ¥öT

É«°SBG ¥öT

áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

ájòZC’G ∑Ó¡à°SG øe OôØdG Ö«°üf äÉ©bƒJh äÉgÉŒG

É«eƒj OôØ∏d ájQGô◊G äGô©°ùdG

á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG

النامي العالم  في  التغذية  نق�س  توقعات 

عدد ناق�شي التغذية

)بالمليين(

انت�شار نق�س التغذية

)الن�سبة المئوية من ال�سكان(

*1992–19902015

هدف موؤتمر 

القمة العالمي 

غذية 19902015–1992*للأ

غاية الهدف 

نمائي  االإ

لفية للأ

82358241220.310.110.2البلدان النامية

1701798535.721.117.9اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

دنى و�سمال اأفريقيا 2436127.67.03.8ال�سرق االأ

60413013.46.66.7اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

29120314625.912.113.0جنوب اآ�سيا

27712313916.55.88.3�سرق اآ�سيا**

ملحظات

التوقعات.  اأي�سا من هذه  ال�سغيرة  البلدان  ا�سُتبعدت بع�ض  2001-2003. وقد  1999-2001 ولي�ست  الفترة  للتوقعات هي  �سا�ض  االأ فترة 

اإلى  التوقعات  التقرير، نظرا ال�ستناد  اأخرى من  المذكورة في موا�سع  رقام  االأ 1990-1992 اختلفا طفيفا عن  المتعلقة بالفترة  البيانات  *قد تختلف 
التنقيحات. اأحدث  التي ال ت�سمل  التغذية  تقديرات نق�ض 

اآ�سيا. غذية والزراعة** بما في ذلك جنوب �سرق  الم�سدر: منظمة االأ
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)اأكثر من 5.0 في المائة �سنويا من حيث ن�سيب الفرد(.

12 اتجاهات وتوقعات  ال�سكل  ويعر�ض 

اأن  اإلى  التي ت�سير  التغذية،  الفقر ونق�ض  معدالت 

لفية  نمائية للأ االإ هداف  االأ ول من  االأ الهدف  غاية 

الفقر بمعدل الن�سف بحلول عام  )تخفي�ض ن�سبة 

�سا�سي، وهي  االأ ال�سيناريو  2015( �ستتحقق في 

اأهميتها. اإ�سارة لها 

وُت�ستخدم منهجيات مختلفة لتقدير الفقر 

رقام ال يمكن مقارنتها  التغذية، واالأ ونق�ض 

اإلقاء نظرة عن كثب  فاإن  مبا�سرة. ومع ذلك، 

البلدان  الموؤ�سرين في  على اتجاهات كل 

اأكبر  الفقر انخف�ض ب�سرعة  اأن  النامية يك�سف 

التغذية. وت�سير توقعات  من انخفا�ض نق�ض 

المتعلقة  غذية والزراعة  الدولي ومنظمة االأ البنك 

اأن هذا االتجاه �سي�ستمر.  اإلى  الموؤ�سرين  بهذين 

العمليات  الرغم من وجود اختلفات في  وعلى 

الفقراء مقابل  1.5 من  الح�سابية، فقد كان هناك 

1990-1992؛ وبحلول عام  الفترة  كل جائع في 

المقابلن  الرقمان  اأن يكون  المتوقع  2015 من 

.1 اإلى   1.2 هما 

وت�سير االتجاهات والتوقعات ال�سابقة اإلى اأن 

انخفا�ض الفقر ال يعود بالفائدة بدرجة متنا�سبة 

على الفقراء الذين يعانون نق�ض التغذية اأي�سا. 

ومع اأن اأ�سباب تباطوؤ معدل انخفا�ض الجوع لي�ست 

وا�سحة، فاإن الجوع نف�سه قد يكون من العوامل 

فلت من  المهمة التي ت�سكل عائقا يحول دون االإ

الفقر )م�سيدة الجوع(. وقد �سددت الطبعات ال�سابقة 

من الغذائي في العالم  من تقرير حالة انعدام الأ

غذية: خم�ص  تمر القمة العالمي للأ وكذلك تقرير موؤ

�سنوات بعد النعقاد على اأن الجوع لي�ض نتيجة 

للفقر فح�سب، بل هو �سبب اأي�سا من اأ�سبابه، 

�سر  فراد واالأ نتاجية للأ مكانات االإ وهو ُي�سعف االإ

والدول باأكملها. وفي طبعة عام 2004 من هذا 

التقرير، ورد تحليل م�ستفي�ض لتكاليف الجوع 

االجتماعية واالقت�سادية. واإحدى االنعكا�سات 

الجوع، في  اأن  العلقة هي  المهمة لهذه  ال�سيا�سية 

الجهود  اتخاذ تدابير هادفة، �سيقّو�ض  حالة عدم 

العالم. فنمو  الفقر في  الحد من  اإلى  الرامية 

الدخل، رغم �سرورته، ال يكفي دائما ال�ستئ�سال 

الجوع. واتخاذ تدابير محددة موجهة مبا�سرة 

الغذاء يمثل  الح�سول على  اإمكانية  اإلى �سمان 

الفعالة  الجهود  عن�سرا ال غنى عنه من عنا�سر 

للق�ساء على الجوع.
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(Ú°üdG AÉæãà°SÉH)

óæ¡dG  É«°SBG ÜƒæL

(óæ¡dG AÉæãà°SÉH)

المائة  68 في  الهادي ن�سبة  اآ�سيا والمحيط  تمثل 

المائة من  النامي و64 في  العالم  �سكان  من 

ناق�سي التغذية بين هوؤالء ال�سكان. ون�سبة انت�سار 

16 في  التي تبلغ  قليم،  االإ التغذية في هذا  نق�ض 

الثانية  الن�سبة  الكلي، هي  ال�سكان  المائة من عدد 

النامية. البلدان  اأقاليم  اأفريقيا بين  بعد 

1990-1992 و2001- الفترة ما بين  وخلل 

قليم  االإ التغذية في  2003 انخف�ض عدد ناق�سي 

524 مليونا، وانخف�ست  اإلى  570 مليونا  من 

16 في  اإلى   20 التغذية من  انت�سار نق�ض  ن�سبة 

قليم، با�ستثناء  االإ المائة. و�سهد كل بلد من بلدان 

، انخفا�سا 
10

جمهورية كوريا ال�سعبية الديمقراطية

التغذية، ولكنه لم يكن  انت�سار نق�ض  في ن�سبة 

النمو  الحاالت للتعوي�ض عن  كافيا في جميع 

ال�سكاني، ولم ينجح في خف�ض عدد ناق�سي 

ال�سبعة ع�سر.  قليم  االإ 9 من بلدان  التغذية �سوى 

غذية  العالمي للأ القمة  ولبلوغ هدف موؤتمر 

بوتيرة  �سراع  االإ بد من  2015، ال  بحلول عام 

التقدم.

اآ�سيا  بلدان  مقدمة  في  ال�سين  وكانت 

في  انخفا�سا  التي حققت  الهادي  والمحيط 

�سهدت  الجوع، حيث  يعانون  الذين  ال�سكان  عدد 

 150 اإلى  مليونا   194 من  اأعدادهم  في  انخفا�سا 

التغذية  ناق�سي  من  عدد  اأكبر  الهند  وفي  مليونا. 

قليل  اأقل  اأي  مليونا،   212 يبلغ  اإذ  العالم،  في 

 215 وهو   1992-1990 للفترة  المقّدر  العدد  من 

ترتفع  وباك�ستان، حيث  بنغلدي�ض  وفي  مليونا. 

 15 ن�سبة  هناك  التغذية،  نق�ض  انت�سار  م�ستويات 

مع حدوث  قليم،  االإ في  الجياع  من  المائة  في 

وفي  التغذية  نق�ض  انت�سار  ن�سبة  في  زيادة 

باك�ستان. في  للجياع  المطلقة  عداد  االأ

كل  اأحرزه  الذي  التقدم   15 ال�سكل  وُيبيَّن 

غذية.  للأ العالمي  القمة  موؤتمر  لبلوغ هدف  بلد 

هذا  قليم  االإ في  بلد  اأي  يبلغ  لم  ن،  االآ وحتى 

نام،  وفييت  ميانمار  بلدين، هما  وفي  الهدف. 

في   25 من  باأكثر  التغذية  ناق�سي  عدد  انخف�ض 

من  تقدم  اأهم  كان  ذلك،  على  المائة. وعلوة 

الذي حققته  التقدم  هو  الن�سبية  القيمة  حيث 

تدهور  اأخطر  اأما  واإندوني�سيا.  وتايلند  ال�سين 

كوريا  �سهدته جمهورية  فقد  الغذائي،  من  االأ في 

ناق�سي  عدد  زاد  الديمقراطية حيث  ال�سعبية 

اإلى  مليون   3.6 من  اأي  ال�سعف  من  باأكثر  التغذية 

مليون.  7.9

والنك�سات النجاح  اأ�سباب  الج�ع:  محاربة 

ال�سكان  قليم، تعي�ض غالبية  االإ في معظم بلدان 

الغذائي  من  االأ اإلى  الفقراء ومن يفتقرون  وغالبية 

اقت�ساد  الريفية. ولذا، فاإن وجود  المناطق  في 

ريفي مفعم بالحيوية �سرط م�سبق للحد من 

الناتج عن  النمو  التغذية. وكذلك فاإن  نق�ض 

الزراعة يمكن  الغلة( في  )زيادة  نتاجية  االإ زيادة 

االقت�ساد  اإيجابي قوي على  اأثر  له  اأن يكون 

الطلب على  الزراعي من خلل زيادة  الريفي غير 

بقاء  ال�سلع غير الزراعية المنتجة محليا وباالإ

اإنتاجية  غذية منخف�سة. وزيادة  اأ�سعار االأ على 

نهم  �سغار المزارعين تت�سم باأهمية خا�سة، الأ

اأي دخل  نفاق  اأكثر عر�سة الإ الريفيين  والعاملين 

�سا�سية غير  غذية والمنتجات االأ اإ�سافي على االأ

المناطق  النا�سئة في  الزراعية وعلى الخدمات 

الزراعي يمثل حلقة  النمو  الريفية. وهكذا فاإن 

ن�سطة  ن�سطة الزراعية واالأ متما�سكة تتاآزر فيها االأ

الهادي والمحيط  اآ�ضيا 
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اأن ي�ساهم  الزراعية. كما يمكن  الريفية غير 

اأعداد  الحد من  النمو م�ساهمة قوية في  هذا 

انعدام  التغذية، خ�سو�سا عندما ال يكون  ناق�سي 

الظاهر للغاية  اأ�سا�سا هو  الدخل  الم�ساواة في 

ال�سكاني معتدال. النمو  وعندما يكون 

العملية.  وال�سين وفييت نام يج�سدان هذه 

 2003-2001 اإلى   1992-1990 الفترة من  ففي 

194 مليونا  ال�سين من  الجياع في  انخف�ض عدد 

اإلى 150 مليونا، كما انخف�ست ن�سبة انت�سار نق�ض 

المائة. وقد تحقق  12 في  اإلى   16 التغذية من 

القوي،  االقت�سادي والزراعي  النمو  ذلك من خلل 

الناتج  للفرد من  الحقيقي  الن�سيب  حيث زاد 

المتو�سط  جمالي بمعدل �سنوي بلغ في  المحلي االإ

 1990 الفترة ما بين عام  المائة خلل  8 في 

الناتج  الفرد من  زاد ن�سيب  2003، بينما  وعام 

 2.5 الزراعي بن�سبة قدرها  جمالي  المحلي االإ

غذية  االأ اإنتاج  الفرد من  المائة، وزاد ن�سيب  في 

الوقت  المائة �سنويا. وفي  5.4 في  بن�سبة قدرها 

ال�سنوي  ال�سكاني  النمو   ذاته، كان معدل 

المائة. 1 في  ال يتجاوز 

ال�سريع  مر، كان االنخفا�ض  االأ وفي حقيقة 

بداأ  ال�سين قد  والفقر في  الجوع  في معدالت 

اإ�سلحين زراعيين  قبل ذلك بكثير، وقد نجم عن 

�سر  �ُسمح للأ 1978، عندما  بداأ في عام  رئي�سيين 

�سعار  االأ التعاونيات وُرفعت  اأر�ض من  بتاأجير 

الحبوب  المنتجين  الدولة من  التي ت�ستري بها 

 .
11

الغذائية والمحا�سيل الزيتية والخنازير

الزراعيان  نتاج والدخل  االإ وا�ستجابة لذلك، زاد 

الدخل  الفرد من  زاد ن�سيب  زيادة هائلة، حيث 

الفترة ما بين  المائة خلل  90 في  الريفي بن�سبة 

1985 ف�ساعدا،  1985. ومن عام  1980 وعام  عام 

الزراعية تتو�سع  الريفية غير  الم�سروعات  بداأت 

2000، كانت هذه  اأي�سا. وبحلول عام  ب�سرعة 

العاملة  القوة  ا�ستوعبت نحو ربع  الم�سروعات قد 

30 في  الريفية، وكانت ت�ساهم بن�سبة تبلغ نحو 

القطري،  جمالي  المحلي االإ الناتج  المائة من 

الزراعية ت�ستمد ما يقرب  �سر  االأ بينما كانت 

المائة من دخلها من م�سادر غير  50 في  من 

ال�سين  الفقراء في ريف   . وانخف�ض عدد 
12

زراعية

اإلى نحو   1979 490 مليونا في عام  من نحو 

الديمقراطية ال�شعبية  كوريا  جمهورية  في  الغذائي  من  االأ انعدام 

�شهدت جمهورية كوريا ال�شعبية الديمقراطية زيادة 

التغذية وفي عدد  انت�شار نق�س  حادة في ن�شبة 

-2001 اإلى   1992-1990 من  الفترة  الجياع خالل 

التغذية، كما  انت�شار نق�س  2003. وت�شاعفت ن�شبة 

ال�شعف حيث  باأكثر من  المطلق للجياع  العدد  زاد 

8 ماليين �شخ�س.  بلغ نحو 

االقت�شادي  النمو  ال�شلبية في  اأن االتجاهات  ويبدو 

اإح�شاءات عن  تتوافر  لذلك. وال  �شا�شي  االأ ال�شبب  هي 

ال�شعب  جمالي، مما يجعل من  االإ المحلي  الناتج  نمو 

نتاج  االإ بيانات  اأن  اإال  الم�شكلة.  اأبعاد  تقييم مدى 

انخف�س  الفرد  اأن ن�شيب  اإلى  المتاحة ت�شير  الغذائي 

الفترة.  تلك  �شنويا خالل  المائة  2.2 في  قدره  بمعدل 

�شكان  ال�شاحقة من  الغالبية  2003 كانت  وفي عام 

الحبوب  البالغ عددهم 23 مليونا تعتمد على  البلد 

العام. التوزيع  المتوافرة من خالل نظام  الغذائية 



من الغذائي في العالم  162006 حالة اإنعدام الأ

 ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe OôØdG Ö«°üfh ájò¨àdG ¢ü≤f

 πeÉY πµd »YGQõdG ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædGh

( ¤EG  ,Ò¨à∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG)

»eÉædG ⁄É©dG

…OÉ¡dG §«ëŸGh É«°SBG

ájò¨àdG »°übÉf OóY

πeÉY πµd »YGQõdG ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

‹hódG ∂æÑdGh áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG
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المائة، كما خف�ست  17 في  اإلى   31 التغذية من 

 14 اإلى  21 مليونا  التغذية من  عدد ناق�سي 

ال�سين، نجم ت�سارع  الحال في  مليونا. وكما هو 

اقت�سادية  اإ�سلحات  الجوع والفقر عن  الحد من 

ال�سوق.  اإلى  الثمانينات وتتجه  ُنفذت في  وزراعية 

�سلحات االقت�سادية هذه  فاأحد برامج االإ

را�سي  التحّكم باالأ القدرة على  وّفر للمزارعين 

�سواق وخّف�ض  االأ المبيعات في  ومّكنهم من زيادة 

الزراعية المفرو�سة عليهم. وكما هو  ال�سرائب 

المحركة  القوى  اأي�سا، كانت  ال�سين  الحال في 

الفرد من  القوي في ن�سيب  النمو  تتمثل في 

المائة �سنويا  )5.7 في  جمالي  االإ المحلي  الناتج 

 )2003 1990 وعام  بين عام  الفترة ما  في 

)2.5 في  الزراعي  جمالي  االإ المحلي  والناتج 

نتاج  االإ ال�سريع في  التو�سع  المائة �سنويا(، وكذلك 

الفقر  ا�ستئ�سال  اأحد برامج  اأي�سًا  الغذائي. و�ساهم 

الريفية  التحتية  البنى  الموّجه نحو اال�ستثمار في 

الزراعي وللحد  نتاج  اإعطاء دفعة قوية للإ في 

الذي  الفقر  2002 ح�سب خط  90 مليونا في عام 

اأمريكي واحد  الدولي، وهو دوالر  البنك  حدده 

التغذية  . كما انخف�ض عدد ناق�سي 
13

اليوم في 

العدد  اإلى   1971-1969 الفترة  387 مليونا في  من 

. 150 مليونا  البالغ  الحالي 

الجوع في  انخفا�ض  وحدث تباطوؤ في معدل 

 .
14

الت�سعينات الثاني من  ال�سين خلل الن�سف 

اإلى �سعف  قل،  االأ التباطوؤ، جزئيا على  وُيعزى هذا 

داء االقت�سادي للمناطق الريفية المعزولة  االأ

ال�سكان  والمحرومة ن�سبيا حيث توجد غالبية 

التغذية. ويتاأتى  الذين يعانون نق�ض  الباقين 

200 مليون مزرعة  الزراعي من نحو  نتاج  االإ معظم 

. والخطوات 
15

اأقل( اأو  )0.65 هكتار  للغاية  �سغيرة 

التي اتخذتها حكومة ال�سين موؤخرا لتن�سيط 

اأن  الريفية تنطوي على وعد باإمكانية  المناطق 

المقبل. العقد  الجوع خلل  الحد من  يت�سارع 

1990-1992 و2001- بين  الفترة ما  وخلل 

انت�سار نق�ض  2003، خف�ست فييت نام ن�سبة 

الدخل  بلدان  نام من  زالت فييت  الجوع. وما  من 

الحد من  بقاء على زخم  االإ المنخف�ض، ويمثل 

الجوع تحديا هائل بالن�سبة لها.

اأي تغيير ملحوظ  ولم ت�سهد كمبوديا والهند 

التغذية لديهما على  الكلي لناق�سي  العدد  في 

الرغم من النمو القوي في ن�سيب الفرد من الدخل 

المائة �سنويا في كمبوديا  4 في  الذي بلغ ن�سبة 

 ،2003 1993 وعام  بين عام  الفترة ما  خلل 

الهند خلل  المائة �سنويا في  3.9 في  ون�سبة 

اأن  اإال   .2003 1990 وعام  بين عام  الفترة ما 

الجيد بوجه عام كان متفاوتا  داء االقت�سادي  االأ

النمو  اإلى  القطاعات، ولم ي�ستند  فيما بين 

المحلي  الناتج  الفرد من  القوي؛ فن�سيب  الزراعي 

0.7 في  �سنوي قدره  زاد بمعدل  الزراعي  جمالي  االإ

الفترة ما بين عام  المائة فقط في كمبوديا خلل 

0.9 في  �سنوي قدره  2003، وبمعدل  1993 وعام 

الفترة ما بين عام  الهند خلل  المائة فقط في 

 .
162003 1990 وعام 
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بيرو في  غذية  لالأ العالمي  القمة  موؤتمر  هدف  بلوغ 

 6 الكاريبي ن�سبة  اأمريكا اللتينية والبحر  تمثل 

النامي  العالم  التغذية في  المائة من ناق�سي  في 

لل�سكان. وتبلغ  الكلي  العدد  المائة من  و11 في 

قليم  التغذية بين �سكان االإ انت�سار نق�ض  ن�سبة 

ن�سبة بين  اأقل  المائة، وهي تمّثل ثاني  10 في 

قاليم النامية. االأ

انخفا�سا في عدد  قليم  االإ واإذ يحقق هذا 

-1990 الفترة  59 مليونا في  التغذية من  ناق�سي 

 ،2003-2001 الفترة  52 مليونا في  اإلى   1992

القمة  ُقدما نحو بلوغ هدف موؤتمر  فاإنه يم�سي 

�سراع  االإ ال�سروري  اأنه من  غذية. غير  العالمي للأ

الفرعية،  قاليم  االأ الذي يتفاوت بين  التقدم  بوتيرة 

الجنوبية ومنطقة  اأمريكا  اإذ يتركز معظمه في 

الو�سطى، من ناحية  اأمريكا  اأما  الكاريبي.  البحر 

اتجاها ت�ساعديا في كل  اأخرى، فقد �سهدت 

انت�سار نق�ض  التغذية ون�سبة  اأعداد ناق�سي  من 

 ظلت ن�سبة انت�سار نق�ض 
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التغذية. وفي المك�سيك

التغذية كما هي منخف�سة ن�سبيا بينما زاد عدد 

ناق�سي التغذية.

الوا�سع في تقدم  التفاوت   19 ال�سكل  ويبيِّن 

العالمي  القمة  البلدان نحو بلوغ هدف موؤتمر 

الهدف  غذية. فهناك ب�سعة بلدان بلغت فعل  للأ

المذكور، وهي كوبا وغيانا وبيرو، بينما تقترب 

اقترابا �سديدا.  �سيلي واأوروغواي من بلوغه 

التغذية  اإكوادور وجامايكا عدد ناق�سي  وخّف�ست 

المائة. كما حققت  25 في  فيهما بن�سبة تبلغ نحو 

اأغلبية  البرازيل و�سورينام تقدما مماثل. وحققت 

الهدف،  الجنوبية تقدما نحو بلوغ  اأمريكا  بلدان 

الجوع في  �ُسجلت زيادة كبيرة في معدل  ولكن 

الكاريبي والبحر  اللتينية  اأمريكا 

اأي�سا نك�سات في معظم بلدان  فنزويل. و�ُسجلت 

اأمريكا الو�سطى، وخ�سو�سا غواتيماال وبنما. 

و�سهدت هايتي انخفا�سا في عدد ناق�سي 

47 في  التغذية بين  انت�سار نق�ض  التغذية، ولكن 

على بمراحل في  االأ ال�سكان يظل هو  المائة من 

قليم. االإ

والنك�سات التقدم  اأ�سباب  الج�ع:  محاربة 

الغذائية  الطاقة  اإمدادات  الفرد من  اإن ن�سيب 

قليم مما هو في كل من  االإ اأعلى عموما في 

الهادي واأفريقيا جنوب ال�سحراء  اآ�سيا والمحيط 

المحلي  الناتج  الفرد من  اأن ن�سيب  الكبرى، كما 

بيرو خالل  في  الغذائي  من  االأ انعدام  تفاقم 

فقد  الثمانينات.  ال�شبعينات، وخ�شو�شا خالل 

في   21 من  التغذية  نق�س  انت�شار  ن�شبة  ت�شاعفت 

المائة  في   42 اإلى   1971-1969 الفترة  في  المائة 

انعك�س  الت�شعينات  وفي   .1992-1990 الفترة  فــي 

بين  ما  الفترة  وخالل  مر.  االأ نهاية  في  االتجاه  هذا 

ناق�شي  عدد  انخف�س  و2003-2001   1992-1990

�شخ�س،  مليون   3.3 اإلى  مليون   9.3 من  التغذية 

اإلى   42 من  التغذية  نق�س  انت�شار  ن�شبة  وانخف�شت 

ال�شكان.  من  المائة  في   12

اإلى جملة  الغذائي  من  االأ ن  تح�شُّ يعزى  اأن  ويمكن 

بين  ما  الفترة  وخالل  الت�شخم.  انخفا�س  منها  اأمور 

الحقيقي  الن�شيب  زاد  و2003-2001   1992-1990

في   2.1 بن�شبة  جمالي  االإ المحلي  الناتج  من  للفرد 

عن حالة  نجمت  التي  النك�شات  رغم  �شنويا،  المائة 

في  المالية  العالم  اأ�شواق  �شادت  التي  اال�شطراب 

الت�شعينات. اأواخر 

الرئي�شية  العوامل  من  الزراعي  النمو  قوة  وكانت 

في  اإ�شالحات  تطبيق  في  بيرو  بداأت  فقد  للنجاح. 

ب�شاأن  ت�شريعات  اإ�شدار  بينها  من  الزراعي،  القطاع 

وا�شتحقاقات ملكيتها،  را�شي  باالأ المتعلقة  المعامالت 

االئتمان.  على  الح�شول  اإمكانية  تح�شين  اإلى  اأدت 

 4 بن�شبة  عامل  لكل  الم�شافة  الزراعية  القيمة  وزادت 

 1992-1990 بين  ما  الفترة  �شنويا خالل  المائة  في 

و2003-2001.

من  مرتفعة  م�شتويات  بيرو  في  تظل  ذلك  ومع 

بقاء  االإ في  التحدي  ويتمثل  والفقر.  التغذية  نق�س 

الفقر  من  الحد  مجال  في  التح�شينات  وتيرة  على 

المناطق  لت�شمل  المكا�شب  نطاق  وتو�شيع  والجوع، 

البلد. في  فقر  االأ
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النامية.  البلدان  اأقاليم  على بين  االأ جمالي هو  االإ

الغذائي في  من  االأ الرئي�سية النعدام  العوامل  ومن 

الذي  الدخل،  الم�ساواة في  انعدام  ارتفاع  قليم  االإ

اإمكانية الح�سول على  الم�ساواة في  انعدام  د  يج�سِّ

اإلى  الم�ساواة يوؤدي  . فانعدام 
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نتاجية االإ �سول  االأ

الحد  النمو االقت�سادي ويكبح  تفاوت توزيع ثمار 

الفقر. من 

اأكثر  قليم يغلب عليه الطابع الح�سري  واالإ

خرى، ولكن ن�سبة  االأ النامية  البلدان  اأقاليم  من 

بلدان كثيرة ما زالت عالية.  الريف في  �سكان 

المدقع  الفقر  وعلوة على ذلك، ترتفع حاالت 

الريفية  المناطق  الغذائي في  من  االأ وانعدام 

البلدان.  الح�سرية في معظم  المناطق  اأكثر من 

الريفية والزراعية دورا  التنمية  اأن تلعب  وينبغي 

الجوع والفقر  التخفيف من وطاأة  رئي�سيا في 

المدقع، خ�سو�سا بين �سغار المنتجين وال�سكان 

الفقراء  اإمكانية ح�سول  اأن �سمان  �سليين. كما  االأ

المال  وراأ�ض  ر�ض  االأ اأي  نتاج،  االإ على موارد 

اأهمية خا�سة. والتقانة والتعليم، ينطوي على 

ويت�سم االقت�ساد الغذائي بتغيرات هيكلية 

اأ�سكال جديدة لبيع  انت�سار  عميقة تتمثل في 

غذية بالتجزئة، منها المتاجر الكبرى والمتاجر  االأ

غذية. و�سمان عدم  ال�سخمة وتجميع �سناعة االأ

البرازيل في  المحرز  التقدم 

و2003-2001،   1992-1990 بين  ما  الفترة  خالل 

18.5 مليون  البرازيل من  الجياع في  انخف�س عدد 

انت�شار  اإلى 14.4 مليون �شخ�س، وانخف�شت ن�شبة 

ونظرا  ال�شكان.  من  المائة  في   8 اإلى   12 من  الجوع 

�شعرا   3 060 يوميا هو  الطاقة  المتناول من  ن متو�شط  الأ

اإمدادات  لديها  البرازيل  فاإن  )في 2003-2001(،  حراريا 

اإمكانية الح�شول  طعام �شكانها، ولكن  غذائية كافية الإ

ال�شديد في توزيع  التفاوت  غذية يعيقها  االأ على 

ر�س. الدخل واالأ

البرازيل ك�شادا  الت�شعينات، �شهدت  اأوائل  وفي 

اأ�شا�شية على �شعيد  واأُدخلت تغييرات  واأزمة ديون. 

ال�شيا�شات في محاولة لتحقيق ا�شتقرار االقت�شاد 

نفاق  االإ التغييرات مقترنة بزيادة  الكلي؛ وكانت هذه 

الحكومي على البرامج االجتماعية. ونتيجة لذلك 

البلد ما زال  الموؤ�شرات االجتماعية، ولكن  نت  تح�شَّ

اأقل  الغذائي بين  من  االأ وانعدام  الفقر  ا�شت�شراء  يواجه 

الفئات دخال.

برنامج  تنفيذ  الحكومة في  بداأت   ،2003 وفي عام 

بهدف  وذلك   )Programa Fome Zero( ال�شفري  الجوع 

44 مليون  الغذائي لنحو  من  االأ �شراع في تح�شين  االإ

ن�شمة. وكان الهدف من العنا�شر الرئي�شية للبرنامج 

الغذائية  مدادات  االإ الدخل وزيادة  هو تح�شين 

غذية  اإمكانية الح�شول على االأ �شا�شية وتح�شين  االأ

الجوع و�شوء  ال�شرعة من  والتخفيف على وجه 

التغذية عن طريق تدخالت موجهة. 

ول 2003، بداأ تنفيذ برنامج  اأكتوبر/ت�شرين االأ وفي 

 ،Bolsa Família Programme اأ�شا�شي هو  اجتماعي 

الفقيرة.  �شر  االأ الذي يوّفر دعما م�شروطا لدخل 

والزيارات  المدار�س  االنتظام في  ال�شروط،  ومن بين 

ال�شحية. وتعتزم الحكومة الو�شول بخدماتها، خالل 

ُيقدر  التي  الم�شتحقة  �شر  االأ اإلى جميع   ،2006 عام 

اأفرادها بـنحو 11.2 مليون ن�شمة. مجموع 
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تهمي�ض ذوي الحيازات ال�سغيرة والمزارعين الفقراء 

ي�سكل تحديا يجب مواجهته.

وفي بلدان كثيرة، تعتبر اإيرادات الت�سدير بالغة 

�سا�سية.  غذية االأ همية ل�سمان الواردات من االأ االأ

وبالن�سبة للبلدان التي توجد فيها درجة تركيز 

عالية ل�سلع الت�سدير، تكون اإيرادات ال�سادرات 

فراد الذين يعتمدون على  و�ُسبل ك�سب عي�ض االأ

الزراعة وما يرتبط بها من اأن�سطة عر�سة لتقلبات 

�سعار الدولية. فعلى �سبيل المثال، كانت  االأ

للنخفا�ض الحاد في اأ�سعار البن في ال�سنوات 

من الغذائي في  خيرة عواقب �سلبية �سديدة على االأ االأ

بلدان اأمريكا الو�سطى.

�ض 
ُّ
قليم، يوؤدي التعر وفي بلدان عديدة باالإ

للهزات الطبيعية اإلى زيادة �سعف اأ�سد فئات 

مثلة على ذلك خلل العقد  ال�سكان فقرا. ومن بين االأ

الما�سي، ظاهرة النينيو التي ت�سببت في حاالت 

جفاف وفي�سان في بلدان البحر الكاريبي واأمريكا 

الو�سطى واالنديز في عامي 1997 و 1998، واإع�سارا 

رواح  جورج وميت�ض اللذان ت�سببا في تدمير االأ

والمحا�سيل والبنية التحتية في كثير من بلدان 

البحر الكاريبي واأمريكا الو�سطى في عام 1998.

غواتيماال في  الغذائي  من  االأ انعدام  تفاقم 

و2003-2001،   1992-1990 بين  ما  الفترة  خالل 

التغذية في غواتيماال ليبلغ   ت�شاعف عدد ناق�شي 

التغذية  انت�شار نق�س  مليون �شخ�س، وزادت ن�شبة   2.8

واحد  وهناك  ال�شكان.  من  المائة  في   23 اإلى   16 من 

فقر مدقع،  ال�شكان في حالة  المائة من  وثالثون في 

المناطق  المائة منهم في  80 في  يقرب من  ما  ويعي�س 

�شليين  االأ ال�شكان  الريف من  . وغالبية فقراء 
1
الريفية

العمل  اأو على  الكفاف  زراعة  الذين يعتمدون على 

الزراعي.

التفاوت  اأمد طويل،  القائمة منذ  المعوقات  ومن 

ت�شير  اإذ  نتاج،  االإ الح�شول على موارد  اإمكانية  في 

المائة من  في   2 قدرها  ن�شبة  اأن  اإلى  التقديرات 

الزراعية،  را�شي  االأ المائة من  72 في  ال�شكان تملك 

التي تقل عن  ال�شغيرة  الحيازات  بينما يملك ذوو 

 15 المزارع(  المائة من جميع  في   87( 7 هكتارات 

المزارعين  اإنتاجية �شغار  اأن  . كما 
2
المائة فقط في 

اأي�شا �شوء البنية التحتية وانخفا�س م�شتويات  يعيقها 

نفاق االجتماعي في المناطق الريفية.  التعليم واالإ

قد  كان  واإن  قليم  االإ في  دنى  االأ االجتماعي هو  نفاق  فاالإ

.
31990 عام  منذ  ارتفع 

من الغذائي اأي�شا بفعل الكوارث  وتفاقم انعدام االأ

الطبيعية. ومن بين الكوارث التي حدثت موؤخرا تاأثيرات 

النينيو التي اأعقبها اإع�شار ميت�س في عام 1998، والجفاف 

ول  في عام 2001، واإع�شار �شتان في اأكتوبر/ت�شرين االأ

2005. ويقدّر اأن اإع�شار �شتان ت�شبب في خ�شائر تعادل 3.4 

 .
4
جمالي  في المائة من الناتج القومي االإ

في   18 يمثل  البن  اإنتاج  كان   ،2000 عام  وفي 

الزراعي، و4 في  جمالي  االإ المحلي  الناتج  المائة من 

الكلي، و19 في  جمالي  االإ المحلي  الناتج  المائة من 

اليد  المائة من  الت�شدير، و30 في  اإيرادات  المائة من 

البن  اأ�شعار  الريفية. ولكن االنخفا�س في  العاملة 

تاأثيرا �شديدا على  اأّثر  الت�شعينات،  اأواخر  الدولية، منذ 

كثر عددا،  االأ المنتجين، وهم  ربحية كل من �شغار 

80 في  التي تمثل  الحجم  الكبيرة ومتو�شطة  والمزارع 

الطلب على  انخفا�س  واأدى  الكلي.  نتاج  االإ المائة من 

العاملة تعادل  اليد  اإلى خ�شائر في  المزارع  العمل في 

اإلى  اأدى  كما  التفرغ  اأ�شا�س  فر�شة عمل على   78 000

.
5
الريفية جور  االأ تدنى 

 .39 اإلى �سفحة  الرجوع  يرجى  الهوام�ض،  على  طلع  للإ
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اأقل ن�سبة  اأفريقيا  دنى و�سمال  االأ ال�سرق  ي�سهد 

اإذ  النامية،  قاليم  االأ التغذية بين  النت�سار نق�ض 

المائة من  9 في  التغذية فيه  تبلغ ن�سبة ناق�سي 

اإلى  ال�سكان. ويرجع قدر كبير من هذا االختلف 

المتمثل في  التقليد  الدخل ن�سبيا و/اأو  ارتفاع 

الغذائية  عانات  الدعم واالإ اإتباع �سيا�سات تقديم 

النامي، يمثل  البلدان. وبالن�سبة للعالم  في بع�ض 

التغذية  المائة من ناق�سي  5 في  قليم نحو  االإ

ال�سكان. المائة من عدد  8 في  ونحو 

قليم  من الغذائي في االإ اأن انعدام االأ ومع 

منخف�ض ن�سبيا، فاإنه م�ستمر بل ويرتفع في 

عداد المطلقة  مر من حيث كل من االأ حقيقة االأ

ون�سبة االنت�سار. فخلل الفترة ما بين 1990-

اأدى ارتفاع ن�سبة انت�سار  1992 و2003-2001، 

اإلى جانب معدالت  المائة،  9 في  اإلى   8 الجوع من 

النمو ال�سكاني المرتفعة، اإلى زيادة عدد ناق�سي 

التغذية من 25 مليونا اإلى 38 مليونا. وبا�ستثناء 

اأفغان�ستان والعراق )حيث تت�سم البيانات 

المتوافرة ب�سدة غمو�سها( زاد عدد ناق�سي التغذية 

اإلى 20 مليونا وارتفعت ن�سبة  من 15 مليونا 

اإلى 6 في المائة. انت�سار نق�ض التغذية من 5 

قليم  االإ الوحيد بين بلدان  البلد  واليمن هو 

اأفغان�ستان والعراق( الذي يعاني  )با�ستثناء 

اأفريقيا و�ضمال  دنى  الأ ال�ضرق 

اليمن في  الغذائي  من  االأ انعدام  تفاقم 

اإلى   1992-1990 الفترة  في  مليون   4.2 من  اليمن  في  الجوع  يعانون  من  عدد  زاد 

اإلى   34 التغذية من  ناق�شي  ن�شبة  وارتفعت   ،2003-2001 الفترة  7.1 مليون في 

المنخف�س، ويعتمد  الدخل  ذات  البلدان  فئة  البلد �شمن  المائة. ويندرج هذا  37 في 

البالغ  الطاقة،  اإمدادات  انخف�س متو�شط  الغذائية. وقد  الواردات  اعتمادا �شديدا على 

كان  اأن  بعد  انخفا�شا طفيفا   ،2003-2001 في  يوميا  للفرد  �شعرا حراريا   2 020

النمو  1990-1992. ويعد  للفترة  التالية  الع�شر  ال�شنوات  040 2 �شعرا حراريا في 

العالم، مما يرفع ب�شكل  النمو في  اأعلى م�شتويات  اليمن من بين  ال�شكاني في 

ال�شغوط على قاعدة  الغذائي وي�شاعف من  من  االأ الفقر وانعدام  ملحوظ م�شتويات 

الموؤ�شرات االجتماعية منذ عام  البلد. وقد تح�ّشنت عموما  الطبيعية في  الموارد 

دليل  بلدا ح�شب   177 بين   151 اليمن هو  وترتيب  زالت �شعيفة؛  ما  ولكنها   1990

.2005 نمائي في عام  االإ المتحدة  مم  االأ ال�شادر عن برنامج  الب�شرية  التنمية 

في  الفقراء  المائة من  في   80 واأكثر من  ال�شكان  اأرباع  ويعي�س نحو ثالثة 

القوى  المائة من  50 في  ما يقرب من  الزراعة  الريفية، ويعمل في  المناطق 

اأدى  ال�شريع، مما  ال�شكاني  النمو  اأن يواكب  الزراعي  نتاج  االإ العاملة. ولم ي�شتطع 

كبيرة. زيادة  الزراعية  الواردات  االعتماد على  زيادة  اإلى 

من الغذائي. ويواجه قطاع  االأ همية لتح�شين  االأ الريفية بالغة  التنمية  وتعتبر 

اإمدادات  اال�شتثمارات وعدم كفاية  اإلى  نتاجية نتيجة لالفتقار  االإ الزراعة انخفا�س 

الجوفية  المياه  ا�شتنزاف موارد  ال�شالحة للزراعة. و�شرعة  را�شي  االأ المياه وندرة 

البلد ككل والقطاع الزراعي بوجه خا�ض.  اأخطر م�شكلة تواجه  اأن تكون  يمكن 

المائة  في   75 من  واأكثر  مروية  المحا�شيل  اأرا�شي  من  المائة  في   42 نحو  اأن  اإذ 

اال�شتخدام  فاإن �شمان  الجوفية. ومن ثم،  المياه  المروية ت�شتخدم  را�شي  االأ من 

همية لتنمية المناطق الريفية. اأمر بالغ االأ الم�شتدام لموارد المياه ال�شحيحة 

القات  وا�شتخدام نبات  اإنتاج  باليمن وهو  اآخر غالبا ما يتعلق  وثمة عامل 

المياه،  الموارد، ومن بينها  الغذائي على  نتاج  االإ الذي يتناف�س مع  المنبِّه  الورقي 

الحكومة حملة لمكافحة م�شغ  بداأت  غذية. وقد  االأ الزراعية على  �شر  االأ ومع نفقات 

اإلى زراعة محا�شيل ت�شدير  التحوُّل  المزارعين على  القات، ويجري ت�شجيع  اأوراق 

المياه. ا�شتخدام  اإلى تح�شين كفاءة  الرامية  الجهود  اإطار  القيمة وذلك في  عالية 

الغذائي؛  من  االأ م�ستويات �سديدة االرتفاع النعدام 

التغذية  فاأكثر من ثلث �سكانه يعانون نق�ض 

ردن  االأ الباقية، با�ستثناء  البلدان  المزمن. وفي 

التغذية عن انت�سار نق�ض   والمغرب، تقل ن�سبة 

المائة. 5 في 

ويبّين ال�سكل 23 التقدم الذي اأحرزه كل بلد 

من البلدان لبلوغ هدف موؤتمر القمة العالمي 

غذية. والكويت هي وحدها التي بلغت الهدف،  للأ

ولكن �سجلها الذي يبدو باهرا فيما يتعلق بالحد 

من الجوع، يجب اأن ُينظر اإليه في �سياق ارتفاع 

م�ستوى نق�ض التغذية ارتفاعا غير عادي في الفترة 

المرجعية )1990-1992( التي حددها موؤتمر القمة 

غذية، وذلك في اأعقاب االحتلل العراقي  العالمي للأ

مارات العربية  ولى. وخّف�ست االإ وحرب الخليج االأ

المتحدة تخفي�سا كبيرا من عدد ناق�سي التغذية 

لديها، بينما نجحت في الو�سول بن�سبة انت�سار نق�ض 

التغذية اإلى م�ستوى منخف�ض للغاية. وحققت �سوريا 

وم�سر تخفي�سات �سئيلة في عدد َمن يعانون 
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الجوع وحققتا انخفا�سا اأكبر نوعا ما في ن�سبة 

انت�سار نق�ض التغذية التي تقل في كل البلدين عن 

5 في المائة. و�سهدت البلدان الباقية )خ�سو�سا 

ردن واليمن( زيادات في اأعداد الجياع. االأ

والنك�سات التقدم  اأ�سباب  الج�ع:  محاربة 

الواردات  قليم اعتمادا �سديدا على  االإ يعتمد 

جنبية  يرادات بالعملت االأ الغذائية، وت�سكل االإ

التقلبات  الغذائي. وتوؤثر  من  عامل رئي�سيا للأ

يرادات  الرئي�سي الإ الم�سدر  النفط، وهو  اأ�سعار  في 

البلدان  الت�سدير، تاأثيرا مبا�سرا على اقت�سادات 

البلدان غير  الم�سّدرة، وتاأثيرا غير مبا�سر على 

الم�سدرة للنفط، وخ�سو�سا من خلل تدفقات 

المالية من العمال المهاجرين فيما  التحويلت 

قاليم. ومن ثم، كان للنخفا�ض في  االأ بين 

اأثر �سلبي على  الت�سعينات  اأثناء  النفط  اأ�سعار 

قليم، بينما يمّثل االنتعا�ض  االإ الغذائي في  من  االأ

2002 قوة  �سعار منذ عام  االأ لتلك  الحالي 

اقت�سادية �سديدة التاأثير.

الذين تبلغ  قليم،  االإ وتعي�ض غالبية فقراء 

الريفية،  المناطق  المائة، في  70 في  ن�سبتهم نحو 

 .
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المائة  43 في  الريف  �سكان  بينما يبلغ عدد 

الزراعة  الريفية، تظل  وفي ما يتعلق بالمجتمعات 

الم�سدر الرئي�سي لليد العاملة والدخل وتمثل 

اأداء  الريفي. ويخ�سع  القوة المحركة للقت�ساد 

القطاع للظروف المناخية المتقلبة، وخ�سو�سا 

مطار. وبا�ستثناء م�سر،  االأ في ما يتعلق بهطول 

الزراعية، كثيرا  را�سي  االأ ُيروى معظم  حيث 

الجفاف عن حاالت نق�ض �سديد في  ُي�سفر  ما 

نتاج، مما يفر�ض �سغطا هائل على دخل  االإ

تزايد  اأن  الغذائية. كما  الواردات  المزارع وفواتير 

اإمكانية  قليم يحد من مدى  االإ المياه في  ندرة 

ال�سكان  �ض �ُسبل عي�ض 
ّ
الزراعي ويعر التو�سع 

زمة �سديدة. واإدخال  الزراعيين والريفيين الأ

تح�سينات في كفاءة ا�ستخدام المياه وممار�سات 

الزراعة  اأداء  همية لتح�سين  االأ اأمر بالغ  اإدارتها 

واالقت�سادات الريفية.

(ájƒÄŸG áÑ°ùædG)  ‘ ájò¨àdG ¢ü≤f QÉ°ûàfG
áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG
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قليم،  ومن التحديات المهمة بالن�سبة للإ

تلبية االحتياجات الغذائية المتزايدة الناجمة 

ال�سياق،  ال�سكاني. وفي هذا  النمو  ارتفاع  عن 

همية بالن�سبة  الواردات الغذائية بالغة االأ تعتبر 

المياه  الغذائي، وتمثل �سبيل للحفاظ على  من  للأ

اإقامة  لم ينجح بعد في  قليم  االإ اأن  اإال  ال�سحيحة. 

اأن تحد  الت�سدير يمكن  اإلى  �سناعات موجهة 

النفط. ويتمثل تحد  من اعتماده على �سادرات 

اأن تكون  لبلدان عديدة في �سمان  اآخر بالن�سبة 

م�ستويات النمو االقت�سادي كافية ال�ستيعاب 

العاملة. القوة  ال�سريع في  التو�سع 

ردن االأ في  التغذية  نق�س  ارتفاع 

و2003-2001،   1992-1990 بين  ما  الفترة  خالل 

 100 000 من  ردن  االأ في  الجوع  يعانون  من  عدد  زاد 

التغذية  انت�شار نق�س  ن�شبة  000 400، وزادت  اإلى 

الموارد،  وقلة  المائة.  في   7 اإلى   4 من  ال�شكان  بين 

اعتمادا  ردن  االأ اعتماد  اإلى  توؤدي  المياه،  وخ�شو�شا 

فالزراعة ال تمثل �شوى  الغذائية.  الواردات  �شديدا على 

جمالي وت�شتخدم  االإ المحلي  الناتج  المائة من  3 في 

العاملة. القوى  المائة فقط من  10 في 

ردني تاأثيرا �شديدا بالعوامل  االأ ويتاأثر االقت�شاد 

التقلبات  اإلى حد كبير  د  اأداوؤه يج�شِّ الخارجية، وكان 

الما�شيين وكذلك  العقدين  النفط على مدى  اأ�شعار  في 

اقت�شادي  قليم. وبعد فترة ك�شاد  االإ ال�شراعات في 

ردن  االأ الثمانينات، ي�شهد  طويلة بداأت في منت�شف 

اقت�شاديا م�شطردا. وقد نجحت  اأخرى نموا  مرة 

الكبير، في تعبئة  الخارجي  الحكومة، رغم دينها 

اأن�شطة اجتماعية كال�شحة  اأجل  نفقات عامة من 

زال  وما  زالت مرتفعة  ما  البطالة  اأن  اإال  والتعليم. 

المحرز للحد  التقدم  الرغم من  الفقر متف�شيا على 

ال�شكان عن  المائة من  2 في  يقل دخل  وبينما  منه. 

الدولي، وهو  البنك  الذي حدده  الدولي  الفقر  خط 

باأقل  المائة منهم  7 في  يوميا، يعي�س  واحد  دوالر 

العاملة بن�شبة  القوى  تزايد  من دوالرين يوميا. ومع 

العمل  ُيعتبر حاليا نق�س فر�س  المائة �شنويا،  4 في 

طول،  االأ المدى  الغذائي. وعلى  من  الرئي�شي لالأ التهديد 

النمو  فاق  الآ ال�شديدة عائقا  المياه  ندرة  قد تكون 

والتنمية في البلد.

 ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe OôØdG Ö«°üfh ájò¨àdG ¢ü≤f

πeÉY πµd »YGQõdG ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædGh
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¿Éµ°ùdG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG

 13 الكبرى ن�سبة  ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  تمثل 

25 في  و  النامي  العالم  �سكان  المائة من  في 

ال�سكان.  التغذية بين هوؤالء  المائة من ناق�سي 

اأعلى  الذي يحتوي على  النامي  قليم  االإ وهي 

الجوع  الذين يعانون  الثلث، من  ن�سبة، وهي 

35 في  2001-2003 كان  الفترة  المزمن. وفي 

قليم  االإ بلدا في   14 ال�سكان في  اأكثر من  اأو  المائة 

يعانون نق�ض التغذية المزمن.

اأفريقيا جنوب ال�سحراء  وي�ستمر الجوع في 

الكبرى كما ينت�سر على نطاق وا�سع. ففي خلل 

زاد عدد  و 2003-2001،   1992-1990 بين  الفترة ما 

206 مليين،  اإلى  169 مليونا  التغذية من  ناق�سي 

بلدا   15 العدد �سوى  ولم ينجح في تخفي�ض هذا 

التي تتوافر عنها بيانات والبالغ  البلدان  من 

قليم بمعدل  االإ بلدا. ويتزايد عدد �سكان   39 عددها 

اأي ب�سرعة  المائة،  2.5 في  �سنوي يبلغ نحو 

اإلى  اأدى  الجياع، مما  تزايد عدد  �سرعة  اأكبر من 

 35 التغذية من  انت�سار نق�ض  انخفا�ض في ن�سبة 

الن�سبة في  انخف�ست هذه  المائة. فقد  32 في  اإلى 

بلدان. بلدا وزادت في ع�سرة   29

الجوع في  الحد من  اإلى  الرامية  والجهود 

التي  الكوارث الطبيعية وتلك  اأعاقتها  قليم  االإ

التي  ال�سراعات  ن�سان، ومن بينها  االإ يت�سبب فيها 

الت�سعينات، وانت�سار فيرو�ض نق�ض  اإّبان  حدثت 

الزيادة في  يدز. ومعظم  الب�سرية/االإ المناعة 

التي  المرجعية  الفترة  التغذية منذ  عدد ناق�سي 

غذية، حدثت في  العالمي للأ القمة  حددها موؤتمر 

الحروب وهي بوروندي،  خم�سة بلدان مزقتها 

اإريتريا، ليبريا  جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

التغذية في هذه  و�سيراليون. فقد بلغ عدد ناق�سي 

قليم  االإ الزيادة في  اإجمالي  29 مليونا من  البلدان 

النظر هو  واأكثر ما يلفت  37 مليونًا.  التي بلغت 

الكونغو  الغذائي في جمهورية  من  االأ انعدام  تفاقم 

التغذية  الديمقراطية، حيث زاد عدد ناق�سي 

36 مليونا بعد  اإلى  ارتفع  اإذ  اأمثال،  بمقدار ثلثة 

اأن كان 12 مليونا، كما ارتفعت ن�سبة انت�سار نق�ض 

ال�سكان.  المائة من  72 في  اإلى   31 التغذية من 

ال�سراع في  اأن  الوا�سح من ذلك هو  واال�ستنتاج 

الكبرى هو �سبب رئي�سي  ال�سحراء  اأفريقيا جنوب 

القمة  اإحراز تقدم نحو بلوغ هدف موؤتمر  لعدم 

غذية. العالمي للأ

الذي  التقدم  يبّين  الذي   ،27 ال�سكل  وُيبرز 

القمة  بلد نحو بلوغ هدف موؤتمر  اأحرزه كل 

الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا 

الجوع في  ا�ستمرار  غذية، مدى  العالمي للأ

الهدف  التي بلغت  قليم. وعلوة على غانا  االإ

بالفعل، لم تحقق �سوى غابون انخفا�سا في 

اأو  المائة  25 في  التغذية بن�سبة  عدد ناق�سي 

الطريق نحو  اأكثر )ومن ثم فهي في منت�سف 

التي خّف�ست  خرى  االأ البلدان  اأما  الهدف(.  بلوغ 

اأنغوال، بنن،  التغذية لديها هي:  عدد ناق�سي 

اإثيوبيا، غينيا، لي�سوتو، ملوي،  ت�ساد، الكونغو، 

موريتانيا، موزامبيق وناميبيا. ولم ت�سهد 

اإال انخفا�سا هام�سيا فقط  نيجيريا وكوت ديفوار 

التغذية، بينما انخف�ست ن�سبة  اأعداد ناق�سي  في 

انت�سار نق�ض التغذية.

والنك�سات التقدم  اأ�سباب  الج�ع:  محاربة 

انخفا�سا كبيرا في  التي حققت  البلدان  من بين 
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اإثيوبيا وغانا وموزامبيق.  التغذية  عدد ناق�ضي 

التغذية بمقدار  اإثيوبيا انخف�ض عدد ناق�ضي  ففي 

الى  38 مليونا  اأي من  المائة(،  )17 في  6 مليين 

 1995-1993 الفترة ما بين   32 مليونا، خلل 

انت�ضار  ، كما انخف�ضت ن�ضبة 
20

و2003-2001 

المائة. وفي  46 في  اإلى   61 التغذية من  نق�ض 

الن�ضبية، مدعاة  القيمة  داء، من حيث  الأ غانا كان 

عجاب. فقد انخف�ض عدد ناق�ضي  الإ لمزيد من 

2.4 مليون  اإلى  5.8 مليون  التغذية فيها من 

انت�ضار  المائة(، وانخف�ضت ن�ضبة  )59 في  ن�ضمة 

المائة. وفي  12 في  اإلى   37 التغذية من  نق�ض 

التغذية بمقدار  موزامبيق انخف�ض عدد ناق�ضي 

المائة(، وانخف�ضت  10 في  بن�ضبة  )اأي   900 000

45 في  اإلى   66 التغذية من  انت�ضار نق�ض  ن�ضبة 

المرتبطة بالنجاح كانت  العوامل  اأن  المائة. ومع 

التي حققت نجاحا  البلدان  متفاوتة في ما بين 

اأداء  اأنها كانت تجمع ما بين جودة  كبيرا، يبدو 

الكبيرة في ن�ضيب  النمو القت�ضادي والزيادة 

الغذائي  نتاج  الإ اأو من  الزراعي  نتاج  الإ الفرد من 

الجدول تلخي�ض  الخ�ضــو�ض. ويرد في  على وجه 

الثلثة. البلدان  داء  لأ

الرئي�ضي  ال�ضبيل  الغذائي هو  نتاج  الإ ونمو 

ال�ضحراء  اأفريقيا جنوب  الجوع في  للحد من 

نتاج  الإ الزيادات في  اأن  الكبرى. وقد تبين 

اإيجابي قوي  تاأثير  نتاجية لها  الإ الغذائي بفعل 

اإلى زيادة  يوؤدي  الريفي، مما  القت�ضاد  على 

�ضواق  الأ اأ�ضعارها في  غذية وانخفا�ض  الأ توافر 

ن دخل  الوقت نف�ضه يوّفر تح�ضُّ المحلية. وفي 

اأ�ضحاب الحيازات ال�ضغيرة، وهم المنتجون 

�ضا�ضية، حافزا للن�ضاط  غذية الأ الرئي�ضيون للأ

الريفي، وذلك بتوليد طلب متزايد  القت�ضادي 

اأخرى، �ضواء كانت  على منتجات قطاعات 

مرتبطة بالزراعة )مثل خدمات الت�ضنيع 

وموزامبيق وغانا  اإثيوبيا  في  والزراعي  االقت�شادى  داء  االأ

 

متو�شط ن�شيب الفرد من النمو ال�شنوي، 2003-1990

جمالي جمالي الزراعيالناتج المحلي االإ نتاج الغذائيالناتج المحلي االإ االإ

)الن�سبة المئوية(

2.3– 2.01.0اإثيوبيا*

1.81.13.3غانا

4.52.81.6موزامبيق

الدولي غذية والزراعة والبنك  الأ الم�ضدر: منظمة   .2003-1993 الفترة  ثيوبيا  النمو بالن�ضبة لإ تمثل معدلت   *
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ا�ستهلكية  اأو توفر �سلعا  الزراعية(  والخدمات 

للمزارعين.

االنخفا�ض  لم يكن  قليم  االإ بلدا في   12 وفي 

التغذية كافيا ليتحول  انت�سار نق�ض  في ن�سبة 

التغذية. فهذه  انخفا�ض في عدد ناق�سي  اإلى 

القارة، وفي  امتداد  طراف على  االأ البلدان مترامية 

اأن  اأن هناك عامل م�ستركا وهو  معظمها، يبدو 

اأو  انخف�ض  اإما  الغذائي  نتاج  االإ الفرد من  ن�سيب 

البلدان بوركينا  زاد زيادة بطيئة. ومن بين هذه 

فا�سو واأوغندا وزامبيا.

التغذية من  زاد عدد ناق�سي  اأوغندا،  وفي 

الفترة ما  ن�سمة خلل  4.6 مليون  اإلى  4.2 مليون 

انخف�ست  و 2001-2003، بينما   1992-1990 بين 

19 في  اإلى   24 التغذية من  انت�سار نق�ض  ن�سبة 

القوي في  النمو  المائة. وقد حدث ذلك نتيجة 

الذي  جمالي  االإ المحلي  الناتج  الفرد من  ن�سيب 

المائة �سنويا، والنمو  3.8 في  المتو�سط  بلغ في 

الناتج  الفرد من  كثر توا�سعا في ن�سيب  االأ

المتو�سط  الذي بلغ في  الزراعي  جمالي  االإ المحلي 

الطاقة  ا�ستهلك  اأي�سا متو�سط  المائة. وزاد  1 في 

 2 380 اإلى  �سعرا حراريا   2 270 الغذائية من 

الرغم من تناق�ض  للفرد يوميا، على  �سعرا حراريا 

اأ�سا�سا  الغذائي. وتحققت  نتاج  االإ الفرد من  ن�سيب 

الزيادات  الطاقة من خلل  ا�ستهلك  الزيادة في 

التجارية  الغذائية  الواردات  الكبيرة في كل من 

الرغم من تزايد  الغذائية. وعلى  والمعونات 

الزيادة في  فاإن  الغذائية بوجه عام،  مدادات  االإ

التي كان يمكن تحقيقها لو كان  الريفي،  الدخل 

�سافية،  االإ مدادات  االإ المحلي هو م�سدر  نتاج  االإ

لم تتحقق.

وفي زامبيا، ظلت ن�سبة انت�سار نق�ض التغذية 

اإلى 47 في  كما هي تقريبا )انخف�ست من 48 

المائة فقط(، وزاد عدد ناق�سي التغذية من 

داء  5.1 مليون ن�سمة. وكان االأ اإلى  4.0 مليون 

االقت�سادي والزراعي بوجه عام متفاوتا. وفي 

الواقع انخف�ض ن�سيب الفرد من الناتج المحلي 

جمالي بمعدل �سنوي قدره 0.9 في المائة، بينما  االإ

جمالي  زاد ن�سيب الفرد من الناتج المحلي االإ

الزراعي بن�سبة 1.0 في المائة �سنويا. ومن 

نتاج  خرى انخف�ض ن�سيب الفرد من االإ الناحية االأ

الغذائي بمعدل �سنوي قدره 0.9 في المائة.

وفي بوركينا فا�سو، لم يكن االنخفا�ض في 

17 في  اإلى   21 التغذية من  انت�سار نق�ض  ن�سبة 

-2001 و   1992-1990 بين  الفترة ما  المائة، خلل 

2003، كافيا ليحول دون حدوث زيادة في عدد 

ناق�سي التغذية من 1.9 مليون اإلى 2.1 مليون 

نتاج الغذائي  ن�سمة. فقد زاد ن�سيب الفرد من االإ

بنف�ض المعدل المتو�سط الم�سجل في موزامبيق التي 

حققت نجاحًا اأكبر في هذا المجال )1.6 في المائة 

�سنويا(. ومن جهة اأخرى، كان نمو الناتج المحلي 

جمالي الزراعي  جمالي للفرد والناتج المحلي االإ االإ

اأقّل بمعّدل �سنوي قدره 1.7 و1.1 فى المائة على 

التوالي. وزاد اأي�سا ن�سيب الفرد من الواردات 

الغذائية زيادة طفيفة. ونتيجة لذلك، زاد متو�سط 

ا�ستهلك الطاقة الغذائية زيادة طفيفة من 350 2 

�سعرا حراريا اإلى 460 2 �سعرا حراريا للفرد يوميا 

خلل تلك الفترة. وكان هذا كافيا لتحقيق انخفا�ض 

التغذية ولي�ض في عدد  انت�سار نق�ض  في ن�سبة 

ناق�سي التغذية.
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التي تمر بمرحلة تحول  تتباين االقت�سادات 

اأن  تباينا �سديدا في مجموعها، وهي حقيقة يجب 

الجوع  اتجاهات  توؤخذ في االعتبار عند تحليل 

قليم ن�سبة تقدر بخم�سة  االإ . ويمثل 
21

قليم االإ في 

 21 التغذية، يعي�ض  وع�سرين مليونا من ناق�سي 

الم�ستقلة. الدول  مليونا منهم في رابطة 

ان�سمت موؤخرا  التي  وفي رومانيا والبلدان 

اأن م�ستوى نق�ض  ، نجد 
22

وروبي االأ االتحاد  اإلى 

المائة  6 في  اإذ يبلغ  التغذية منخف�ض عموما، 

اأعلى قليل  الحاالت. وهناك م�ستويات  اأق�سى  في 

)البو�سنة والهر�سك، بلغاريا،  البلقان  في بلدان 

�سود وجمهورية  كرواتيا، �سربيا والجبل االأ

مقدونيا اليوغو�سلفية ال�سابقة(. ويتفاوت مدى 

الدول  التغذية داخل بلدان رابطة  انت�سار نق�ض 

المائة  3 في  اإذ يبلغ نحو  الم�ستقلة تفاوتا وا�سعا، 

واأوكرانيا، و61  الرو�سي  في بيلرو�ض واالتحاد 

اإلى  التي تعتبر  المائة في طاجيك�ستان،  في 

التي  البلدان  اأرمينيا واأوزبك�ستان من  جانب 

الغذائي. من  االأ انعدام  اأخطر م�ساكل  تواجه 

وبالن�سبة للبلدان التي تمر بمرحلة تحول، 

القمة  المحرز لبلوغ هدف موؤتمر  التقدم  ُيقا�ض 

 1995-1993 الفترة  غذية با�ستخدام  العالمي للأ

قليم ككل، حدثت  . وبالن�سبة للإ
23

كفترة مرجعية

انت�سار  الجياع وفي ن�سبة  زيادة طفيفة في عدد 

البلدان تقدما  الجوع، وبينما حقق بع�ض 

اأخرى تدهورا  بدرجات متفاوتة، �سهدت بلدان 

لديها. الغذائي  من  االأ حادا في حالة 

بلد  اأحرزه كل  الذي  التقدم   31 ال�سكل  ويبيَّن 

غذية.  العالمي للأ القمة  نحو بلوغ هدف موؤتمر 

تحول بمرحلة  تمر  التي  البلدان 

اأذربيجان  الهدف كانت  التي بلغت  البلدان  ومن 

وجورجيا وقيرغيز�ستان، وجميعها بداأت من 

كثر نجاحا،  االأ ن�سبة مرتفعة النت�سار الجوع، هي 

الثلثين  التغذية بمقدار  اإذ خف�ست عدد ناق�سي 

التي كان لديها  اأرمينيا  قل. وخف�ست  االأ على 

اأعلى ن�سبة النت�سار   1995-1993 الفترة  في 

المائة(، عدد  )52 في  قليم  االإ التغذية في  نق�ض 

الن�سف، ولكن ن�سبة  الجوع بمقدار  َمن يعانون 

اإذ  القلق،  اإلى  انت�ساره تظل مرتفعة بدرجة تدعو 

خرى  االأ ال�سكان. والبلدان  المائة من  29 في  تمثل 

غذية  العالمي للأ القمة  التي بلغت هدف موؤتمر 

هي كرواتيا وا�ستونيا وليتوانيا وجمهورية 

مقدونيا اليوغو�سلفية ال�سابقة. كما حققت التفيا 

واالتحاد الرو�سي و�سلوفينيا وتركمان�ستان تقدما 

المن�سود. الهدف  لم تبلغ بعد  واإن كانت  قويا، 

وعانت ب�سعة بلدان نك�سات كانت �سديدة 

الحاالت. واأكبر زيادة ن�سبية  للغاية في بع�ض 

التي تحققت في كازاخ�ستان، ولكن  هي تلك 

ال�سائد في طاجيك�ستان  خطر هو  الو�سع االأ

اللتين �سهدتا تدهورا خطيرا في  واأوزبك�ستان 

الغذائي، وتعانيان حاليا م�ستويات عالية  من  االأ

التغذية. جدا من نق�ض 

والنك�سات التقدم  اأ�سباب  الج�ع:  محاربة 

توؤثر في  التي  العوامل  قليم  االإ تتباين في 

الجوع.  الحد من  االنتكا�ض في مجال  اأو  التقدم 

الغذائي  من  االأ انعدام  ففي حاالت كثيرة، كان 

ن�سان، وهي  االإ نتيجة مبا�سرة لكوارث بفعل 

ال�سيا�سي  الحروب وال�سراعات وانعدام اال�ستقرار 

واالقت�سادي، بما يترتب على ذلك من م�ساكل 

البلدان  تتعلق باللجئين والم�سردين. ومن بين 

اأذربيجان،  اأرمينيا،  الكوارث  التي �سهدت هذه 

الرو�سي والعديد من  جورجيا، مولدوفا، االتحاد 

الطبيعية دورا  الكوارث  البلقان. وقد لعبت  بلدان 

ا�ستمر  الذي  الجفاف  اأي�سا )مثل  ال�سدد  في هذا 

واأذربيجان  اأرمينيا  مدة طويلة في مناطق من 

اأعم،  الممكن، بوجه  وجورجيا ومولدوفا(. ومن 

اأذربيجان وجورجيا المحرز في  التقدم 

اللذان  البلدان  اأذربيجان وجورجيا، وهما  خرجت 

اأن  بعد  الجوع  الحد من  في  اأكبر نجاح  حققا 

كانت م�شتوياته مرتفعة للغاية، من �شراع م�شلح 

اقت�شادهما يتو�شع في  الت�شعينات. وبداأ  اأوائل  في 

االنكما�س  اأعقاب  العقد في  الثاني من ذلك  الن�شف 

النمو  ال�شابقة. وكان  ال�شنوات  ال�شديد في 

االقت�شادي، بدوره، عامال رئي�شيا وراء االنخفا�س 

كل من  الجوع في  يعانون  الكبير في عدد من 

2.5 مليون في  العدد من نحو  انخف�س  اإذ  البلدين، 

في  ن�شمة  مليون   0.8-0.7 اإلى   1995-1993 الفترة 

كال  1993، حقق  عام  ومنذ   .2003-2001 الفترة 

اإ�شالحات  البلدين تقدما قويا في مجال تنفيذ 

واإ�شالحات خا�شة  على نطاق االقت�شاد كله، 

را�شي  االأ الزراعي، من بينها خ�شخ�شة  بالقطاع 

الزراعية وملكيتها.
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ل�سالح الفقراء، وا�ستهداف المناطق الريفية 

50 في  اأكثر من  التي يعي�ض فيها  بالذات، 

ال�سكان، في بلدان مثل مولدوفا  المائة من 

اأي�سا  وطاجيك�ستان واأوزبك�ستان، واإلى حد كبير 

اأن  الجوع. ومع  ينت�سر فيها  اأخرى  بلدان  في 

قليم ككل،  االإ المهيمن في  القطاع  الزراعة لي�ست 

فقر، و�سيحدد  االأ البلدان  فاإنها تظل مهمة في 

الذي يتحقق م�ستقبل في  التقدم  الزراعي  داء  االأ

الغذائي. وفي  من  االأ الفقر وانعدام  الحد من  مجال 

اأعلى م�ستويات  التي ت�سجل فيها  الثلثة  البلدان 

لنق�ض التغذية، وهي طاجيك�ستان واأرمينيا 

 23 و   24 الزراعة ن�سبة تبلغ  واأوزبك�ستان، تمثل 

المحلي  الناتج  التوالي من  المائة على  31 في  و 

.
26

البلدان جمالي في تلك  االإ

اإلى  قليم  االإ الغذائي في  من  االأ انعدام  اأن يعزى 

التنمية االقت�سادية  عدة عوامل من بينها �سعف 

اإلى �سيا�سات وبنية تحتية  الناجم عن االفتقار 

مان االجتماعي في  االأ داعمة، وانهيار �سبكات 

اأعقاب تفكيك النظم االقت�سادية وال�سيا�سية التي 

الدول  ال�سرقية ورابطة  اأوروبا  كانت قائمة في 

الم�ستقلة قبل الت�سعينات.

تزايد  1990 و2001  الفترة ما بين عام  وخلل 

الذين  ال�سكان  الفقر المدقع، مقي�سا بن�سبة  معدل 

اليوم،  اأمريكي واحد في  باأقل من دوالر  يعي�سون 

الدول  رابطة  بلدان  المائة في  5.3 في  اإلى   0.4 من 

البلدان  المائة في  2.0 في  اإلى   0.2 الم�ستقلة، ومن 

�سرق  في جنوب  تحول  بمرحلة  تمر   التي 

. اإال اأن المتو�سط في رابطة الدول الم�ستقلة 
24 

اأوروبا

ينطوي على معدالت مرتفعة ب�سورة غير عادية 

بلدان منها مولدوفا  المدقع في عدة  الفقر  من 

المائة(،  )14 في  واأوزبك�ستان  المائة(،  )22 في 

)10 في  المائة(، وتركمان�ستان  )13 في  واأرمينيا 

.
25

المائة( )7 في  المائة(، وطاجيك�ستان 

الغذائي  من  االأ الحد من نك�سات  ويتطلب 

اإنمائية  جهودا تركز على تنفيذ ا�ستراتيجيات 
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اأقرب  اأننا  الرغم من  اأنه على  التقرير  يو�سح هذا 

لفية  نمائية للأ االإ هداف  االأ اأحد  اإلى بلوغ  ما نكون 

التغذية  وهو تخفي�ض ن�سبة من يعانون نق�ض 

اأبعد ما  اأننا الزلنا  اإال   ،2015 الن�سف بحلول  اإلى 

غذية  العالمي للأ القمة  نكون عن هدف موؤتمر 

اأى  ُيحرز  الن�سف. ولم  اإلى  العدد  وهو تخفي�ض 

خير، وظل عدد  االأ تقدم فيما يتعلق بالهدف 

.1992-1990 الجياع دون تغيير فعلي منذ 

مال حتى  الُمخيبة للآ النتائج  الرغم من  وعلى 

الجوع تبدو واعدة  فاإن احتماالت تخفي�ض  ن،  االآ

االقت�سادى  داء  االأ اأن  اإذ  الحا�سر.  الوقت  فى 

النامية، مدعوما بزيادة  البلدان  المح�سن فى 

الثنائية وهى الفقر  االهتمام الدولى بالم�سكلة 

ال�سديد والجوع، يوحى باإحراز خطوات �سريعة 

القادمة. ومع ذلك ال تزال  ال�سنوات  مام فى  االأ اإلى 

اأن  التى تواجهنا مثبطة للهمم: حيث يجب  المهمة 

2015 بتخفي�ض  العالم كل عام وحتى عام  يقوم 

اأى   ،
27

31 مليون �سخ�ض الجياع بمقدار  عدد 

الذي تحقق منذ  جمالي  التخفي�ض االإ اأمثال  ع�سرة 

الذى  بالتعهد  اأن نفى  لنا  اإذا كان   ،1992-1990

غذية والذي  العالمي للأ القمة  اأثناء موؤتمر  �سدر 

خم�ص  غذية:  العالمي للأ القمة  اأثناء موؤتمر  تكرر 

�سنوات بعد النعقاد.

التى  الم�ساكل  اإلى ذلك، فاإن  �سافة  وباالإ

البلدان لي�ست مت�ساوية، وهناك خوف  تواجهها 

الكفاح  اأثناء م�سيرة  اأن تتخلف بلدان كثيرة  من 

التى تواجه �سعوبات  البلدان  اأما  الجوع.  �سد 

اإلى بذل جهود كبيرة هى غالبا  خطيرة وتحتاج 

الو�سائل  اأقل قدر من  لديها  التى يوجد  البلدان 

لذلك. وبدون عمل هادف من جانب  اللزمة 

ال�ساأن المحليين، وبدون م�ساعدة من  اأ�سحاب 

البلدان  الدولى، ف�سوف تتعر�ض هذه  المجتمع 

التهمي�ض، مما يجعل جهود تخفي�ض  للمزيد من 

الم�ستقبل.  اأكثر �سعوبة فى  الجوع 

28
الج�ع م�ستفادة فى مجال تخفي�ص  درو�ص 

القمة  لبلوغ هدف موؤتمر  عند زيادة جهودنا 

التقدم،  غذية، وعند تو�سيع مجاالت  العالمي للأ

ال�سابقة مر�سدا ال غنى  التجارب  اأن تكون  يمكن 

عنه فيما يتعلق باالتجاهات العامة لل�سيا�سات. 

وفيما يلى بع�ض الدرو�ض المتعلقة بال�سيا�سات 

ال�سابقة فى  خفاقات  النجاحات واالإ الماأخوذة من 

مجال تخفي�ض الجوع.

تخفي�س الجوع �شرورى من اأجل ت�شريع التنمية   •
وتخفي�س الفقر. الجوع هو نتيجة للفقر، وفى 

الوقت ذاته، �سبب له. ويوؤثر الجوع تاأثيرا �سلبيا 

على ال�سحة، واإنتاجية العمل وخيارات اال�ستثمار، 

ويوؤدى اإلى ا�ستمرار الفقر. لذلك يلزم وجود 

تدخلت موجهة ل�سمان الو�سول اإلى الغذاء.

النمو الزراعى �شرورى من اأجل تخفي�س الجوع.   •
يعي�ض نحو 70 فى المائة من فقراء البلدان 

النامية فى المناطق الريفية ويعتمدون على 

الزراعة من اأجل �ُسبل المعي�سة، �سواء بطريق 

مبا�سر اأو غير مبا�سر. وفى اأكثر البلدان فقرا 

يعتبر النمو الزراعى القوة الدافعة للقت�ساد 

الريفي. وبوجه عام، تعد الزراعة عامل محوريا 

لتوليد الدخل وفر�ض العمل في البلدان التي 

من الغذائي )ال�سكلن 32  تعاني ب�سدة انعدام االأ

و33(. وتحتاج عملية مكافحة الجوع اإلى زيادة 

االلتزامات من اأجل الزراعة والتنمية الريفية.

بال�شروط  ولكن  ت�شاهم،  اأن  للتكنولوجيا  يمكن   •
ال�شحيحة. توؤدى التكنولوجيا المح�سنة التى 

تنا�سب الظروف المحلية وتولى اهتماما 

اإلى ت�سريع عملية تخفي�ض  ب�سغار المزارعين 

الزراعية  الدخول  الفقر وذلك عن طريق زيادة 

غذية. اأ�سعار االأ وانخفا�ض 

الجوع  تخفي�س  فى  التجارة  ت�شاهم  اأن  يمكن   •
التى  المكا�سب  اأما  الفقر.  وطاأة  وتخفيف 

تاأتى  التجارة فل  تتحقق من وراء تحرير 

اأو ب�سورة �ساملة. ويتطلب ح�سول  تلقائيا 

اإلى  المنافع توجيه االهتمام  الفقراء على 

البنية  خرى، بما فى ذلك  االأ العوامل  عدد من 

طر  �سواق، والموؤ�س�سات واالأ �سا�سية للأ االأ

مان. الداخلية لل�سيا�سات و�سبكات االأ

مام: الأ اإلى  الطريق 

الجوع ا�ضتئ�ضال  جهود  تدعيم 

<
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النمو  اأجل  من  �شرورى  العام  اال�شتثمار   •
اأمراً ال غنى  العام  اال�ستثمار  يعتبر  الزراعى. 

�سا�سية، والبحوث  االأ البنية  عنه فى مجال 

اأجل  ر�ساد وذلك من  الزراعية، والتعليم واالإ

نفاق  االإ الزراعى. وال يعك�ض  النهو�ض بالنمو 

البلدان  الزراعة فى كثير من  الفعلى على  العام 

اأهمية، وال�سيما  القطاع من  الفقيرة ما لهذا 

التغذية  التى ينت�سر فيها نق�ض  البلدان  فى 

على نطاق وا�سع.

البلدان  اأكثر  ت�شتهدف  ال  نمائية  االإ الم�شاعدات   •
احتياجا. انخف�ست الم�ساعدات الخارجية 

للزراعة والتنمية الريفية مقارنة بم�ستوياتها 

اإلى ذلك فهى ال  �سافة  الثمانينات. وباالإ فى 

البلدان التى تنخف�ض  ت�ستهدف ب�سورة كافية 

فيها م�ستويات نق�ض التغذية.

�شروريان  �شرطان  هما  واال�شتقرار  ال�شالم   •
المنازعات  والفقر. توؤدى  الجوع  لتخفي�س 

ن�سطة  االأ اإ�سابة  اإلى  التى تمتد لفترات طويلة 

البنية  اإلى جانب تدمير  نتاجية بال�سلل  االإ

اأركان  �سا�سية و�ُسبل المعي�سة، وتقو�ض  االأ

الغذائى ب�سورة خطيرة. من  االأ

الرامية  لل�سيا�سات  اأعمال  نح� و�سع جدول 

الج�ع اإلى تخفي�ص 

التى  ال�سيا�سات  اأن يتم ت�سميم تدخلت  يجب 

اإطار  الفعال للجوع فى  التخفي�ض  اإلى  تهدف 

قليمية  االتجاهات والتحديات العالمية واالإ

العولمة باإتاحة  ال�ساعدة. وال تقوم  والقطرية 

الزراعية فقط،  �سواق  االأ الفر�ض عن طريق تو�سيع 

اأمام  المحلية  �سواق  االأ اأي�سًا بفتح  ولكنها تقوم 

جنبية. وتوؤدى الح�سرنة  الجهات المتناف�سة االأ

المناطق الح�سرية  اإلى زيادة طلب  ال�سريعة 

الجودة  غذية ذات معايير  االأ غذية وكذلك  االأ على 

المناخ  مان الجيدة. وي�سكل تغير  ومعايير االأ

اأمام  يكولوجية تحديات جديدة  االإ النظم  وتدهور 

الطبيعية.  الموارد  نتاج والحفاظ على  االإ زيادة 

المناعة  انت�سار فيرو�ض نق�ض  كذلك يوؤدى 

الب�سرية/متلزمة نق�ض المناعة المكت�سبة 

المدى مثل  وبئة طويلة  االأ اإلى زيادة  يدز(  )االإ

العابرة  فات  مرا�ض واالآ االأ الملريا. كما ت�سكل 

للحدود خطورة على �ُسبل المعي�سة. 

اإلى ترابط  الفعال للجوع  التخفي�ض  ويحتاج 

اأولوية لتمويل  اإيلء  ال�سيا�سات. ويجب  بين 

 34 ال�سكل  الزراعية والريفية. ويو�سح  التنمية 

الزراعى.  ال�سامل والنمو  النمو االقت�سادى  اأهمية 

دارة  لل�سلم واال�ستقرار و“االإ اأهمية  اأن هناك  كما 

ال�سيا�سات  اأعمال  الجيدة”. ويعتمد جدول 

اأن  اإال  البلدان،  بلد من  المحددة على ظروف كل 

التى  ال�سرورية  العنا�سر  اأدناه هو بع�ض  ما يرد 

ف�سل فى مجال تخفي�ض  داء االأ يمكن اأن ت�سمن االأ

 .2015 الباقية حتى عام  ال�سنوات  الجوع فى 

اأن تركز  ال�شاخنة. يجب  النقاط  على  التركيز 

“النقاط ال�ساخنة”  البرامج واال�ستثمارات على 

الموجودة  المناطق  للفقر والجوع. وهى تلك 

القطر حيث تعانى ن�سبة  العالم وفى داخل  في 

التغذية والفقر. ال�سكان نق�ض  ملمو�سة من 

الجوع. يجب  لتخفي�س  مزدوج  نهج  اتباع 

الرامية  المدى  التدخلت طويلة  اأن ت�ساحب 

نتاجية برامج و�سيا�سات  االإ القدرة  اإلى تعزيز 

ت�ستجيب للحتياجات الملحة للفقراء واأولئك 

اأن  الغذائى. ويجب  من  االأ انعدام  الذين يعانون 

الزراعة  التدخلت ب�سفة خا�سة على  تركز 

الريفية مع تخ�سي�ض بوؤرة اهتمام  والتنمية 

اأمامهم و�سمان  العمل  للفقراء وذلك بخلق فر�ض 

– �سواء كانت  المنتجة  �سول  االأ اإلى  و�سولهم 

البرامج  اأما  اأو مالية.  ب�سرية  اأو  اأ�سوال مادية 

اإن�ساء �سبكات  اأن ت�سمل  وال�سيا�سات، فيجب 

موال، والتدخلت  االأ مان االجتماعية، وتحويل  االأ

غذية والتغذية. ال�سحية وبرامج االأ

�شحاب الحيازات  نتاجية الزراعية الأ تعزيز االإ

ن�سطة الناجحة الرامية  ال�شغيرة. يجب زيادة االأ

�سحاب الحيازات  نتاجية الزراعية الأ اإلى تح�سين االإ

ال�سغيرة. ويجب اأن تهدف ال�سيا�سات والبرامج 

ثر االقت�سادى للقطاع على  الزراعية اإلى تدعيم االأ

ن�سطة غير  المناطق الريفية من خلل توليد االأ

جور. الزراعية وفر�ض العمل الريفية وزيادة االأ

OôØ∏d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

ájò¨àdG »°übÉf OóY

πeÉY πµd »YGQõdG ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

‹hódG ∂æÑdGh áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

¤ÉªLE’G ≈∏ëŸG œÉædG øe OôØdG Ö«°üfh ájò¨àdG ¢ü≤f

πeÉY πµd »YGQõdG ¤ÉªLE’G ≈∏ëŸG œÉædGh

( إلى  ,Ò¨à∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG)

≈eÉædG ⁄É©dG

 Æƒ∏H ƒëf Éeó≤J äRôMCG ¿Gó∏H

ájòZCÓd »ŸÉ©dG áª≤dG ô“Dƒe ±óg

äÉ°ùµf ≈fÉ©J ¿Gó∏H
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اأن  الخا�س. يجب  لال�شتثمار  مواتية  بيئة  خلق 

اإلى  العامة �سيا�سات توؤدى  ت�ساحب اال�ستثمارات 

اإ�سافية من اال�ستثمارات الخا�سة.  وجود تدفقات 

واإدارة  دارة،  االإ كما تعتبر نوعية و�سفافية 

المرافق العامة، واال�ستقرار ال�سيا�سى، والموؤ�س�سات 

الكلى  ال�سوقية الموثوق بها، ونظام االقت�ساد 

التى ت�ساعد على  ال�سرورية  مور  االأ واال�ستقرار من 

تحقيق هذه الغاية.

ال�شلع  اإمدادات  بزيادة  الفقر  تخفي�س  ربط 

اأ�سواق لل�سلع  اإن�ساء  العامة. ي�ساعد  العالمية 

البيئية وما يترتب على ذلك من  والخدمات 

لل�سلع  اإجراء تقييم دقيق  اآلية �سعرية على  وجود 

ن�سطة الزراعية  العالمية العامة والمفا�سلة بين االأ

لية  االآ اأن تقوم  البيئية. ويمكن  وال�سلع والخدمات 

المزارعين  البيئية من  “ب�سراء” الخدمات  ال�سعرية 

الذين يقومون،  اإطار حوافز للمزارعين  اإن�ساء  مثل 

التى  المثال، بمواءمة الممار�سات  على �سبيل 

الزراعى وت�سون  البيولوجى  التنوع  تحفظ 

الكربون  انبعاثات  اأو تخف�ض  البرية  الحياة 

ليات  االآ ت�ساهم مثل هذه  اأن  الجو. ويمكن  اإلى 

البلدان(  )المعمول بها بالفعل فى بع�ض  ال�سوقية 

البيئية  الفقر وا�ستدامة الموارد  فى تخفي�ض 

والطبيعية.

الفقراء.  فى خدمة  التجارة  تكون  اأن  على  العمل 

العالمية  �سواق  ا�ستمرار عملية تحرير االأ مع 

النامية  البلدان  اإعطاء  ال�سرورى  ي�سبح من 

اإلى  ترمى  التى  ال�سيا�سات”  لو�سع  “الفر�ض 
تنمية المناطق الريفية والزراعة. وحتى يت�سنى 

التجارية يجب تقديم  �سلحات  اال�ستفادة من االإ

القدرة  اأجل تعزيز  النامية من  للبلدان  الم�ساعدة 

�سلحات  المناف�سة عن طريق االإ المحلية على 

ال�سيا�سات )المعونة من  الموؤ�س�سية وفى مجال 

اأي�سًا وجود  ال�سرورى  التجارة(. ومن  اأجل 

الجماعات  اأجل حماية  مان من  االأ �سبكات 

�سلحات  العاجلة للإ ثار  االآ �سة من 
ّ
المعر

التجارية.

وو�شعها  والدولية  المحلية  الموارد  تن�شيق 

والريفية. تعتبر  الزراعية  التنمية  في خدمة 

الريفية  الزراعة والتنمية  زيادة اال�ستثمارات في 

الغذائي. ويمكن  من  االأ اأمراً �سروريا لتح�سين 

اأن  المنخف�ض  الدخل  البلدان ذات  لحكومات 

مر وذلك بتوجيه جزء كبير  االأ ت�ساهم في هذا 

القطاعين. ويجب  المالي نحو هذين  اإنفاقها  من 

اأي  اأن تفي بتعهداتها،  المانحة  البلدان  على 

القومي  المائة من دخلها  0.7 في  التبرع بن�سبة 

الر�سمية.  نمائية  الم�ساعدات االإ اأجل  جمالي من  االإ

نمائية  ومن ال�سروري تن�سيق الم�ساعدات االإ

الر�سمية والموارد العامة المحلية وتوجيهها 

الجهود لزيادة  ال�سحيحة، كما يجب بذل  الوجهة 

.
29

نمائية الر�سمية فعالية الم�ساعدات االإ

لتوفير  الو�سائل ما يكفي  لديه من  وفى عالم 

ا�ستمرار الجوع عارا  الغذاء ل�سكانه، ي�سبح 

اإننا  التجارب كثيرا.  العالم. لقد تعلمنا من  على 

الُخطى نحو عالم  نعلم ما يجب عمله لت�سريع 

850 مليون  اأكثر من  الجوع. وهناك  خاٍل من 

ال�سرورى  �سخ�ض ينتظرون ما يمكن عمله. ومن 

اإلى بلوغ  الرامية  اإعطاء دفعة كبيرة لجهودنا 

غذية وهو تخفي�ض  هدف موؤتمر القمة العالمي للأ

توافرت  اإذا  الهدف  بلوغ هذا  مكان  االإ وفى  الجوع. 

رادة ال�سيا�سية. االإ



áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

,ájò¨àdG »°übÉf OGóYCG ‘ Ò¨à∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG

¤G

 ±óg π©ØdÉH â¨∏H

 :ájòZCÓd »ŸÉ©dG áª≤dG ô“Dƒe

 øe ÌcCÉH ¢VÉØîfG

 :®ƒë∏e Ωqó≤J

 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG

 :Ohó Ωqó≤J

 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG

 IOÉjR :äÉ°ùµf

 áÑ°ùæH

 :IOÉM äÉ°ùµf

 øe ÌcCÉH IOÉjR

 áÑ°ùæH ájò¨àdG ¢ü≤f QGôªà°SG

¿Éµ°ùdG øe øe qπbCG :ájÉ¨∏d á«fóàe

IôaGƒàe ÒZ äÉfÉ«H

,ájò¨àdG ¢ü≤f QÉ°ûàfG ‘ Ò¨à∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG

¤G

 :á«ØdCÓd »FÉ‰E’G ±ó¡dG ájÉZ π©ØdÉH â¨∏H

 øe ÌcCÉH ¢VÉØîfG

 :®ƒë∏e Ωqó≤J

 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG

 :Ohó Ωqó≤J

 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG

 IOÉjR :äÉ°ùµf

 áÑ°ùæH

 :IOÉM äÉ°ùµf

 øe ÌcCÉH IOÉjR

 áÑ°ùæH ájò¨àdG ¢ü≤f QGôªà°SG

¿Éµ°ùdG øe øe qπbCG :ájÉ¨∏d á«fóàe

IôaGƒàe ÒZ äÉfÉ«H

áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

 òæe ájòZCÓd »ŸÉ©dG áª≤dG ô“Dƒe ±óg ƒëf Ωó≤àdG

 òæe á«ØdCÓd »FÉ‰E’G ±ó¡dG ájÉZ ƒëf Ωó≤àdG

.ÉjÎjQEGh É«Hƒ«KEG Éªg ,∫qƒ– á∏MôÃ ¿GôÁ øjó∏H ‘ Ωqó≤J øe RôMCG Ée ¢SÉ«≤d á«©Lôe IÎØc  IÎØdG äóªoàYG*
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 :1 الجدول 

لفية  للأ نمائية  الإ هداف  والأ غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف  بل�غ  نح�  والتقدم  التغذية  نق�ص   انت�شار 

تح�ل بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  في 

)يتبع(

868.9823.1820.21.020170.8 058.74 4العالم النامي

297.4569.7524.00.920160.8 815.23 2اآ�شيا والمحيط الهادي**
374.7198.7159.50.816120.7 241.51 1�شرق اآ�شيا

20.322.53.67.92.218352.0جمهورية كوريا ال�شعبية الديمقراطية )5(
302.2193.6150.00.816120.7 175.71 1ال�شين )3(

2.32.60.80.70.934280.8منغوليا )4(
0.9__43.347.40.80.81.0جمهورية كوريا )1(

444.2530.380.065.30.818120.7جن�ب �شرق اآ�شيا
10.113.84.44.61.143330.8كمبوديا )4(

185.2217.116.413.80.8960.7اإندوني�شيا )2(
4.25.51.21.20.929210.7جمهورية الو الديمقراطية ال�شعبية )4(

18.324.00.50.61.3331.0ماليزيا )1(
41.248.84.02.70.71050.6ميانمار )2(
62.578.616.215.20.926190.7الفلبين )3(
55.162.216.813.40.830210.7تايلند )4(

67.580.320.613.80.731170.6فييت نام )3(
386.7290.4298.51.026220.8 125.31 1جن�ب اآ�شيا

112.1143.839.243.11.135300.9بنغالدي�ش )4(
863.31049.5214.8212.01.025200.8الهند )4(

19.124.63.94.11.120170.8نيبال )3(
113.7149.927.835.21.324231.0باك�شتان )4(

17.018.94.84.10.928220.8�شري النكا )4(

443.4528.959.452.40.913100.7اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي
84.8102.04.65.11.1550.9اأمريكا ال�شمالية

84.8102.04.65.11.1550.9المك�شيك )2(
28.837.75.07.41.517201.1اأمريكا ال��شطى
3.24.10.20.21.0640.8كو�شتاريكا )1(
5.26.40.60.71.112110.9ال�شلفادور )3(
9.012.01.42.82.016231.5غواتيماال )4(
5.06.81.11.51.323221.0هندورا�ش )4(
3.95.31.21.51.230270.9نيكاراغوا )4(

2.53.10.50.81.521251.2بنما )4(
28.532.07.76.70.927210.8البحر الكاريبي

0.2_10.711.30.70.20.27كوبا )1(
7.28.61.92.31.227271.0الجمهورية الدومينيكية )4(

7.08.24.63.80.865470.7هايتي )5(
2.42.60.30.30.814100.7جامايكا )3(

1.21.30.20.10.913110.8ترينيداد وتوباغو )3(
301.3357.142.033.30.81490.7اأمريكا الجن�بية

رجنتين )1( 1.1__33.038.00.70.91.3االأ
6.88.61.92.01.028230.8بوليفيا )4(

151.2176.318.514.40.81280.7البرازيل )2(
13.315.61.10.60.5840.5�شيلي )1(

35.743.56.15.91.017140.8كولومبيا )3(
10.512.80.90.60.7850.6اإكوادور )2(

0.70.80.20.10.52190.4غيانا )2(
4.35.70.80.81.118150.8باراغواي )3(

22.226.89.33.30.442120.3بيرو )3(
0.40.40.10.00.813100.7�شورينام )3(

3.13.40.20.10.6730.5اأوروغواي )1(
20.025.22.34.52.011181.6جمهورية فنزويال البولفارية )3(

العالم النامي

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ  االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1992-19902003-20011992-19902003-20011992-19902003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(
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)يتبع(

دنى و�شمال اأفريقيا** 322.8407.425.037.61.5891.2ال�شرق الأ
دنى 202.5260.419.631.61.610121.3ال�شرق الأ

�شالمية )1( 58.068.12.12.71.3441.1جمهورية اإيران االإ
ردن )2( 3.45.30.10.42.9471.9االأ
2.12.40.50.10.32450.2الكويت )2(

31.2_2.83.60.10.11.5لبنان )1(
17.123.50.70.91.2440.9المملكة العربية ال�شعودية )1(

13.117.40.70.61.0540.7الجمهورية العربية ال�شورية )1(
31.7_58.770.31.02.02.1تركيا )1(

مارات العربية المتحدة )1( 0.4_2.12.90.10.10.64االإ
12.519.34.27.11.734371.1اليمن )5(

120.4147.05.46.01.1440.9�شمال اأفريقيا
25.631.31.31.51.1550.9الجزائر )2(

57.070.52.52.41.0430.8م�شر )1(
1.1__4.45.40.00.01.4الجماهيرية العربية الليبية )1(

25.030.11.51.91.3661.1المغرب )2(
1.0__8.49.70.10.11.1تون�ش )1(

477.3635.3169.0206.21.235320.9اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى**
63.484.122.746.82.136561.6و�شط اأفريقيا
12.015.74.04.01.033250.8الكاميرون )4(

3.03.81.51.71.150450.9جمهورية اأفريقيا الو�شطى )5(
6.08.33.52.70.858330.6ت�شاد )4(

2.63.61.41.20.954340.6الكونغو )4(
38.851.312.237.03.031722.3جمهورية الكونغو الديمقراطية )5(

1.01.30.10.10.71050.5غابون )2(
167.8223.075.186.91.245390.9�شرق اأفريقيا
5.76.62.74.51.648671.4بوروندي )5(

3.24.02.22.91.368731.1اإريتريا***)5(
55.669.038.231.50.861460.8اإثيوبيا***)5(

24.431.59.59.71.039310.8كينيا )4(
6.48.22.83.01.143360.8رواندا )5(

25.532.97.98.81.131270.9ال�شودان )4(
17.925.04.24.61.124190.8اأوغندا )3(

27.036.39.916.11.637441.2جمهورية تنزانيا المتحدة )5(
71.091.834.136.01.148390.8اأفريقيا الجن�بية

9.613.25.65.00.958380.7اأنغوال )5(
1.41.80.30.51.723301.3بوت�شوانا )4(

1.61.80.30.20.817120.7لي�شوتو )3(
12.316.94.36.51.535381.1مدغ�شقر )5(
9.611.94.84.00.850340.7مالوي )4(

1.11.20.10.11.0660.9موري�شيو�ش )2(
13.918.59.28.30.966450.7موزامبيق )5(

1.52.00.50.40.934230.7ناميبيا )4(
0.91.10.10.21.714191.3�شوازيلند )3(

8.410.74.05.11.348471.0زامبيا )5(
10.712.84.85.71.245451.0زمبابوي )5(

175.1236.337.236.51.021150.7غرب اأفريقيا
4.86.61.00.90.920140.7بنن )3(

9.212.61.92.11.121170.8بوركينا فا�شو )3(
12.916.42.32.21.018140.8كوت ديفوار )3(

1.01.40.20.41.822271.2غامبيا )4(
15.720.55.82.40.437120.3غانا )3(

 :1 الجدول 

لفية  للأ نمائية  الإ هداف  والأ غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف  بل�غ  نح�  والتقدم  التغذية  نق�ص  انت�شار 

تح�ل بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  في 

العالم النامي

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ  االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1992-19902003-20011992-19902003-20011992-19902003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(



من الغذائي في العالم  342006 حالة اإنعدام الأ

413.6408.923.424.71.1661.1البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل
284.5281.019.120.81.1771.1رابطة الدول الم�شتقلة

3.43.11.80.90.552290.6اأرمينيا )4(
7.78.32.60.80.334100.3اأذربيجان )3(
32.8_10.39.90.10.32.7بيالرو�ش )1(
5.45.22.40.70.344130.3جورجيا )3(

87.8_16.715.50.21.27.2كازاخ�شتان )2(
4.55.11.00.20.22140.2قيرغيز�شتان )1(

4.44.30.20.51.95111.9جمهورية مولدوفا )3(
148.4144.16.44.10.6430.7االتحاد الرو�شي )1(

5.76.21.23.83.122612.8طاجيك�شتان )5(
4.14.80.50.40.81280.7تركمان�شتان )2(

31.1_51.748.91.21.21.0اأوكرانيا )1(
22.325.71.76.74.08263.4اأوزبك�شتان )4(
0.4_7.67.10.40.10.45دول البلطيق

1.51.30.10.00.3930.3اإ�شتونيا )1(
2.52.30.10.10.8330.9التفيا )1(

0.2_3.63.50.20.00.24ليتوانيا )1(
121.4120.83.93.81.0331.0اأوروبا ال�شرقية

3.23.10.20.21.1561.1األبانيا )2(
8.58.00.70.71.1891.2بلغاريا )2(

3.64.10.30.41.1991.0البو�شنة والهر�شك )2(
0.6__10.29.90.10.00.6هنغاريا )1(
4.54.40.70.30.41670.4كرواتيا )2(

2.02.00.30.10.51570.4جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة )2(
0.6__10.310.20.20.10.6الجمهورية الت�شيكية )1(

1.0__38.538.60.30.31.0بولندا )1(
0.3__22.822.40.30.10.3رومانيا )1(

�شود )3( 10.510.50.51.12.25102.2�شربيا والجبل االأ
5.35.40.20.31.6461.6�شلوفاكيا )2(
2.02.00.10.10.9330.9�شلوفينيا )1(

6.48.42.52.00.839240.6غينيا )4(
2.13.20.71.62.234491.4ليبريا )5(
9.312.62.73.51.329281.0مالى )4(

2.12.80.30.30.815100.6موريتانيا )3(
7.911.53.23.71.241320.8النيجر )4(

88.7120.911.811.51.01390.7نيجيريا )2(
7.59.91.82.21.323231.0ال�شنغال )4(

4.14.81.92.41.346501.1�شيراليون )5(
3.54.81.21.21.033250.7توغو )4(

 :1 الجدول 

لفية  للأ نمائية  الإ هداف  والأ غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  هدف  بل�غ  نح�  والتقدم  التغذية  نق�ص  انت�شار 

تح�ل بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  في 

العالم النامي

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ  االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1992-19902003-20011992-19902003-20011992-19902003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(

البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

قليم الفرعي/البلد قليم/ االإ االإ

)فئة نق�ش التغذية(

 عدد ال�شكان  جمم�ع ال�شكان

الذين يعان�ن نق�ص التغذية

املعدل احلايل/الفرتة 

عداد   املرجعية لأ

ناق�شي التغذية*

معدل هدف موؤمتر 

 القمة العاملي 

غذية = 0.5 لالأ

ن�شبة من يعان�ن نق�ص 

التغذية اإىل جمم�ع ال�شكان

املعدل احلايل/الفرتة 

 املرجعية لنت�شار 

ناق�شي التغذية*

 معدل الهدف 

منائي   االإ

لفية = 0.5  لالأ

1995-19932003-20011995-19932003-20011995-19932003-2001

)٪()باملاليني()باملاليني(

طالع على المالحظات، يرجى الرجوع اإلى �شفحة 38 لالإ



35 حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم  2006

)يتبع(

:2 الجدول 

والبلدان  النامية  البلدان  في  والدخل  الزراعية  الم�ارد  الغذائية،  المع�نة  الفقر،  غذية،  الأ ت�افر 

التغذية  نق�ص  انت�شار  فئة  اأ�شا�ص  على  م�شنفة  تح�ل،  بمرحلة  تمر  التي 

اأقل من 5% ناق�ش� تغذية 

اآ�شيا والمحيط الهادي

854 7304 0793 7184 87022005611822 8302 2ماليزيا
985 5309 2455 16912 200381007غ م040 0003 3جمهورية كوريا

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

رجنتين 627 8499 9326 2146 980230021213876 0002 3االأ
253 0963 2054 2805 86062001618296143 6102 2�شيلي

440 1714 2313 1164 850525065168733 7202 2كو�شتاريكا
غ مغ مغ مغ م001111016غ مغ م190 7203 2كوبا

578 5697 3325 0835 8502210343413615 6602 2اأوروغواي
دنى و�شمال اأفريقيا ال�شرق الأ

048 5332 5791 1691 35043704439121 2003 3م�شر
�شالمية 480 8802 8021 3681 090220098451 9803 2جمهورية اإيران االإ

088 26غ م327 1685 2284 4620331451غ مغ م170 1603 3لبنان
غ مغ م218 7غ م0054711257غ مغ م330 2703 3الجماهيرية العربية الليبية

599 76114 7567 2988 001929009غ مغ م820 7702 2المملكة العربية ال�شعودية
903 0592 1202 101414149209151غ مغ م060 8303 2الجمهورية العربية ال�شورية

639 4922 2282 5312 2502270131289771 1503 3تون�ش
766 7641 9771 4712 3402200556232 4903 3تركيا

مارات العربية المتحدة 288 88535 8569 79721 0011240024غ مغ م220 9303 2االإ
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

754 8272 5191 0241 40891801غ مغ م960 1902 3بيالرو�ش*
728 2384 8713 7335 009100574غ م2402 0803 3الجمهورية الت�شيكية*

188 4923 9252 7314 160229014181032 7603 2اإ�شتونيا*
983 8333 1612 6555 5002200913043 3403 3هنغاريا*

0508210312126028243306575956 4003 2قيرغيز�شتان*
429 3742 0951 3564 02022809115822 9603 2التفيا*

424 4غ م105 4544 370721009121812 8703 2ليتوانيا*
445 6369541 1454 3702200563603 3403 3بولندا*

690 5643 9922 6221 520321016220821 2103 3رومانيا*
390 6202 1221 6862 080623015141731 9303 2االتحاد الرو�شي*

667 90730 39213 50110 970220049132067 9502 2�شلوفينيا*
391 2101 21015154567588221غ م030 0403 3اأوكرانيا*

5 اإلى 9% ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

88017800222811656874474574 7002 2اإندوني�شيا
غ مغ مغ مغ م001200غ مغ م900 6302 2ميانمار

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

227 6793 4441 0803 06014800101427163 8103 2البرازيل
491 0641 3842 3351 7102182277100581 5102 2اإكوادور

538 1443 73083241517187252946449762 3502 2غيانا
778 2712 8032 0805 1808101099118505 1003 3المك�شيك

دنى و�شمال اأفريقيا ال�شرق الأ

113 8872 9141 7211 04022006558531 9203 2الجزائر
ردن 255 7111 8461 4731 6802231148592921 8202 2االأ
486 14غ م914 16غ م008238349غ مغ م060 3403 2الكويت
711 7571 3391 1701 07022415680291 0303 3المغرب

اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

805 5741 8671 1903 0022190324غ مغ م670 4502 2غابون
659 9154 1573 6444 2034148532غ مغ م960 8902 2موري�شيو�ش

700597000221812364387595890 5402 2نيجيريا

فئة انت�شار نق�ص التغذية 

في مجموع ال�شكان 2003-2001

قليم/البلد الإ

اإمدادات الطاقة 

 الغذائية

الفقر )ال�شكان الذين 

يعي�ش�ن باأقل من دولر 

واحد ي�ميا مبعادل 

الق�ة ال�رشائية(

املع�نة الغذائية 

امل�شتلمة كح�شة 

من اإمدادات الطاقة 

الغذائية

الر�شيد الراأ�شمايل يف 

 الزراعة

امل�شاعدات اخلارجية 

 للزراعة

ن�صيب الفرد من الناجت 

جمايل  املحلي الإ

القيمة امل�شافة للزراعة 

 لكل عامل

 92-199003-20011991200392-199003-2001 92-199003-200192-199003-20011991200319912003

)ب�شعر الدوالر الثابت عام 2000(  )ب�شعر الدوالر الثابت عام 1995 لكل عامل زراعي()٪()٪()كيلوكالوري/يوم للشخص(



من الغذائي في العالم  362006 حالة اإنعدام الأ

)يتبع(

البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

492 0131 4031 860222134568388201 8702 2األبانيا*
671 9515 3212 1781322863131غ مغ م710 6902 2البو�شنة والهر�شك*

847 1616 8392 5151 85025202228411171 9002 2بلغاريا*
302 1959 7545 1374 2104841503غ م770 5202 2كرواتيا*

447 3481 6711 0951 200343422551غ م710 2802 3كازاخ�شتان*
177 1473 7522 6051 23091004311غ م800 5202 2جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة*

غ م2630 9824 200131211042غ م830 9202 2�شلوفاكيا*

غ م076 1غ م750211040343310613 5502 2تركمان�شتان*

10 اإلى 19% ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

378**252**209 1**422**122**1**1700**33**940 7102 2ال�شين
3900111911183228198208غ م450 3402 2نيبال

041908987 4502015112263208941 2602 2الفلبين
5801520011219235471211297 1802 2فييت نام

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

791 4732 0403 8752 58038004538181 4402 2كولومبيا
607 5901 0931 6652 56021311232255991 4902 2ال�شلفادور
965 0481 2032 1203 6808240122468923 5002 2جامايكا

544 1682 3512 5001 530516005594181 4002 2باراغواي
770 1621 1361 6582 5702181034414451 9602 1بيرو

007 9823 2802 1182 13014131131672غ مغ م660 5302 2�شورينام
135 6312 6091 0117 00564165غ م7604 6302 2ترينيداد وتوباغو

880 5525 9684 1763 350314001417320205 4602 2جمهورية فنزويال البوليفارية
اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

11112549275329374610غ مغ م530 3302 2بنن
460634531012221217247151164 3502 2بوركينا فا�شو

630101110227033633573600763 4702 2كوت ديفوار
650184541114027216269316346 0802 2غانا

6203036752213132396527464491 4402 2لي�شوتو
78047261163211561336422260287 5602 2موريتانيا
180 3561 3461 3221 4598915001غ م3608 4502 2�شوازيلند

380888512111520177262189231 2702 2اأوغندا
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

087 62012412117182345598667811 1402 2اأذربيجان*
535 8891 352610124644388231غ م520 0502 2جورجيا*

22113891861338371547703غ م730 9302 2جمهورية مولدوفا*
�شود* 424 1غ م189 134451237681غ مغ م670 9102 2�شربيا والجبل االأ

20 اإلى 34% ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

20036364111187277386246313 0702 2بنغالدي�ش
302غ م321غ م342111230غ م060 8602 1كمبوديا

4404235001144312511337406 3702 2الهند
32082611113438232364348460 1102 2جمهورية الو الديمقراطية ال�شعبية

27263536980337423644679غ م250 0602 2منغوليا
340481321443515473545580696 3002 2باك�شتان

3904872116046595921713746 2302 2�شري النكا
238504633 5552 4101820022611 2002 2تايلند

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

018701771 22061415433108638951 1102 2بوليفيا

:2 الجدول 

والبلدان  النامية  البلدان  في  والدخل  الزراعية  الم�ارد  الغذائية،  المع�نة  الفقر،  غذية،  الأ ت�افر 

التغذية  نق�ص  انت�شار  فئة  اأ�شا�ص  على  م�شنفة  تح�ل،  بمرحلة  تمر  التي 

فئة انت�شار نق�ص التغذية 

في مجموع ال�شكان 2003-2001

قليم/البلد الإ

اإمدادات الطاقة 

 الغذائية

الفقر )ال�شكان الذين 

يعي�ش�ن باأقل من دولر 

واحد ي�ميا مبعادل 

الق�ة ال�رشائية(

املع�نة الغذائية 

امل�شتلمة كح�شة 

من اإمدادات الطاقة 

الغذائية

الر�شيد الراأ�شمايل يف 

 الزراعة

امل�شاعدات اخلارجية 

 للزراعة

 ن�صيب الفرد من 

الناجت املحلي 

جمايل  الإ

القيمة امل�شافة للزراعة 

 لكل عامل

 92-199003-20011991200392-199003-2001 92-199003-200192-199003-20011991200319912003

)ب�شعر الدوالر الثابت عام 2000(  )ب�شعر الدوالر الثابت عام 1995 لكل عامل زراعي()٪()٪()كيلوكالوري/يوم للشخص(



37 حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم  2006

142 2944 4642 5472 29042226719901 2602 2الجمهورية الدومينيكية
285 1512 7182 4681 2103516952235411 3502 2غواتيماال
209 360382110332116488889439841 3102 2هندورا�ش
946 1371 2904845225552792316947931 2202 2نيكاراغوا

657 3373 9962 1533 2601273079171763 3202 2بنما
اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

491575412 3253 203271212غ م18031 2602 2بوت�شوانا
215 17001137186226466891غ م270 1202 2الكاميرون

غ م31222137197205184غ مغ م160 7802 1ت�شاد

104935298347 23005551غ مغ م150 8602 1الكونغو
53104727324320226220غ م28054 3702 2غامبيا

22114126331378172231غ مغ م420 1102 2غينيا
15034233310378443418337319 9802 1كينيا

4215300201413914682134غ م140 8802 1مالوي
10113528182239191245غ م22016 2202 2مالي

122 9438631 6861 445680551غ م26035 0702 2ناميبيا
160426131112818177160182174 0202 2النيجر

31115037398445244254غ م31045 2802 2ال�شنغال
غ م92810145282417302غ مغ م260 1702 2ال�شودان

2011203261243351405غ مغ م320 1502 2توغو
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

780 5262 26011134481317781874228861 9602 1اأرمينيا*
615 2311 2703140216159435116021 6602 2اأوزبك�شتان*

%35 اأو اأكثر ناق�ش� تغذية

اآ�شيا والمحيط الهادي

غ مغ مغ مغ م0223302غ مغ م150 4702 2جمهورية كوريا ال�شعبية الديمقراطية 

اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي

88112428626441794426غ مغ م090 7802 1هايتي
دنى و�شمال اأفريقيا ال�شرق الأ

02041634333212443537340524 0402 2اليمن
اأفريقيا جن�ب ال�شحراء الكبرى

7911196771740200175غ مغ م070 7802 1اأنغوال
64045550510237146103121101 9001 1بوروندي

1111353261225292423غ م94067 8601 1جمهورية اأفريقيا الو�شطى
غ م110041417985230غ مغ م610 1701 2جمهورية الكونغو الديمقراطية

33461103219217710557غ مغ م520 5501 1اإريتريا*
8603123771101288102120109 5501 1اإثيوبيا*

غ مغ م3071112176128غ مغ م940 2101 2ليبريا

040466122321426247224184173 0802 2مدغ�شقر
38256001314167261115147غ م070 7302 1موزامبيق

5224002324254244190224غ م070 9502 1رواندا
غ مغ م57001020273151غ م93057 9901 1�شيراليون

01002412256300247290غ م96049 0501 2جمهورية تنزانيا المتحدة
9306564133113723351327184210 9301 1زامبيا

01033569711463655479265241 9802 1زمبابوي
البلدان التي تمر بمرحلة تح�ل

840479141110187196204339418 3101 2طاجيك�شتان*

:2 الجدول 

والبلدان  النامية  البلدان  في  والدخل  الزراعية  الم�ارد  الغذائية،  المع�نة  الفقر،  غذية،  الأ ت�افر 

التغذية. نق�ص  انت�شار  فئة  اأ�شا�ص  على  م�شنفة  تح�ل،  بمرحلة  تمر  التي 

فئة انت�شار نق�ص التغذية 

في مجموع ال�شكان 2003-2001

قليم/البلد الإ

اإمدادات الطاقة 

 الغذائية

الفقر )ال�شكان الذين 

يعي�ش�ن باأقل من دولر 

واحد ي�ميا مبعادل 

الق�ة ال�رشائية(

املع�نة الغذائية 

امل�شتلمة كح�شة 

من اإمدادات الطاقة 

الغذائية

الر�شيد الراأ�شمايل يف 

 الزراعة

امل�شاعدات اخلارجية 

 للزراعة

ن�صيب الفرد من الناجت 

جمايل  املحلي الإ

القيمة امل�شافة للزراعة 

 لكل عامل

 92-199003-20011991200392-199003-2001 92-199003-200192-199003-20011991200319912003

)ب�شعر الدوالر الثابت عام 2000(  )ب�شعر الدوالر الثابت عام 1995 لكل عامل زراعي()٪()٪()كيلوكالوري/يوم للشخص(

طالع على المالحظات، يرجى الرجوع اإلى �شفحة 38 لالإ



من الغذائي في العالم  382006 حالة اإنعدام الأ

ملحظات على الجدول 1

غذية: تخفي�ش عدد من يعانون نق�ش التغذية اإلى الن�شف في الفترة ما بين 1990- هدف م�ؤتمر القمة العالمي للأ

1992 وعام 2015.

لفية، الغاية 2: تخفي�ش ن�شبة ال�شكان الذين يعانون الجوع اإلى الن�شف في  نمائية للأ هداف الإ ول من الأ الهدف الأ

الفترة ما بين عامي 1990 و 2015.

تراجع البلدان اإح�شاءاتها الر�شمية على نحو منتظم �شواء في الما�شي اأو في الحا�شر. وينطبق ذات ال�شئ على 

مم المتحدة. وطبقا لذلك تراجع المنظمة تقديراتها عن نق�ش التغذية. ولذلك ُين�شح  بيانات ال�شكان ال�شادرة عن االأ

من الغذائي في  �شارة فقط اإلى االختالف في التقديرات وقت اإ�شدار “حالة انعدام االأ م�شتخدمو هذه البيانات باالإ

العالم”، وعدم مقارنتها بالبيانات الواردة في اأعداد ال�شنوات ال�شابقة.

رقام بين قو�شين ت�شير اإلى فئة االنت�شار )ن�شبة ال�شكان ناق�شي التغذية في 2003-2001(: االأ

)1( >  5  في المائة ناق�شو تغذية

)2( 5-9 في المائة ناق�شو تغذية

)3( 10-19 في المائة ناق�شو تغذية

)4( 20-34 في المائة ناق�شو تغذية

)5( ≤35 في المائة ناق�شو تغذية

ال ي�شمل هذا الجدول البلدان التي ال تتوافر عنها بيانات كافية.

*  ي�شير المعدل الحالي اإلى تقديرات 2001-2003، وت�شير الفترة المرجعية اإلى تقديرات 1990- 1992 بالن�شبة 

للبلدان النامية والفترة 1993-1995 بالن�شبة للبلدان التي تمر بمرحلة تحول.

فغان�شتان والعراق وبابوا غينيا الجديدة وال�شومال ترد في مجاميع كل من  ** مع اأّن التقديرات الموؤقتة الأ

قاليم العائدة لها، فهي لم ترد ب�شكل منف�شل. االأ

*** لم تكن اإريتريا واإثيوبيا كيانين منف�شلين في الفترة 1990-1992، اإال اأّن تقديرات عدد ناق�شي التغذية 

قليمي الفرعي للفترة  قليمي واالإ ون�شبتهم في جمهورية اإثيوبيا ال�شعبية الديمقراطية �شابقًا ترد في المجموع االإ

رقام المبينة الخا�شة بالبلدين تقابل تقديرات الفترة 1995-1993. المذكورة. واالأ

المفتاح

-   اأقل من 2.5 في المائة ناق�شو تغذية

الم�شادر

مم المتحدة ل�شكان العالم 2002، ن�شخة منقحة عام 2002، نيويورك.  مجم�ع ال�شكان: توقعات االأ

غذية والزراعة. نق�ص التغذية: تقديرات منظمة االأ

مالحظات على الجدول 2

رقام الفترة 1993-1995 بدال من الفترة 1990-1992 وعام 1994 بدال من عام 1991. * تمثل االأ

خرى البيانات عن اأرا�شي ال�شين القارية  رقام االأ رقام اإلى اأرا�شي ال�شين القارية فقط. وت�شمل االأ ** ت�شير االأ

دارية الخا�شة في ال�شين ومقاطعة تايوان ال�شينية. دارية الخا�شة ومقاطعة مكاو االإ ومقاطعة هونج كونج االإ

تعاريف 

اإمدادات الطاقة الغذائية: الغذاء المتاح لال�شتهالك الب�شري معبرا عنه بال�شعرات الحرارية للفرد يوميا. 

غذية المتبقية لال�شتخدام الب�شري بعد  مدادات باعتبارها االأ وعلى ال�شعيد القطري، تح�شب هذه االإ

خ�شم كل اال�شتهالك غير الغذائي )ال�شادرات، علف الحيوان، اال�شتخدام ال�شناعي، البذور والهدر(.

الفقر )ال�شكان الذين يعي�ش�ن باأقل من دولر واحد ي�ميا بمعادل الق�ة ال�شرائية(: ن�شبة ال�شكان الذين يعي�شون 

باأقل من دوالر واحد يوميا هي ن�شبة ال�شكان الذين يقل متو�شط م�شروفات ا�شتهالكهم عن 1.08 دوالر يوميا 

باأ�شعار عام 1993 بعد تحويلها لمعادل القوة ال�شرائية. وقد اختير مقيا�ش 1.08 دوالر يوميا ليكون م�شاويا 

لمتو�شط اأدنى ع�شرة خطوط للفقر بين مجموعة من البلدان ذات الدخل المنخف�ش. ومعامل تحويل تعادل القوة 

ال�شرائية الم�شتخدم لهذه ال�شل�شلة هو عدد وحدات عملة البلدان التي تلزم ل�شراء نف�ش كمية ال�شلع والخدمات من 

ال�شوق المحلية، مقابل ما ُي�شترى بدوالر اأمريكي واحد في الواليات المتحدة. والبيانات التي تظهر ن�شبة قدرها 

2.0 ت�شير اإلى اأن معدل الفقر اأقل من 2.0 في المائة. وتواريخ �شنوات الم�شح متباينة. وبالن�شبة لكل بلد، اأدرجت 

قرب اإلى 1990 من الفترة 1985-1994)اأو عام 1993 من الفترة 1996-1993  البيانات �شمن بيانات العام االأ

بالن�شبة للبلدان التي تمر بمرحلة تحول( وبالن�شبة للبيانات الخا�شة باأقرب ال�شنوات من الفترة 1995-2003، مع 

فترة فا�شلة بين الم�شحين ال تقل عن خم�ش �شنوات.

المع�نة الغذائية الم�شتلمة كح�شة من اإمدادات الطاقة الغذائية: ح�شة اإمدادات الطاقة الغذائية من المعونة 

الغذائية الم�شتلمة )الحبوب وغيرها( مقارنة مع اإمدادات الطاقة الغذائية الم�شتمدة من جميع ال�شلع. والبيانات 

طنان محولة اإلى �شعرات حرارية با�شتخدام معامالت تحويل ح�شب ال�شلعة.  المتعلقة بالمعونة الغذائية باالأ

طنان تمثل نقل ال�شلع الغذائية من البلدان المانحة اإلى البلدان الم�شتفيدة، على اأ�شا�ش  و�شحنات المعونة الغذائية باالأ

رة للغاية. وُت�شتبعد الم�شتريات داخل البلدان الم�شتفيدة. وُيبلغ عن �شحنات المعونة  منحة بالكامل اأو ب�شروط مي�شَّ

الغذائية من الحبوب على اأ�شا�ش ال�شنة التجارية العالمية )يوليو/تموز – يونيو/حزيران(، بينما ُيبلغ عن �شحنات 

المعونة الغذائية من غير الحبوب على اأ�شا�ش ال�شنة التقويمية.

غذية والزراعة بطريقة غير مبا�شرة تقديرات  ح�شاء في منظمة االأ الر�شيد الراأ�شمالي في الزراعة: ا�شتمد ق�شم االإ

را�شي المروية  الر�شيد الراأ�شمالي في الزراعة با�شتخدام بيانات مادية عن الثروة الحيوانية، الجرارات، االأ

را�شي المزروعة بمحا�شيل دائمة، وغير ذلك، وبا�شتخدام متو�شط اأ�شعار عام 1995. واالأ

الم�شاعدات الخارجية للزراعة: هي االلتزامات التي�شيرية وغير التي�شيرية من المانحين الثنائيين ومتعددي 

طراف للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول وبع�ش البلدان المتقدمة من اأجل التنمية الزراعية  االأ

ر�شاد، المدخالت، الخدمات الزراعية، اإنتاج  را�شي والمياه، البحوث، التدريب واالإ بمعناها الوا�شع والتي ت�شمل: االأ

�شماك، الغابات، الزراعة )بمختلف اأ�شكالها غير المحددة في موا�شع  المحا�شيل، الثروة الحيوانية، م�شايد االأ

نهار  قاليم واأحوا�ش االأ اأخرى(، حماية البيئة، التنمية الريفية/البنية التحتية، ت�شنيع المدخالت، تنمية االأ

وال�شناعات الزراعية.

جمالي مق�شوما على عدد ال�شكان في منت�شف  جمالي: هو الناتج المحلي االإ ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإ

مريكي الثابت في عام 2000. ال�شنة. وتمثل البيانات القيمة ب�شعر الدوالر االأ

ق�شام 1-5 من الت�شنيف الدولي ال�شناعي الموحد، وت�شمل  القيمة الم�شافة للزراعة لكل عامل: الزراعة تقابل االأ

نتاج الحيواني. والقيمة الم�شافة هي �شافي  الغابات وال�شيد البحري والبري، وكذلك زراعة المحا�شيل واالإ

اإنتاج القطاع بعد اإ�شافة جميع المخرجات وطرح المدخالت الو�شيطة، وهي تحت�شب بدون اأي اقتطاعات لمراعاة 

نعة اأو لمراعاة ا�شتنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها. ومن�شاأ القيمة الم�شافة يحدده  �شول الم�شّ ا�شتهالك االأ

مريكي الثابت في عام  الت�شنيف الدولي ال�شناعي الموحد )التنقيح 3(. وتمثل البيانات القيمة ب�شعر الدوالر االأ

.2000

المفتاح

بيانات غير متوافرة غ م 

�شفر اأو اأقل من ن�شف الوحدة المبينة.  0

الم�شادر

غذية والزراعة. اإمدادات الطاقة الغذائية: تقديرات منظمة االأ

الفقر )ال�شكان الذين يعي�ش�ن باأقل من دولر واحد ي�ميا بمعادل الق�ة ال�شرائية(: ت�شتند البيانات اإلى تلك التي 

ن�شرها البنك الدولي، 2005، موؤ�شرات التنمية في العالم 2005 )متاحة على الموقع التالي:

.)http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Section2.htm 

غذية والزراعة في و�شع تقديراتها ب�شاأن �شحنات المعونة الغذائية على  المع�نة الغذائية: انفردت منظمة االأ

غذية العالمي. البيانات المقدمة من برنامج االأ

غذية والزراعة  ح�شاء في منظمة االأ الر�شيد الراأ�شمالي في الزراعة والم�شاعدات الخارجية للزراعة: ق�شم االإ

ومنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية.

جمالي والقيمة الم�شافة للزراعة لكل عامل: بيانات الح�شابات القومية  ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإ

الخا�شة بالبنك الدولي، وملفات بيانات الح�شابات القومية الخا�شة بمنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية.



39 من الغذائي في العالم  2006 حالة اإنعدام الأ

ح�صاء في المنظمة معلومات  يعر�ض ق�صم الإ  1

جل لنق�ض  لة عن التجاهات ق�صيرة الأ مف�صّ

اتجاهات  قاليم،2006.  التغذية بح�صب الأ

ا�صتعرا�ض منت�صف  غذية:  الحرمان من الأ

بلوغ هدف  تقّدم نحو  حرز من  اأ لما  المدة 

اأوراق  غذيـة. �صل�صلة  تمـر القمـة العالمـي للأ موؤ

العنـوان: WP007e، متوافرة على   العمل 

http://www.fao.org/faostat/

 foodsecurity/Files/WP007e.pdf

اأ�صتراليا،  البلدان ال�صناعية كاًل من  ت�صمل   2

النم�صا، بلجيكا، كندا، الدانمرك، فنلندا، 

اآيرلندا،  اآي�صلندا،  األمانيا، اليونان،  فرن�صا، 

اإيطاليا، اليابان، لك�صمبرغ، مالطة،   اإ�صرائيل، 

اأفريقيا،  البرتغال، جنوب  النرويج،  هولندا، 

اأ�صبانيا، ال�صويد، المملكة المتحدة والوليات 

الخا�صة  رقام  الأ مريكية. ول تقّدر  الأ المتحدة 

البلدان كل على حدة،  التغذية في تلك  بنق�ض 

بل كمجموعة بلدان.

“ن�صبة ال�صكان ناق�صي  ي�صتخدم التعبيران   3

التغذية” في هذا  “انت�صار نق�ض  التغذية” و 

اإلى عدد  المطبوع ب�صكل متبادل وي�صيران 

ال�صكان  ال�صكان )كن�صبة مئوية( من مجموع 

التغذية. الذين يعانون نق�ض 

اتجاهات نق�ض  المعلومات عن  يرد مزيد من   4

ال�صفحات  قاليم على  الأ التغذية في كل من 

.27-14

الفترة المرجعية التي اعتمدتها المنظمة لقيا�ض   5

التي تمر بمرحلة  البلدان  التقدم في  مدى 

.1995-1993 تحول هي 

 

اأقاليم فرعية  ُتعتبر ال�صين والهند ونيجيريا   6

منف�صلة نظراً لحجم �صكانها. كما ُتعتبر 

اإقليمًا فرعيًا قائمًا بحّد ذاته. المك�صيك 

لمزيد من التفا�صيل عن التوقعات والمنهجية   7

: اأنظر  المعتمدة، 

FAO. 2006. World Agriculture 

towards 2030/ 2050. Interim report. 

Prospects for food, nutrition, 

agriculture and major commodity 

groups. Rome. (http://www.fao.org/

es/esd/AT2050web.pdf) 

العالمي  القمة  الذي حدده موؤتمر  الهدف   8

اأو  اإقليميًا  غذية هو هدف عالمي ولي�ض  لالأ

التحدث  الخطاأ  للدّقة، من  لذا، توخيًا  قطريًا. 

قاليم.  الأ اأي من  الهدف في  بلوغ هذا  عن 

ال�صياق  وُي�صتخدم هذا الم�صطلح في هذا 

اإقليم  التخفي�ض المطلوب في  اإلى  �صارة  لالإ

“بن�صيب معقول” في بلوغ  ما للم�صاهمة 

الهدف  اأي�صا على  الهدف. وي�صدق ذلك  ذلك 

لفية. ول لالأ الأ نمائي  الإ

مم المتحدة،  ال�صكانية من الأ ت�صتمد التوقعات   9

العالم: تنقيح  ال�صكانية في  التوقعات   .2003

المتحدة  الوليات  ، نيويورك،   2002 عام 

مريكية. وت�صتمد توقعات النمو القت�صادي  الأ

التوقعات   .2006 الدولي،  البنك  من 

2006، وا�صنطن  العالم عام  القت�صادية في 

العا�صمة.

اأي�صا في ماليزيا وجمهورية كوريا  لم ي�صجل   10

التغذية، علمًا  انت�صار نق�ض  اأي انخفا�ض في 

البلدين. في  اأنه متدنٍّ جداً 

 J.Y. Lin. 1997. The role of agriculture  11

 in the transition process in China. In

 J. Kydd, S. Davidova, M. Mackay and

 T. Mech, eds. The role of agriculture

 in the transition process towards a

 market economy. Proceedings of a

 Symposium conducted in association

 with the Südost Institute and the

 Thyssen Foundation. Economic

 Studies No. 9. New York and Geneva,

United Nations.

 C. Findlay.2005. China: country  12
 assistance evaluation agriculture

 sector, pp.1–4. Washington, DC, The
 World Bank Operations Evaluation

 Department. World Bank.

 .2005 التعاون القت�صادي والتنمية،  منظمة   13

الزراعية في ال�صين.  ال�صيا�صات  اإ�صلح 

ملخ�ض عن ال�صيا�صات. باري�ض.

عاد موؤخراً عدد ناق�صي التغذية اإلى الرتفاع   14

من 134 مليونًا اإلى 150 مليونًا بين 1997-

1999 و2001-2003، مع اأّن هذه الفترة ل تزال 

ق�صيرة جداً ل�صتخال�ض اتجاه محدد منها.

 S. Rozelle and Jikun Huang. 2005.  15
 Rural development in China: New
 challenges in a new landscape. In

 L. Brandt, T. Rawski and G. Lin,
 eds. China’s economy: retrospect

 and prospect. Asia Program Special
 Report No. 129. Washington, DC,

 Woodrow Wilson International

Center.

16 �صهـدت كمبوديا والهند انخفا�صـًا في عـدد 

خيـرة )من  ال�صنـوات الأ التغذيـة في  ناق�صي 

الفترة  اأّن  اإلى2001-2003( مع   1999-1997

ال�صين، قد تكون  الزمنية، كما في حالة 

اتجاه محدد. وفي  ق�صيرة جداً ل�صتخال�ض 

5.7 مليون  كمبوديا، كان النخفا�ض من 

)19.3 وفي  ن�صمة  4.6 مليون  اإلى  ن�صمة 

223 مليون  الهند من  المائة( بينما كان في 

المائة(. )4.9 في  212 مليون ن�صمة  اإلى  ن�صمة 

 

اإقليمًا فرعيًا قائمًا بحد ذاته  المك�صيك  ُتعتبر   17

الو�صطى. اأمريكا  بمعزل عن 

قليم، يرجى  الإ الالم�صاواة في  لبحث دور   18

مريكا  اللجنة القت�صادية لأ اإلى  الرجوع 

هداف  الأ  .2005 الكاريبي،  الالتينية والبحر 

مريكا اللتينية  اأ لفية: منظور  نمائية للأ الإ

 .50-38 والبحر الكاريبي، ال�صفحات 

�صنتياغو.

اإلى فقراء  الو�صول  الدولي، 2002.  البنك   19

دنى و�صمال  الأ ال�صرق  اإقليم  الريف في 

اأفريقيا. وا�صنطن العا�صمة.

الهوام�ش



من الغذائي في العالم  402006 حالة اإنعدام الأ

واأريتريا لم تكونا بعد كيانين  اإثيوبيا  اأّن  بما   20

التقدم  ُيقا�ض   ،1992-1990 منف�صلين في 

الفترة  اإلى  البلدين قيا�صًا  المحرز في هذين 

.1995-1993 المرجعية 

32 لمعرفة  ال�صفحة  اأنظر الجدول 1 على   21

قاليم الفرعية. قليم ومختلف الأ تركيبة الإ

الجمهورية الت�صيكية، ا�صتونيا، هنغاريا،   22

لتفيا، ليتوانيا، بولندا، �صلوفاكيا و�صلوفينيا.

 

ت�صتعين المنظمة لمراقبة اتجاهات الحد من   23

 بمرحلة تحّول 
ّ
التي تمر البلدان  الجوع في 

1993-1995 باعتبارها  عــوام  بمتو�صط الأ

 1992-1990 الفترة  اأدّق من  فترة مرجعية 

خرى. الم�صتخدمة لمجموعات البلدان الأ

 

هداف  الأ تقرير  المتحدة، 2005.  مم  الأ  24

2005. نيويورك. راجع  لفية عام  نمائية للأ الإ

http://unstats.un.org/ التالي:  الموقع 

unsd/mi/pdf/MDG%20Book.pdf

قاعدة بيانات   .2006 المتحدة،  مم  الأ  25

التالي:   الموقع  لفية. راجع  �صرات للأ الموؤ

http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_

worldmillennium_new.asp.

الدولي،  البنك   .2004 اإلى عام  البيانات  ت�صير   26

العالم عام  التنمية في  �صرات  موؤ  .2006

2006. وا�صنطن العا�صمة.

اأّن هناك تخفي�صات عددّية  افترا�ض  على   27

الهدف في ظّل  �صنوية ثابتة. وي�صتلزم بلوغ 

42 مليون   تخفي�صًا قدره 
ّ
اأُ�صي وجود معّدل 

ولى و22 مليون ن�صمة في  الأ ال�صنة  ن�صمة في 

خيرة.  ال�صنة الأ

ال�صابقة  ل للتجربة  طالع على بحث مف�صّ لالإ  28

اأنظر  اأعمال ال�صيا�صات في الم�صتقبل،  ولجدول 

ا�صتئ�صال   .2006 غذية والزراعة،  الأ منظمة 

عمال  اأ المدقع والجوع: نحو جدول  الفقر 

 P. Pingali اإعداد  لل�صيا�صات، من   مت�صق 

ورقة   .R. Stringerو  K. Stamoulisو

ال�صادرة عن ق�صم   01-06 العمل رقم 

الزراعي والنمائي، متوافرة  القت�صاد 

http://www.fao.org/ العنوان:  على 

docrep/008/af839e/af839e00.htm

اإعالن باري�ض المتعلق بفعالية المعونة،  يدعو   29

 2005 اعتماده في مار�ض/اآذار  تم  والذي 

المعونة  اأن تعك�ض  )اأي �صرورة  التملك  اإلى 

اأولويات  اأولويات الجهة المتلقية ولي�ض 

المعونة  )اأي ترتبط  المانحة( والت�صاق  الجهة 

بالدورات المالية للبلدان المتلقية وتدعم 

ال�صتراتيجيات والبرامج الوطنية( والتنا�صق 

التن�صيق  المزيد من  اأن يكون هناك  )اأي يجب 

اإلى  التكامل،  المانحة ل�صمان  بين الجهات 

اإجراءات ال�صرف(. جانب تب�صيط 

بغواتيماال  الخا�ص  طار  االإ  هوام�ص 

19 �صفحة 

مريكا الالتينية والبحر  اللجنة القت�صادية لأ  1

لفية:  للأ نمائية  الإ هداف  الأ  .2005 الكاريبي، 

الكاريبي.  والبحر  اللتينية  مريكا  اأ إلى  ا نظرة 

�صنتياغو.
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ورسم  األغذية  لنقص  والتعرض  الغذائي  األمن  انعدام  عن  المعلومات  نظم  مبادرة 
الجوع تخفيض  والتزامات  الصلة  ذات  الخرائط 

في  الغذائي  من  الأ انعدام  حالة  تقرير  اأطالع  الغذائي  من  باالأ المهتمين  في مجتمع  ن�سط  كع�س�  اإنني 

اأننا  ه�  للهمم  مثبطا  اأمرا  التقرير  هذا  يجعل  ما  اإن  الغ�سب.  من  بحالة  اأ�سعر  واأنا  العام  هذا  العالم 

فاإننا   ،2015 عام  بحل�ل  الن�سف  اإلى  الج�عى  عدد  بتخفي�ض   1996 عام  في  التزامنا  من  الرغم  على 

1996، حيث  عام  في  غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر  بعد  العك�سي  االتجاه  في  �سرنا  مر  االأ واقع  في 

التردي  هذا  واأدى  و2003-2001.   1997-1995 بين  ما  في  �سخ�ض  ملي�ن   23 بنح�  الج�عى  عدد  زاد 

انخف�ض  قد  التغذية كان  نق�ض  يعان�ن  فاأعداد من  تقدم،  اإحرازه من  �سبق  ما  الق�ساء على  اإلى  الكئيب 

اأن  باإمكاننا  كان  اأنه  اإلى  بحق  التقرير  وي�سير  �سخ�ض.  ملي�ن   26 بنح�  العقد  من  ول  االأ الن�سف  خلل 

مما حققناه. اأكثر  نحقق 

غذية: خم�س �سنوات بعد النعقاد  لفية، وم�ؤتمر القمة العالمي للأ ومنذ عام 1996، �سهدنا اإعلن االأ

اإلى واقع، وه� االلتزام الذي  ن�سان في الح�س�ل على الغذاء  في عام 2002، والتزاما بتح�يل حق االإ

اإقرارها في عام 2004. اإن ترجمة التزاماتنا المعلنة  ورد في المبادئ الت�جيهية الط�عية التي تم 

اإلى اأفعال ت�ستلزم زيادة الجه�د المبذولة في مجال الكفاح �سد الج�ع والقيام بعمل اأف�سل مما قمنا 

غذية. واإنه لمن المفارقات اأن البلدان ذات النم� ال�سكاني  ن منذ م�ؤتمر القمة العالمي للأ به حتى االآ

المرتفع، التي ا�ستطاعت اأن تحد من زيادة اأعداد الج�عى، لم تزل في طريقها ال�سحيح نح� تحقيق 

لفية، واأن عددا كبيرا من هذه البلدان لم يحقق تقدما ملح�ظا نح� هدف م�ؤتمر القمة العالمي  التزام االأ

لفية وه�  نمائي للأ غذية، وه� ما يتطلب خف�سا في العدد المطلق للج�عى. ولكي نبلغ الهدف االإ للأ

تخفي�ض معدل الج�ع عالميا، ال بد واأن ن�ساعف م�ست�ى التقدم الراهن. اإن بل�غ هدف م�ؤتمر القمة 

غذية يحتاج اإلى تخفي�ض �سن�ى في اأعداد ناق�سي التغذية يزيد على ع�سرة اأمثال التخفي�ض  العالمي للأ

جمالي الذي تحقق في الفترة بين 1990-1992 و2003-2001. االإ

نتائج  اإليها هي  ت��سل  التي  فالنتائج  ت�قظنا جميعا،  التقرير �سيحة  هذا  يك�ن  اأن  وينبغي 

اأ�سهر  ب�سعة  منذ  علمناه  ما  بعد  وبخا�سة  الحزن  على  تبعث  ال�قت  ذات  فى  اأنها  كما  ال��س�ح  �سديدة 

في  المهمة  النجاحات  بع�ض  تحققت  لقد  الج�عى.  عدد  يف�ق  العالم  في  البدانة  يعان�ن  من  عدد  اأن 

المهمة. م�ست�ى  على  يكن  لم  الغذائى  من  االأ فى مجال  كعاملين  عام  ب�سكل  اأداءنا  ولكن  الت�سعينات، 

وبل�غ هدف  بل   ،2015 عام  بحل�ل  العالم  فى  الج�عى  اأعداد  في  ملم��ض  تخفي�ض  تحقيق  اإن 

و1992-1990   1981-1979 الفترة  قدراتنا. فخلل  يف�ق  اأمرا  لي�ض  غذية  للأ العالمي  القمة  م�ؤتمر 

في  العامل�ن  نحن  وعلينا  التغذية.  ناق�سي  من �سف�ف  �سخ�ض  ملي�ن   100 من  اأكثر  اأمكن حذف 

�سد  الكفاح  يحتل  مثلما  بارزا  مكانا  يحتل  الج�ع  �سد  الكفاح  اأن  ن�سمن  اأن  نمائية  االإ المنظمات 

لبلداننا  كم�اطنين  ونحن  للحياة.  الق�ي  �سا�ض  االأ ه�  الج�ع  من  التخل�ض  اإن  اأكثر.  يكن  لم  اإن  الفقر، 

�س�اء  الج�ع  �سد  بالكفاح  تلتزم  كي  لدى حك�ماتنا  العمل  علينا عبء  يقع  الت�س�يت،  بحق  ونتمتع 

اأو خارجها. داخل حدودنا 

انعدام  عن  المعل�مات  نظم  بمبادرة  يتعلق  ما  في  الم�ستجدات  باآخر  علما  هنا  اأحيطكم  وكالمعتاد 

ما  با�ستكمال  م�ؤخرا  قمنا  لقد  ال�سلة.  ذات  الخرائط  ور�سم  غذية  االأ لنق�ض  والتعر�ض  الغذائي  من  االأ

ما  في  الدولية  �سراكاتنا  تق�ية  واإعادة  اأدواتنا  تحديث  على  تركز  التي  التخطيط،  عمليات  من  به  نق�م 

ع�ساء.  االأ بين  مناق�سة  ن محل  االآ ه�  م�سروع خطة عمل  لدينا  وي�جد  الغذائي.  من  االأ باأن�سطة  يتعلق 

بين  الم�ستركة  الجديدة  المبادرة  بها  �ستعمل  التي  الطريقة  على  الم�ستقبل  في  اإطلعكم  اإلى  واأتطلع 

الج�ع. �سد  الكفاح  في  اخت�سا�سها  �سيك�ن  وماذا  ال�كاالت 

الدولي( )البنك  براون  لين 

المعلومات  بنظم  والمعني  الوكاالت  بين  الم�شترك  العمل  فريق   رئي�س 

ال�شلة ذات  الخرائط  ور�شم  غذية  االأ لنق�س  والتعر�س  الغذائي  من  االأ انعدام  عن 

من الغذائي  من بين اأع�ساء فريق العمل الم�سترك بين ال�كاالت والمعني بنظم المعل�مات عن انعدام االأ

مم المتحدة  غذية ور�سم الخراط ذات ال�سلة، وكاالت المع�نة الثنائية والفنية، وكاالت االأ والتعر�ض لنق�ض االأ

وبريت�ن وودز، منظمات دولية للبح�ث الزراعية، منظمات دولية غير حك�مية ومنظمات اإقليمية. ويمكن 

من الغذائي والتعر�ض لنق�ض  الح�س�ل على المزيد من المعل�مات ب�ساأن “نظم المعل�مات عن انعدام االأ

اأو عن   www.fivims.net :ع�ساء فيها على الم�قع التالي غذية ور�سم الخرائط ذات ال�سلة” وال�كاالت االأ االأ

.FIVIMS-Secretariat@fao.org :لكتروني اإلى طريق الر�سائل بالبريد االإ



حـالـة

من الغذائي في العالم اإنعدام الأ

غذية، الذي انعقد في روما،  تمر القمة العالمي للأ اأن تعهد م�ؤ انق�ست ع�سر �سن�ات منذ 

 ،2015 بخف�ض عدد ناق�سي التغذية في العالم بمقدار الن�سف في م�عد ال يتجاوز عام 

من الغذائي العالمي التابعة لمنظمة  2006، ُتجري لجنة االأ ول  اأكت�بر/ت�سرين االأ وفي 

غذية والزراعة ا�ستعرا�ض منت�سف المدة للتقدم المحرز نح� هذا الهدف. وبهذه  االأ

من الغذائي في العالم  حالة انعدام الأ المنا�سبة تتناول الطبعة الثامنة من تقرير 

غذية. تمر القمة العالمي للأ التقدم المحرز نح� بل�غ هدف م�ؤ

اأننا لم نحقق تقدما نح� الق�ساء على الج�ع. فعدد الجياع  واال�ستنتاج الرئي�سي ه� 

1990-1992، وهي الفترة  في البلدان النامية لم ينخف�ض بالن�سبة لعددهم في الفترة 

المرجعية لقيا�ض التقدم المحرز في الحد من الج�ع. وقد اأحرزت عدة بلدان تقدما نح� 

الهدف، ولكن في بلدان اأخرى كثيرة ارتفع عدد ناق�سي التغذية.

هداف  ول من االأ وقد اأحرز بع�ض التقدم نح� الحد من الج�ع في نطاق الهدف االأ

 ،2015 لفية، وه� خف�ض ن�سبة ناق�سي التغذية بمقدار الن�سف بحل�ل عام  نمائية للأ االإ

نمائي واعدة ن�سبيا. ومن جهة اأخرى، فاإن هدف  وُتعتبر احتماالت بل�غ هذا الهدف االإ

كثر طم�حا ي�سعب بل�غه بدون حدوث تكثيف �سديد  غذية االأ تمر القمة العالمي للأ م�ؤ

اإلى الحد من الج�ع. للغاية في الجه�د الرامية 

قاليم، ويناق�ض بع�ض  ويقدم التقرير ا�ستعرا�سا للتقدم المحرز والنك�سات في مختلف االأ

اإلى الحد من الج�ع والتحديات التي �سُت�اجه. كما يركز على  مع�قات الجه�د الرامية 

اإلى ت��سيع نطاق التقدم كي يت�سنى لنا النجاح في بل�غ هدف م�ؤتمر  الحاجة الما�سة 

غذية. للأ العالمي  القمة 

من الغذائي في العالم بع�ض الدرو�ض  حالة انعدام الأ خير من تقرير  وُيبرز الق�سم االأ

اأعمال لت�سريع وتيرة  الرئي�سية الم�ستفادة في مجال الحد من الج�ع، وُيحدد جدول 

التقدم. ويختتم بت�جيه نداء من اأجل زيادة التدابير المتخذة، وي�سدد على اأن هدف 

ال�سيا�سية. رادة  غذية يمكن بل�غه في حالة �سحذ االإ تمر القمة العالمي للأ م�ؤ
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