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لعام 2015  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  أن  مع 

تعجز  أن  المحتمل  ومن  متساٍو  غير  التقدم  يبقى  اليد،  متناول  في  تزال  ال 

نقص  انتشار  المتمثل في خفض معدالت  الهدف  تحقيق  كثيرة عن  بلدان 

البلدان  العديد من هذه  ويواجه  عام 2015.  بحلول  النصف  إلى  التغذية 

على  الماضيين،  العقدين  في  نزاعات  التي شهدت  فالبلدان  شديدة.  قيوداً 

من  الحد  مجال  في  كبيرة  انتكاسات  األرجح  على  واجهت  المثال،  سبيل 

ألنها  الساحلية  البلدان  الساحلية عن  غير  البلدان  تتخلف  ما  وغالباً  الجوع. 

البلدان  أن  في حين  العالمية،  األسواق  إلى  للنفاذ  تحديات مستمّرة  تواجه 

تواجه صعوبات  الضعيفة  والمؤسسات  السيئة  األساسية  البنى  ذات  النامية 

الزراعية ومعالجة  اإلنتاجية  زيادة  إلى  الرامية  السياسات  تنفيذ  من حيث 

األغذية.  إلى  الوصول  في  التفاوت  أوجه 

وغانا  بنغالديش  وهي   - بلدان  ستة  بالتفصيل  القسم  هذا  ويتناول 

من  متفاوتاً  مشهداً  ويظهر   - وأوغندا  وطاجيكستان  ونيكاراغوا  ونيبال 

التصدي  محاولة  في  النقص  وأوجه  والنكسات  جهة،  من  والنجاح  التقدم 

الحاجة  تدعو  والجوع،  الفقر  من  الحد  وبغية  أخرى.  جهة  من  للجوع 

 - الظروف  أن  إال  طويلة،  زمنية  فترة  خالل  ناجحة  جهود  بذل  إلى 

من ضعف  تزيد  والتي   - والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية 

آخر.  إلى  بلد  من  جداً  تختلف  األشخاص، 

معّدل  خفض  في  ونيكاراغوا  وغانا  بنغالديش  من  كل  نجحت  وقد 

القرن  من  التسعينيات  مطلع  منذ  النصف  إلى  التغذية  نقص  انتشار 

االقتصادي  كالنمو  العوامل  من  مزيج  نتيجة  اإلنجاز  هذا  ويأتي  الماضي. 

إلى  بالنسبة  أّما  الحرة.  والتجارة  الزمن  من  عقود  مّر  على  المتواصل 

والظروف  السياسي  االستقرار  في  العوامل  هذه  فتمّثلت  ونيكاراغوا  غانا 

الصادرات.  أسعار  بارتفاع  اتسمت  والتي  الدولية  األسواق  في  المؤاتية 

الريفية  التنمية  بخطط  المتعاقبة  الحكومات  التزام  كان  األهم  ولكن 

ديناميكية  مالمح  حددت  والتي  الطويل،  المدى  على  الفقر  من  والحد 

التغيير. 

السياسية  واالضطرابات  النزاعات  من  طويلة  فترة  نيبال  وشهدت 

وتحسين  األغذية  إنتاج  حيث  من  مؤسساتها  فعالية  أضعفت  التي 

الصحيح  المسار  على  أنها  يبدو  ذلك،  ومع  عليها.  الحصول  على  القدرة 

بحلول  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  لتحقيق 

البنى  إلى  يفتقر  ساحلي  غير  بلد  وهو  طاجيكستان،  أما   .2015 عام 

اإلنتاج  مجال  في  لالستخدام  القابلة  اإلضافية  واألراضي  األساسية 

أن  إذ  بالجوع،  الخاصة  الغاية  يحقق  أن  المحتمل  غير  فمن  الزراعي، 

نمو  تباطؤ  إلى  أدى  طاجيكستان  في  األراضي  إصالح  استكمال  عدم 

المالية  التحويالت  تدفق  ذلك  قابل  وإن  والمداخيل،  الزراعية  اإلنتاجية 

المهاجرين. من 

التغذية.  نقص  مجال  في  كبيرة  تحديات  تواجه  أوغندا  زالت  وما 

 2015 عام  بحلول  بالجوع  الخاصة  الغاية  تحقق  أن  المحتمل  غير  ومن 

ونمو  العالم،  في  ارتفاعاً  األكثر  من  لديها  السكاني  النمو  معدالت  أن  إذ 

بـ1.25  يعيشون  السكان  من  كبير  وجزء  منخفض  فيها  الزراعية  اإلنتاجية 

أقّل.  أو  اليوم  في  أمريكي  دوالر 

بنغالديش: االلتزام على المدى الطويل باألمن الغذائي يوّلد تقدماً ملحوظاً

من  مجموعة  تطرحه  تحدياً  بنغالديش  في  الغذائي  األمن  يواجه 

وتغّير  البلد  في  باستمرار  المتزايدة  السكانية  بالكثافة  الخاصة  العوامل 

لألراضي  الكامل  شبه  الغياب  )مع  الطبيعية  الموارد  وندرة  المناخ 

المتواصل.  والفقر  األسعار  لصدمات  والتعّرض  المحروثة(  غير  الزراعية 

بالجوع  الخاصة  الغاية  بنغالديش  حققت  القيود،  هذه  من  الرغم  وعلى 

االنجاز  هذا  وتحقق   .)20 )الشكل  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من 
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تسعينيات  في  عرفته  الذي  السريع  االقتصادي  النمو  سياق  في  الملفت 

من  وبدفٍع  الملحوظ،  الزراعية)7(  اإلنتاجية  نمو  نتيجة  الماضي  القرن 

أسواق  وتحرير  الكلي  االقتصاد  استقرار  منها  العوامل  من  مجموعة 

االقتصاد.  وانفتاح  المدخالت 

التغذية،  نقص  من  يعانون  زالوا  ما  شخص  مليون   25 هناك  أن  غير 

األلفين.  سنوات  منتصف  منذ  فشيئاً  شيئاً  انتشاره  معّدل  ارتفع  فيما 

الحكومة  أعمال  جدول  على  مهمًة  مسألًة  بالتالي  الغذائي  األمن  ويبقى 

سياسة  ُوِضعت   2008 عام  وفي  السياسات.  مستوى  على  تعميمها  يتم 

التي   2011 عام  القطرية  االستثمارات  خطة  تلتها  شاملة  وطنية  غذائية 

في  االستثمار  أجل  من  المصلحة  ألصحاب  واضحة  طريق  خارطة  تقّدم 

والتغذية.  الغذائي  واألمن  الزراعة 

متوسط  ارتفاع  مع  ملحوظ  بشكل  الزراعية  اإلنتاجية  وازدادت 

منذ  كبير  نحو  على  الواحد  للفرد  الزراعي  اإلنتاج  وقيمة  الغّلة 

تشجيع  ويتم   .)20 )الشكل  الماضي  القرن  التسعينيات  منتصف 

حين  في  الزراعية  البذور  قطاع  دخول  على  الخاصة  البذور  شركات 

واسع  نطاق  على  الري  وانتشر  التنظيمية)8(.  العمل  أطر  تدعيم  يجري 

أن  إال  العامة،  األساسية  البنى  لتطوير  المستدامة  البرامج  خالل  من 

للمياه  رة  الُمَوفِّ الزراعية  الممارسات  تعزيز  على  اآلن  انصب  االهتمام 

تكلفة  وزيادة  الجوفية  المياه  مستوى  انخفاض  مشكلة  معالجة  بغية 

من  بالمزيد  المزارعين  البنغالديشي  المركزي  المصرف  ويمّد  الري)9(. 

خاص  اهتمام  إيالء  ويتم  الزراعي؛  اإلنتاج  لزيادة  محاولة  في  القروض 

قطاع  عجز  بسبب  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  المزارعين  الحتياجات 

األكثر  الشرائح  إلى  الوصول  عن  والحيوي  الواسع  الصغير  التمويل 

فقراً)10(. 

إحراز  إلى  الفقر  وطأة  بتخفيف  المتتالية  الحكومات  التزام  وأفضى 

الفرد  نصيب  نمو  على  ينعكس  مما  الفقر  من  الحد  في  ملحوظ  تقدم 

مع  الفقر  تراجع  وتزامن   .)21 )الشكل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

المسار  على  بنغالديش  أن  ويبدو  التغذية  نقص  في  مماثل  تراجع 

نسبة  في خفض  المتمّثلة  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  غاية  لتحقيق  الصحيح 

)الشكل   2015 عام  بحلول  المائة  في   33 إلى  الوزن  ناقصي  األطفال 

صعيد  على  والتقدم  موجودة  اإلقليمية  التفاوت  أوجه  أن  إال   .)21

هذا  ويشير  األخيرة.  السنوات  في  تباطؤاً  يشهد  التغذية  نقص  معالجة 

التغذية.  نقص  من  للحد  كاف  غير  المداخيل  في  االرتفاع  مجرد  أن  إلى 

إجمالي  من  المائة  في   78.3 تؤمن  الحبوب  كانت   ،2009 عام  وفي 

المنتوجات  إلى  الحبوب  من  واالنتقال  المستهلكة.  الحرارية  السعرات 

القيمة  ذات  األغذية  يوفر  لن  العالية  القيمة  ذات  المتنوعة  الغذائية 

المزارعين.  مداخيل  لزيادة  الفرصة  سيمنح  بل  فحسب،  األكبر  الغذائية 

الزراعة  لتنمية  األولوية  القطرية  االستثمارات  خطة  تعطي  وبالتالي 

من  حيوياً  المدّعمة  المحاصيل  تطوير  ويشّكل  والمتنّوعة.  المستدامة 

عن  مثاالً   Golden Rice مثل  ومشاريع   HarvestPlus مثل  برامج  خالل 

المسائل.  هذه  معالجة  في  والزراعة  التغذية  دمج  كيفية 

الشكل 20

 مالحظة: تم تحديد القيمة المتوسطة إلنتاج األغذية في األسعار الدولية في الفترة 2006-2004.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اللواتي  النساء  نسبة  تخفيض  في  التقدم  من  القليل  وُأحرز 

عام  المائة  في   45 مقابل   2011 عام  المائة  في   42( الدم  فقر  يعانين 

البلد.  في  شديدًة  عامًة  صحيًة  مشكلًة  بعتبر  زال  ما  أنه  إال   ،)2004

صعيد  على  سيما  ال  الجنس،  نوع  أساس  على  المبنية  واالختالفات 

الغذائي  األمن  على  أثر  لها  واألسواق،  المدخالت  إلى  والوصول  األجور 

الوطنية  أو  الدولية  الهجرَة  عديدة  أسٌر  اختارت  وقد  والتغذية)11(. 

من  التسعينيات  أوائل  ومنذ  العيش.  كسب  سبل  لتأمين  كاستراتيجية 

كل  الخارج  إلى  شخص  مليون  ربع  هاجر  اآلن،  حتى  الماضي  القرن 

التي  المالية  التحويالت  جراء  المداخيل  من  تدفقات  وّلد  ما  سنة، 

الفترة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  الـ10  زهاء  بلغت 

 .)12(2012-2011

الجهود  تكّمُله  األمان  لشبكات  هاماً  برنامجاً  بنغالديش  ووضعت 

مساعدة  بغية  الحكومية  غير  المنظمات  من  العديد  قبل  من  المبذولة 

ومن  الناشئة  اإلنتاجية  الفرص  منافع  من  االستفادة  عن  العاجزين  أولئك 

تقلبات  آلثار  باالستجابة  البرنامج  هذا  واتسم  الفقر.  مستوى  تراجع 

-2007 لعام  األسعار  ألزمة  فعٍل  وكرّدة  الفقراء.  على  السلبية  األسعار 

اإلغاثة  توفير  أجل  من  الوظائف  الستحداث  برنامج  ُوِضع  مثاًل،   2008

األساسية.  البنى  وتشييد  العجاف  المواسم  أثناء  ضعفاً  لألكثر  المالية 

البرنامج،  هذا  من  محّسنة  نسخة  األخيرة  السنوات  خالل  نجحت  وقد 

الحكومية  غير  المنظمات  وبرامج  األخرى  األمان  شبكات  جانب  إلى 

كسب  بسبل  المعني  المتعددة  المانحة  الجهات  ذي  "شارز"  برنامج  مثل 

شمال  شهده  الذي  غالباً  الحاد  الموسمي  الجوع  على  القضاء  في  العيش، 

بنغالديش.  غرب 

مما  االستهداف،  بسوء  تتعلق  ومشاكل  قصور  أوجه  توجد  أنه  غير 

أجل  ومن  األمان)13(.  شبكات  مساعدة  نطاق  خارج  األسر  بعض  يترك 

للحماية  وطنية  استراتيجية  الحكومة  ُتبلِور  المسائل،  هذه  معالجة 

تشمل  وبطريقة  الموجودة  البرامج  نجاح  على  باالرتكاز  االجتماعية 

من  تدريجياً  الخروج  على  الفقراء  مساعدة  إلى  الرامية  االبتكارات 

المؤسسات  تنمية  إلى  القطرية  االستثمار  خطة  وتهدف  الفقر)14(. 

الشراكات  لتدعيم  دعوٍة  مع  األمان  شبكات  نجاعة  تعزيز  على  والقدرة 

لتسهيل  نماذج  منها  بعٌض  يختبر  التي  الحكومية  غير  المنظمات  مع 

الفقر.  من  تدريجياً  األسر  خروج 

الشكل 21

مالحظة: تم تحديد عتبة الفقر في األسعار الدولية لعام 2005. 
المصادر: مؤشرات التنمية العالمية، 2012 )جهة اليمين(؛ منظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي لبحوث السكان والتدريب )بنغالديش(، المسح الديمغرافي والصحي لبنغالديش 2011 )جهة اليسار(.

  تبدو بنغالديش عىل املسار الصحيح لتحقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية من حيث الحد من الفقر ومن نسبة األطفال الذين يعانون التقزّم 
والنقص يف الوزن
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النمو االقتصادي المتين الذي  تعتبر غانا قّصة نجاح في أفريقيا بفعل 

المحّلي اإلجمالي  الناتج  الماضية – إذ نما  الثالثة  العقود  شهدته طوال 

المائة  المائة كمتوّسط سنوي منذ 1983، وبـنسبة 14 في  بنسبة 4.5 في 

)الشكل 23(  السياسي  االستقرار  )الشكل 22(. وشّكل   )15( عام 2011 

المؤاتية )إرتفاع أسعار الذهب  التجاري  التبادل  وإصالحات السوق وشروط 

والكاكاو( والمناخ الجيد لالستثمار عناصَر دعمت النمو االقتصادي. ويظهر 

االلتزام  انجازه من خالل  البرامج االقتصادية واإلصالحات ما يمكن  نجاح 

السياسي المستدام والشراكة مع الجهات المانحة)16(. ويجد البلد نفسه 

على المسار الصحيح لتحقيق الغاية الخاصة بالفقر من األهداف اإلنمائية 

بالجوع من األهداف  الخاصة  الغاية  لأللفية قبل عام 2015، وسبق وحقق 

)الشكل 23(. وفي  لعام 2015 في فترة 2002-2000  لأللفية  اإلنمائية 

التغذية.  السكان نقص  المائة من  أقل من 5 في  الفترة 2011–2013 عانى 

أكثر  انخراط  مع  الزراعة؛  على  بشّدة  غانا  في  االقتصاد  ويعتمد 

تسعينيات  وخالل  القطاع.  هذا  في  البلد  في  العاملة  القوى  نصف  من 

المؤسسية  واإلصالحات  السياسات  من  سلسلة  أّدت  الماضي،  القرن 

في  مستدامة  زيادة  إلى  االستثمارات  من  مناسبة  مجموعة  جانب  إلى 

اإلنتاج  فارتفع  غانا)17(.  في  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  الزراعي  اإلنتاج 

 1992-1990 الفترتين  خالل  المائة  في   55 بنسبة  الواحد  للفرد  الزراعي 

الضرائب  عليه  ُفرضت  الذي  الكاكاو  قطاع  إصالح  وقام  و2010-2008. 

ونجحت  الزراعي.  النمو  تحقيق  في  محوري  بدور  مباشر،  غير  بشكل 

وجهود  والدرنات  الجذور  وتنمية  البحوث  مجال  في  االستثمارات 

في  زيادات  إلى  أّدى  مما  ابتكارية،  إنتاج  أساليب  إدخال  في  اإلرشاد 

صموداً)18(.  األكثر  الجديدة  األصناف  وتنمية  الغلة 

إلى  وصل  الذي  لإلعجاب  المثير  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  وطال 

في  السّكان  من  واسعة  شرائح   ،2001 منذ  سنوي  كمتوّسط  المائة  في   5

عام  المائة  في   51.7 من  المدقع  الفقر  نسبة  انخفضت  حين  في  غانا، 

 5 قرابة  انتشال  وتم   .)22 )الشكل   2006 عام  المائة  في   28.5 إلى   1991

النمو  منافع  اقتسام  بفضل  فقط  سنة   15 في  الفقر  من  شخص  ماليين 

 غانا: النمو االقتصادي الواسع النطاق والمثير لإلعجاب يحّفز تحقيق 

اإلنجازات في مجال األمن الغذائي

الشكل 22

مالحظة: تم تحديد عتبة الفقر بحسب األسعار الدولية لعام 2005.
المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، 2012 )جهة اليمين(؛ منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة )غانا(، 2013، المسح الوطني العنقودي المتعدد المؤشرات، 2011 )جهة اليسار(.

إرتفع الناتج املحيل اإلجاميل يف غانا برسعة وانخفض الفقر، إال أن التقدم كان أقل من حيث الحد من قلة التغذية

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون النقص يف الوزن

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون التقزم

نسبة عدد الفقراء مع 1.25 دوالر أمرييك يف اليوم )املحور األيرس(

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد )املحور األمين(
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أبعاد األمن الغذايئ عىل املستوى الوطني

يعيشون  الذين  أولئك  مستوى  على  سيما  ال  واسع،  نطاق  على  االقتصادي 

وإنشاء  اإلنتاج  زيادة  من  األشخاص  استفاد  حيث  الريفية  المناطق  في 

المنتجون  والمزارعون  الصغار  الكاكاو  منتجو  وشّكل  نشطة.  أسواق 

األرياف.  في  المداخيل  ارتفاع  من  المستفيدين  أكبر  والخضروات  للفواكه 

لم  والجوع،  الفقر  من  الحد  في  السريع  التقّدم  من  الرغم  وعلى 

ومع  )الشكل 22(.  التغذية  نقص  من  الحد  في  كبيراً  تقّدماً  غانا  تحرز 

إلى  نسبتهم  انخفضت  قد  الخامسة  دون سن  الوزن  ناقصي  األطفال  أن 

من  للحد  تواضعاً  أكثر  تقدم  ُأحِرز  فقد  منذ 1995-1993،  تقريباً  النصف 

الخامسة  دون سن  األطفال  من  المائة  في  فحوالي 23  التقّزم  انتشار 

التغذية  نقص  وراء  الكامنة  واألسباب  عام 2011.  التقّزم  يعانون  كانوا 

المزيلة  األدوية  إلى  الوصول  وعدم  األمراض  وارتفاع عبء  الفقر  تشمل 

المراحل  في  األطفال  المناسبة إلطعام  الممارسات  للديدان، وغياب 

األكبر  السبب  ويعزى  اإلصحاح.  مرافق  وتقهقر حالة  نموهم  األساسية من 

ووفاة  الحادة  وااللتهابات  بالماء  المنقولة  المزمنة  باألمراض  اإلصابة  وراء 

ورغم  اإلصحاح.  مرافق  إلى  المناسب  الوصول  عدم  إلى  والرّضع  األطفال 

العقود  اآلمنة طوال  المياه  إلى مصادر  الوصول  في  الملموس  التحّسن 

جداً.  سيئاً  المأمونة  اإلصحاح  مرافق  إلى  الوصول  يبقى  الماضية،  الثالثة 

موجودة  والتغذية  بالفقر  المتعّلقة  الكبيرة  التباينات  زالت  وما 

األرياف  سكان  عيش  احتمال  فإن  عام،  وبشكل  اإلقليمي.  المستوى  على 

المناطق  سكان  عيش  احتمال  أضعاف  بأربعة  يفوق  الفقر  خّط  تحت 

الشمال  في  مستوياته  أعلى  إلى  الفقر  انتشار  ويصل  تحته.  الحضرية 

من  الريفية  السافانا  مناطق  وهي  األعلى،  والغرب  األعلى  والشرق 

واإليكولوجية)19(.  الزراعية  الناحيتين 

المناطق  فسكان  الغذائية.  النظم  على  التباينات  هذه  وتنعكس 

إلى  تفتقر  إذ  بكثير  تنوعاً  األقل  النظم  يستهلكون  حاالً  األسوأ 

وذلك  واأللبان،  والبيض  واألسماك  اللحوم  من  المستمدة  البروتينات 

حاالً.  األفضل  المناطق  بسكان  مقارنًة 

ُأطلقت  التي  االجتماعية  للحماية  الوطنية  االستراتيجية  وتشّكل 

الفئات  احتياجات  يعالج  االجتماعية  للحماية  شاماًل  إطاراً   ،2007 عام 

السياسات  توجه  وهي  االقتصادي.  النمو  من  تستفد  لم  التي  الضعيفة 

ذوي  واألشخاص  المدقع  الفقر  في  يعيشون  الذين  األشخاص  إلى 

"تمكين  األساسي  البرنامج  خالل  من  سيما  ال  جداً،  الهش  الوضع 

للتحويل  مشروط  برنامج  وهو  الفقر"  وجه  في  العيش  كسب  سبل 

النقدي)20(. 

الشكل 23

 .http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-data/en/ :مالحظة: لالطالع على تعريف االستقرار السياسي وغياب العنف، يرجى مراجعة مؤشرات األمن الغذائي المتاحة على الموقع التالي
المصدر: منظمة األغذية والزراعة )جهة اليمين( ومؤسسة بروكينغز "Brookings"، وفريق البحوث الخاصة بالتنمية التابع للبنك الدولي، ومعهد البنك الدولي )جهة اليسار(.

السالم واالستقرار السيايس ساعدا غانا عىل تحقيق الغاية الخاصة بالجوع من األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2015 بحلول 2002-2000
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أبعاد األمن الغذائي على المستوى الوطني

نيبال: االستقرار السياسي ضروري لجعل التقّدم مستداماً وموّزعاً بدرجة أكبر من التساوي

-1990 الفترة  منذ  الجوع  محاربة  مجال  في  كبيراً  شوطاً  نيبال  قطعت 

المائة  في   25.4 من  التغذية  نقص  انتشار  معّدل  انخفض  إذ   ،1992

-2011 الفترة  خالل  المائة  في   16.0 إلى   1992-1990 الفترة  خالل 

الغاية  فستحقق  الوتيرة،  هذه  على  التقّدم  تابعت  ما  وإذا   .2013

 2015 عام  بحلول  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة 

الصراع  ضوء  في  خصوصاً  جداً  ملفتاً  التقّدم  هذا  ويعتبر   .)24 )الشكل 

حتى  الماضي  القرن  من  التسعينيات  منتصف  من  امتد  الذي  األهلي 

التنمية  حالة  في  النسبي  والتراجع  األساسية  البنى  وضعف   2006 عام 

يبقى  الجوع،  مكافحة  في  المحرز  التقدم  من  الرغم  وعلى  الزراعية. 

الوزن  في  النقص  انتشار  ويصل  واسع.  نطاق  على  منتشراً  التغذية  نقص 

العامين  وبين  العالم.  في  المستويات  أعلى  إلى  األطفال  لدى  والتقّزم 

من  األطفال  لدى  الوزن  في  النقص  انتشار  معّدل  انخفض  و2011،   1995

 64 من  تراجع  التقّزم  انتشار  معّدل  أن  حين  في  المائة،  في   29 إلى   44

تحديات  التغذية  نقص  مكافحة  وتطرح   .)24 )الشكل  المائة  في   40 إلى 

)تطبيق  القصير  المدى  على  العامة  السياسة  إجراءات  أمام  هائلة 

الهيكلي(.  )التطوير  الطويل  المدى  وعلى  األمان(  شبكات 

والبنى  واالتصاالت  النقل  ووسائل  معظمه،  في  جبلي  بلٌد  هو  ونيبال 

االقتصاد،  دعامة  هي  التي  والزراعة،  رديئة  فيه  الكهربائية  األساسية 

اإلقليم  في  أخرى  ببلدان  مقارنًة  نسبياً  المنخفضة  اإلنتاجية  بفعل  مقّيدة 

الطرقات  نقص  ويؤدي  المحدودة.  األرض  موارد  قاعدة  وبفعل  عينه، 

المخرجات  أسواق  إلى  الكافي  الوصول  وعدم  المال  رأس  كفاية  وعدم 

إلى  المعقولة  التكلفة  ذات  القروض  على  الحصول  وصعوبة  والمدخالت 

مما  والمنتجة،  الحديثة  الزراعية  التكنولوجيات  اعتماد  مسيرة  إعاقة 

التقليدية.  الزراعة  على  االعتماد  نحو  المنتجين  يدفع 

البحث  تعزيز  إلى  الرامية  السياسات  وجود  من  الرغم  وعلى 

تالشى  فقد  األساسية،  البنى  وتنمية  التكنولوجيات  واعتماد  الزراعي 

السياسي  االنتقال  وعملية  الصراع  سنوات  بسبب  السياسات  هذه  أثر 

بعض  فعالية  تراجع  إلى  أّدت  والتي   )23 )الشكل  عنها  الناتجة  الطويلة 

الطاقة  من  اإلمدادات  متوسط  كان  ذلك،  ومع  والبرامج.  المؤسسات 

)الشكل  الغذاء  من  السكان  احتياجات  لتلبية  كافياً  البلد  في  الغذائية 

األغذية  إنتاج  في  المتواضعة  الزيادة  إلى  جهة  من  ذلك  ويعود   ،)25

للفرد  الغذاء  إنتاج  قيمة  ازدادت  )بحيث   1992–1990 الفترة  منذ 

الشكل 24

المصدر: منظمة األغذية والزراعة )جهة اليمين(؛ منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان في نيبال، 2012 )جهة اليسار(.

أحرزت نيبال تقدماً جيداً يف محاربتها الجوع وهي عىل املسار لتحقيق الغاية الخاصة بالجوع من األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول عام 2015

النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين يعانون النقص يف الوزن
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أبعاد األمن الغذايئ عىل املستوى الوطني

من  األغذية  من  الواردات  ازدياد  وإلى  المائة،  في   12 بنسبة  الواحد 

أخرى.  جهة 

نقص  يعزى  نيبال،  في  كاٍف  بشكل  األغذية  توافر  إلى  ونظراً 

اقتصادياً  الوصول  إمكانية  في  المشاكل  إلى  أساسي  بشكل  التغذية 

الخاصة  الغاية  نيبال  حققت  الوطني،  المستوى  فعلى  األغذية.  إلى 

الفقر  نسبة  خّفضت  أنها  إذ  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  من  بالفقر 

 .2010 عام  المائة  في   25 إلى   1996 عام  المائة  في   68 من  المدقع 

من  الحد  أن  غير  العالم.  في  البلدان  أفقر  أحد  البلد  يبقى  ذلك،  ومع 

التنمية  إلى  األكبر  جزئه  في  يعود  ال  نيبال  في  الجوع  وبالتالي  الفقر 

العمال  من  المالية  التحويالت  في  الملحوظة  الزيادة  إلى  بل  االقتصادية 

في   23 التحويالت  هذه  شّكلت   2012–2011 الفترة  ففي  المهاجرين؛ 

اآلتي  الدخل  ساعد  حين  وفي  اإلجمالي)21(.  المحلي  الناتج  من  المائة 

الغذائي  األمن  وانعدام  الفقر  من  الحد  على  المالية  التحويالت  من 

سلباً  الدخل  هذا  عليها  يرتكز  التي  الهجرة  أّثرت  ملحوظ،  نحو  على 

غالباً  الخارج  إلى  يهاجرون  الذين  أن  بحيث  الزراعية  اإلنتاجية  على 

لتحمل  النساء  وُتترك  الذكور.  من  الريفية  األسرة  أفراد  يكونون  ما 

في   30 حوالي  أن  ويقّدر  بمفردهن.  والعمل  المزارع  إدارة  مسؤولية 

تزاول  الالتي  النساء  ترأسها  التي  األسر  في  يعيشون  الفقراء  من  المائة 

إنتاج  في  المرأة  دور  أهمية  إلى  ونظراً  الزراعي.  العمل  أغلبيتهن 

وتشجيع  اإلنتاجية  تعزيز  من  لتمكينها  السياسات  وضع  يجب  األغذية، 

االستثمار.  ألغراض  بكفاءة  المالية  التحويالت  استخدام 

على  متساوياً  والجوع  الفقر  محاربة  مجال  في  التقّدم  يكن  ولم 

عام  الفقر  انتشار  معّدل  تراوح  المثال،  سبيل  فعلى  البلد.  في  اإلطالق 

التالل  منطقة  في  المدن  سكان  من  المائة  في   9 نسبة  بين   2010

والقيود  الجبال)22(.  منطقة  في  األرياف  سكان  من  المائة  في   42 ونسبة 

العديد  تجعل  األغذية،  إلى  الوصول  من  تحد  التي  واالقتصادية  المادية 

لتلبية  األغذية  من  يكفي  ما  على  الحصول  على  قادرة  غير  األسر  من 

المادية  القيود  عن  الطرف  غض  يمكن  وال  احتياجاتها.  من  األدنى  الحد 

بنوعيتها  تتميز  التي  الطرقات  من  ضئياًل  عدداً  البلد  يملك  إذ  نيبال،  في 

 13.5 إلى   2008 عام  الطرقات  كثافة  ووصلت  معظمها.  في  الرديئة 

مقارنًة  تقريباً  األراضي  مساحة  من  مرّبع  كيلومتر   100 لـكل  كيلومتراً 

وفي  ككل.  آسيا  جنوب  في  مرّبع  كيلومتر   100 لكل  كيلومتراً  بـ72 

تكلفة  بسبب  السلع  أسعار  وترتفع  األسواق  عدد  يقّل  النائية،  المناطق 

الوصول  يصعب  التي  المناطق  في  األرّز  سعر  يصل  فقد  الباهظة.  النقل 

زراعية  منطقة  وهي  تيراي  في  سعره  أضعاف  ثالثة  إلى  مثاًل  إليها 

البلد)23(.  في  األعلى  اإلنتاجية  ذات  وهي  الهند  مع  حدودية 

منطقة  ففي  نيبال.  في  الغذائي  األمن  انتشار  في  تفاوت  وهناك 

السعرات  من  المائة  في   75 من  أكثر  األساسية  األغذية  توّفر  الجبال، 

في  األسر  من  المائة  في   13 مقابل  األسر  من  المائة  في   60 لـ  الحرارية 

التنوع  إلى  الغذائية  النظم  افتقار  ويؤدي  الحضرية.  كاتماندو  منطقة 

الستة  عمر  دون  ما  األطفال  صفوف  في  حتى  التغذية  قلة  انتشار  إلى 

الوالدة.  قبل  حتى  النمو  من  تحد  السيئة  التغذية  أن  إلى  يشير  ما  أشهر، 
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 مالحظة: تم تحديد متوسط قيمة إنتاج األغذية بحسب األسعار الدولية للفترة 2006-2004.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة )جهة اليمين(؛ لجنة التخطيط الوطني والمكتب المركزي لإلحصاءات، 2013 )جهة اليسار(.
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أبعاد األمن الغذائي على المستوى الوطني

نيبال:  في  معّقدة  مشكلًة  األمهات  لدى  التغذية  قلة  تشكل  وبالفعل، 

المائة  في  و46  اإلنجاب  سن  في  النساء  من  المائة  في   35 أن  حيث 

الدم)24(.  فقر  يعانون  األطفال  من 

شيئاً  تفاقمت   ،2004 منذ  البلد  في  األغذية  أسعار  ازدياد  ومع 

تعاني  التي  الفقيرة  األسر  لدى  الغذائي  األمن  انعدام  حالة  فشيئاً 

على  إضافية  ضغوطاً  فرضت  المرتفعة  األغذية  أسعار  ألن  أصاًل  منه 

المائة  في   60 نيبال  في  األسر  تنفق  المتوسط،  وفي  األسر.  ميزانيات 

تنفق  جداً  والفقيرة  الفقيرة  األسر  إن  بل  األغذية؛  على  مداخيلها  من 

ومعظمهم  تقريباً،  السكان  وربع  األغذية.  على  مدخولها  من  أكبر  جزءاً 

ميزانياتهم  من  المائة  في   75 من  أكثر  يخصصون  األرياف،  سكان  من 

كتلك  الحادة  األسعار  الرتفاعات  جداً  معرضين  يجعلهم  ما  األغذية  على 

 .2008 منذ  الحاصلة 

نيكاراغوا: االستقرار االقتصادي والسياسي والسياسات السليمة الخاصة بأصحاب الحيازات 

الصغيرة واألشخاص األكثر ضعفاً تؤتي ثمارها 

متوسط  كفاية  ازدادت  الماضي،  القرن  من  التسعينيات  مطلع  منذ 

فيما  نيكاراغوا  في  مطرد  نحو  على  الغذائية  الطاقة  من  اإلمدادات 

الفترة  في  المائة  في   55 من  التغذية  نقص  انتشار  معّدل  انخفض 

 2013-2011 الفترة  في  المائة  في   22 من  أقل  إلى   1992-1990

األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  نيكاراغوا  وحققت   .)26 )الشكل 

أن  غير  و2007-2005.   2002-2000 بين   2015 لعام  لأللفية  اإلنمائية 

ما  التغذية  نقص  انتشار  معّدل  أن  إذ  بالرضا،  للشعور  مدعاة  ليس  هذا 

المائة. في   22 إلى  ويصل  مرتفعاً،  زال 

االقتصادي  االستقرار  فترة  إلى  األكبر  جزئه  في  التقدم  هذا  ويعزى 

االضطرابات  من  عديدة  سنوات  بعد  البلد  شهدها  التي  والسياسي 

من  وسلسلة  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  في  واالقتصادية  السياسية 

الحكومات  تمكنت  االستقرار  هذا  ونتيجة  المكلفة.  الطبيعية  الكوارث 

المدى  على  الطارئة  اإلغاثة  عمليات  من  اهتمامها  محط  نقل  من 

الطويل.  المدى  على  الفقر  واستهداف  التنمية  خطط  إلى  القصير 

األغذية  وإنتاج  االستهداف  حيث  من  المناسبة  السياسات  وتشّكل 

المشاركة  خالل  من  الجديدة  الدولية  األسواق  إلى  النفاذ  وتعزيز  المتنوع 

الشكل 26

مالحظة: تم تحديد متوسط قيمة إنتاج األغذية بحسب األسعار الدولية للفترة 2006-2004. 
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

حققت نيكاراغوا الغاية الخاصة بالجوع من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل 2005-2007 وحققت االكتفاء من الطاقة الغذائية بحلول عام 2000 تقريباً
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أبعاد األمن الغذايئ عىل املستوى الوطني

التجارية  والشروط  الوسطى،  أمريكا  بلدان  بين  الحرة  التجارة  اتفاق  في 

جزئياً  خففت  عوامَل  األقل،  على  الزمنية  الفترات  بعض  خالل  المؤاتية 

الزراعي.  القطاع  تنمية  عجلة  بإطالق  وسمحت  الطبيعية  الكوارث  أثر  من 

منذ  المائة  في   68 بنحو  الواحد  للفرد  الغذائي  اإلنتاج  قيمة  وازدادت 

الغذائية  الطاقة  من  اإلمدادات  كفاية  نسبة  رفع  مما   1992-1990 الفترة 

 .)26 )الشكل  الجديدة  األلفية  بداية  بحلول  المائة  في  مائة  من  أكثر  إلى 

إمدادات  متوسط  رفع  إلى  والخضروات  الفاصوليا  إمدادات  زيادة  وأّدت 

إلى   1992-1990 الفترة  في  الواحد  للفرد  غراماً   46 من  اليومي  البروتين 

 .2009-2007 الفترة  في  الواحد  للفرد  غراماً   65

وبعمالتها  الصغير  بنطاقها  نيكاراغوا  في  الزراعات  معظم  وتتمّيز 

األراضي  نسبة  وتبقى  اإلنتاجية.  زيادة  تحد  التي  وبالقيود  الكثيفة 

في  المائة  في   3.2( جداً  منخفضًة  للري  المجّهزة  للزراعة  الصالحة 

التعليم  ومستويات  المداخيل  انخفاض  يعرقل  فيما   )2009-2007 الفترة 

التكنولوجيات  اعتماد  القروض،  إلى  المحدود  والوصول  المتدنية 

هذه  تخطي  إلى  الرامية  الجهود  إطار  وفي  إنتاجية.  واألكثر  األحدث 

يعزز  الذي  الزراعية  البذور  برنامج  مثل  برامج  الحكومة  وضعت  القيود، 

 75  000 لحوالي  سمح  الذي  األغذية  إنتاج  وبرنامج  التكنولوجيا  نقل 

األخرى  المنتجة  واألصول  األراضي  إلى  بالوصول  فقيرة  ريفية  أسرة 

واألسمدة)25(.  والبذور  الحيوانات  مثل 

االقتصادي  النمو  يكن  لم  الماضي،  القرن  تسعينيات  مطلع  ومنذ 

بعد  ما  فترة  أن  إال  ملحوظة،  بصورة  الفقر  مستويات  لخفض  كافياً 

وتحسين  النمو  معّدالت  ارتفاع  بفضل  التقّدم  بعض  شهدت   2005 عام 

السكان  من  المائة  في   32 كان   ،2005 عام  وفي  المداخيل)26(.  توزيع 

)الشكل  الواحد  اليوم  في  أقل  أو  أمريكيين  بدوالرين  يعيشون  زالوا  ما 

زادت  أنها  حتى  المناطق  بين  كثيراً  الفقر  معدالت  وتفاوتت   .)27

الحضرية.  بالمناطق  مقارنة  الريفية  المناطق  في  أضعاف  بأربعة 

 1.25( المدقع  الفقر  في  يعيشون  الذين  األشخاص  نسبة  وانخفضت 

إلى   1993 عام  المائة  في   18 من  أقل(  أو  اليوم  في  أمريكي  دوالر 

تكون  هذا،  التراجع  معّدل  استمر  ما  وإذا   .2005 عام  المائة  في   12

لأللفية  اإلنمائي  الهدف  غاية  لتحقيق  الصحيح  المسار  على  نيكاراغوا 

بحلول  النصف  إلى  المدقع  الفقر  انتشار  معّدل  خفض  في  المتمّثلة 

ساهم  واسع،  نطاق  على  الفقر  انتشار  من  الرغم  وعلى   .2015 عام 

الحيازات  أصحاب  للمزارعين  بالنسبة  سيما  ال  الزراعية  اإلنتاجية  تعزيز 

معدالت  خفض  في  ذلك،  من  الناتجة  األغذية  توافر  وزيادة  الصغيرة، 

نيكاراغوا  دستور  من   69 المادة  وتنص  ملحوظ.  نحو  على  الجوع  انتشار 

ضد  بالحماية  التمتع  في  األشخاص  بحق  تتعّلق  صريحة  أحكام  على 

بشكل  إليها  والوصول  األغذية  توافر  تعزيز  في  الدولة  وبدور  الجوع 

األغذية  وسيادة  أمن  حول  قانوناً  البرلمان  أقّر   ،2009 عام  وفي  متساٍو. 

الغذائي  لألمن  وإداري  مؤسسي  عمل  إطار  بموجبه  واضعاً  والتغذية 

وبلورة  كاٍف  غذاٍء  في  األشخاص  حق  وضمان  حماية  بغية  والتغذية 

ومجاالت  المتعددين  المصلحة  وأصحاب  القطاعات  بين  للتعاون  اآلليات 

معالجتها)27(.  الواجب  الرئيسية  العامة  السياسة 

 23 أن  إال   1990 منذ  التغذية  نقص  انتشار  معّدالت  انخفضت  وقد 

عام  التقّزم  يعانون  كانوا  الخامسة  سن  دون  األطفال  من  المائة  في 

 1993 عام  المائة  في   30 حوالي  من  النسبة  هذه  انخفاض  رغم   2007

 .)27 )الشكل 

الشكل 27

مالحظة: تم تحديد عتبة الفقر بحسب األسعار الدولية لعام 2005.
المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، 2012 )جهة اليمين(؛ منظمة الصحة العالمية )جهة اليسار(.
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أبعاد األمن الغذائي على المستوى الوطني

مجموعات  بين  التغذوية  المستويات  في  واضحة  تباينات  وتبرز 

الرعاية  إلى  الوصول  في  تفاوتاً  يعكس  ما  الجغرافي،  والموقع  المداخيل 

اإلصحاح  خدمات  إلى  الوصول  جانب  إلى  األطفال  ورعاية  الوالدة  قبل 

هذه  لمعالجة  البرامج  من  عدداً  الحكومة  وضعت  وقد  المناسبة. 

التحويل  برنامج  وأدى  االجتماعية.  الحماية  شبكة  غرار  على  المشاكل 

معّدل  انخفاض  إلى  و2006   2000 بين  ُنّفذ  الذي  هذا  المشروط  النقدي 

بعد  وذلك  مئوية  نقاط  بخمس  الخامسة  سن  دون  األطفال  لدى  التقزم 

تنفيذه)28(.  بدء  من  فقط  سنتين 

يجعالن  أرضها  تكوين  وطبيعة  الجغرافي  نيكاراغوا  موقع  إن 

سنة  الثالثين  مّر  وعلى  الطبيعية.  للكوارث  خاص  بشكل  عرضًة  البلد 

مصرع  إلى  الكوارث  من  وغيرها  والفيضانات  العواصف  أدت  الماضية، 

األسر  وتعتبر  فادحة.  اقتصادية  خسائر  وإلى  شخص،   4  000 من  أكثر 

الطبيعية  للكوارث  خاص  بشكل  معّرضًة  الزراعة  في  العاملة  الفقيرة 

العبر  استخالص  تم  أنه  غير  توقعها.  يصعب  التي  الطقس  ولحاالت 

اقتصادية  بخسائر  الثانية  األلفية  سنوات  في  الكوارث  تسببت  بحيث 

الماضي.  القرن  من  التسعينيات  أو  بالثمانينيات  مقارنة  بكثير  أقل 

مخاطر  إلدارة  القطاعات  المتعدد  الشامل  نيكاراغوا  نهج  ويتضمن 

الناجمة  المباشرة  اآلثار  مع  التأقلم  على  األسر  تساعد  برامج  الكوارث 

جديدة  فرص  اغتنام  أمام  أيضاً  المجال  لهم  تفسح  بل  ال  الكوارث،  عن 

األمد  طويل  أثراً  يحدث  ما  االقتصادية  الناحية  من  أكثر  ومربحة 

الصدمات  وجه  في  الصمود  على  قدرتهم  من  ويزيد  إيراداتهم  على 

المناخية)29(. 

غير  بلد  وهي  طاجيكستان،  شهدت  الماضي  القرن  تسعينيات  خالل 

اقتصاد  إلى  المركزي  االقتصاد  من  صعباً  انتقاالً  آسيا،  وسط  في  ساحلي 

تقدٍم  إحراز  إلى  أفضى  ما   1997 إلى   1992 من  أهليًة  وحرباً  السوق 

االقتصاد  أن  غير   .)28 )الشكل  والجوع  الفقر  من  الحد  في  طفيف 

نتيجة  و2008   2000 عامي  بين  تقريباً  سنوياً  المائة  في   9 بنسبة  نما 

والبيئة  المانحة  الجهات  ومساعدة  العام  واالستثمار  السياسات  تحسين 

طاجيكستان  لصادرات  العالمية  األسعار  ارتفاع  مع  المؤاتية،  الخارجية 

المالية  التحويالت  زيادة  عن  فضاًل  واأللومينيوم(  القطن  )وهي  الرئيسية 

مع  اإلقليم  في  البلدان  أفقر  أحد  البلد  يبقى  ذلك،  ومع  المهاجرين.  من 

لمستويات  مشابه  مستوى  إلى  مؤخراً  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وصول 

الفعلية.  القيمة  حيث  من  الحرب  قبل  ما 

مطلع  منذ  التغذية  نقص  من  الحد  في  التقدم  أن  من  الرغم  وعلى 

ثالثة  أصل  من  واحد  شخص  حوالي  زال  فما  جيداً،  كان  الثانية  األلفية 

ومنذ  التقديرات.  ألحدث  وفقاً  المزمن  التغذية  نقص  يعاني  أشخاص 

بشكل  إال  التقّزم  يعانون  الذين  األطفال  نسبة  تنخفض  لم   ،1999 عام 

 .)28 )الشكل  التغذية  نقص  من  طويلة  فترات  إلى  يشير  ما  هامشي، 

التنمية  احتياجات  تلبية  في  تتمّثل  الرئيسية  التحديات  زالت  وما 

من  ومرتفعة  مستدامة  مستويات  وتحقيق  الطويل  المدى  على  الزراعية 

والجوع.  الفقر  من  للحد  الضروري  االقتصادي  النمو 

بسبب  بشدة  الزراعي  اإلنتاج  تأثر  الماضي،  القرن  تسعينيات  وخالل 

منذ  ازداد  لكنه  لالقتصاد  المركزي  التخطيط  وتفكيك  األهلية  الحرب 

في  االرتفاع  وتأّتى  سنوياً.  المائة  في   6 بحوالي  الثانية  األلفية  مطلع 

الخاص  الزراعي  القطاع  في  المحرزة  اإلنتاجية  مكاسب  من  األكبر  جزئه 

من  المائة  في   82 زهاء  مجمله  في  يشّكل  مما  األسرية  األراضي  في  أو 

لألراضي  و23  الخاصة  للمزارع   59( طاجيكستان  في  الزراعية  األراضي 

األسر  تديرها  التي  األراضي  كانت   ،2006 عام  وبحلول  األسرية()30(. 

إجمالي  من  المائة  في  و94  القطرية  المحاصيل  من  المائة  في   50 تنتج 

الحيواني.  اإلنتاج 

في  الوضوح  وغياب  الزراعة  قطاع  إصالح  في  التأخر  ويشّكل 

لالستثمار  المزارعين  زخم  أثبطت  عناصَر  الملكية  بحقوق  يتعّلق  ما 

خالل  من  اإلصالح  عملية  تعميق  حالياً  ويتم  الزراعية.  اإلنتاجية  وزيادة 

الزراعية  األنشطة  في  التدّخل  عن  بعيداً  المحلية  السلطات  مهام  توجيه 

االستجابة  على  المزارعين  مساعدة  حول  لتتمحور  اإلنتاج  وقرارات 

والتدريب  المعلومات  إتاحة  خالل  من  باألسعار  المتعّلقة  لإلشارات 

الريفي)31(.  التمويل  عن  ناهيك  الزراعية  المدخالت  أسواق  وتنمية 

إلى   2000 عام  منذ  والمستدام  المتين  االقتصادي  النمو  وأّدى 

أن  )علماً  أضعاف  بخمسة  الواحد  للفرد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة 

أمريكياً  دوالراً   178 مع   1999 عام  جداً  منخفضة  كانت  النمو  قاعدة 

بشكل  المالية  التحويالت  زيادة  عن  فضاًل  هذا،  وأفضى  الواحد(.  للفرد 

مستويات  في  كبير  انخفاض  إلى  نفسها،  الزمنية  الفترة  خالل  واسع 

 6.5 حوالي  إلى   1999 عام  السكان  نصف  من  من  أكثر  المدقع،  الفقر 

من  الحد  مجال  في  التقّدم  أن  إال   .)29 )الشكل   2009 عام  المائة  في 

طاجيكستان: التغييرات الهيكلية في الزراعة ضرورية لبناء القدرة على الصمود في وجه 

الصدمات الخارجية والبرامج ضرورية لتوفير النظم الغذائية الكافية للفئات الضعيفة



39حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم 2013

أبعاد األمن الغذايئ عىل املستوى الوطني

ويعود  طاجيكستان.  في  المناطق  مختلف  بين  التفاوت  غاية  في  الفقر 

عدم  إلى  الريفية  المناطق  في  المرتفعة  الفقر  معّدالت  انتشار  من  جزء 

حوالي  كان  عديدة  مناطق  وفي  الزراعية؛  األراضي  إصالح  استكمال 

كانوا  المائة  في   15 من  أكثر  أن  حين  في  فقراء،  زالوا  ما  السكان  نصف 

إلى  المحدود  الوصول  من  ويعانون  المدقع  الفقر  عتبة  تحت  يعيشون 

المرتفعة)32(.  الغذائية  القيمة  ذات  األغذية 

الغذائية  القيمة  األغذية ذات  إلى  الوصول  للنقل  األساسية  البنية  وتحد 

الجبلية.  المناطق  في  البلد، ال سيما  من  كثيرة  أجزاء  في  المرتفعة 

السعرات  متناول  من  المائة  في  الفقراء حوالي 60  األطفال  ويستمد 

الدهون  من  المائة  في  و16  والطحين  الخبز  منتجات  لديهم من  الحرارية 

والخضار،  اللحوم  من  فقط  المائة  في  و6  المائة  في  و2  والزيوت، 

في  النقص  انتشار  إلى  الغذائي  التنّوع  إلى  االفتقار  ويؤدي  بالتتابع. 

المصدر: منظمة األغذية والزراعة )جهة اليمين(؛ منظمة الصحة العالمية )جهة اليسار(.

الشكل 28

 أحرزت طاجيكستان تقدماً طفيفاً يف الحد من انتشار نقص التغذية ونقص الوزن

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون التقزّم

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون النقص يف الوزن
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الشكل 29

مالحظة: تم تحديد عتبة الفقر بحسب األسعار الدولية لعام 2005.
المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، 2012.

 منا الناتج املحيل اإلجاميل يف طاجيكستان برسعة منذ عام 2000، مع تراجع رسيع يف نسبة األشخاص الذين يعيشون يف الفقر املدقع. أما التحويالت املالية
فازدادت برسعة أيضاً خالل الفرتة نفسها

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل )املحور األمين(

نسبة عدد الفقراء مع 1.25 دوالر أمرييك يف اليوم )املحور األيرس(

التحويالت املالية الشخصية التي تم تلقيها، نسبة الناتج املحيل اإلجاميل )املحور األيرس(

التحويالت املالية الشخصية التي تم تلقيها )املحور األمين(
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المدى  وعلى  بشدة  يؤثر  قد  ما  واسع  نطاق  على  والمعادن  الفيتامينات 

واالقتصادية.  االجتماعية  البلد  تنمية  الفردي وفي  الرفاه  في  الطويل 

على  طاجيكستان  تعتمد  المنخفضة،  الزراعية  اإلنتاجية  وبسبب 

زهاء  البلد  يستورد  التقديرات،  آخر  وبحسب  الغذائية.  الواردات 

الواردات  تكلفة  تستوعب  حين  في  يستهلكها،  التي  الحبوب  نصف 

من  الصادرات  عائدات  إجمالي  من  تزداد  تنفّك  ال  حّصة  الغذائية 

أسعار  فورة  أعقب  الذي  العالمي  االقتصادي  االنكماش  وأدى  البضائع. 

في  ملحوظ،  ولكن  مؤقت  تراجع  إلى   2008-2007 في  الغذائية  المواد 

المحلي  الناتج  نصف  حوالي  شّكلت  التي  المالية  التحويالت  تدفقات 

الصادرات  عائدات  هبوط  وإلى   2008 عام  طاجيكستان  في  اإلجمالي 

انخفض  لذلك،  ونتيجة  واأللومينيوم.  القطن  وهي  البلد  في  الرئيسية 

من  الحد  نحو  التقدم  مسيرة  بشدة  أعاق  مما  واألسري  الوطني  الدخل 

ارتفعت  الحين،  ذلك  ومنذ   .)29 )الشكل  الغذائي  األمن  وتحقيق  الفقر 

اإلجمالي  المحّلي  الناتج  من  المائة  في   50 إلى  لتصل  المالية  التحويالت 

يسّلط  األمر  هذا  أن  غير  والجوع.  الفقر  محاربة  دعم  ما   2011 عام 

الخارجية.  الصدمات  أمام  البلد  هشاشة  على  الضوء 

أوغندا: تباطؤ نمو اإلنتاجية الزراعية يؤدي إلى انتكاسات

انتشار  معدالت  تنفك  لم  الحالي،  القرن  من  األول  العقد  أوائل  منذ 

البلد  يحقق  أن  المحتمل  غير  ومن  أوغندا،  في  تزداد  التغذية  نقص 

 2015 عام  بحلول  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية 

عجز  نتيجة  التغذية  نقص  النتشار  التصاعدي  االتجاه  ويأتي   .)30 )الشكل 

سنوياً  معّدالً  يسّجل  الذي  السكاني  النمو  موازاة  عن  الزراعي  اإلنتاج  نمو 

العالم.  في  المعّدالت  أعلى  أحد  ويشّكل  المائة  في   3.2 على  يربو 

)الشكل  الفترة 2002–2004  منذ  الواحد  للفرد  األغذية  إنتاج  وانخفض 

تشمل  الغذائية، وهي  الطاقة  إمدادات  إلى  بالنسبة  األمر  وكذلك   .)33()30

الفترة  منذ  انخفضت  وقد  المستوردة،  األغذية  المستمدة من  الطاقة 

السكان من  احتياجات  لتلبية  كافية  المتوسط  في  تبقى  لكنها   2005-2003

أن  يعني  متساٍو  غير  بشكل  إليها  والوصول  األغذية  توزيع  أن  غير  الطاقة. 

المزمن.  التغذية  نقص  يعاني  زال  ما  السكان  ثلث  حوالي 

األقل  على  أوغندا،  في  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  انخفاض  ويعزى 

الحديثة.  والمدخالت  للتكنولوجيات  المحدود  االستخدام  إلى  جزئياً، 

المرّبع-  للكيلومتر  شخصاً   173  - العالية  السكانية  الكثافة  إلى  ونظراً 

وحرصاً  متزايد.  بشكل  ضرورياً  المكّثفة  الزراعة  أساليب  اعتماد  يصبح 

من  عدد  وضع  الى  الحكومة  بادرت  التحدي،  هذا  معالجة  على 

قبل  من  الحديثة  التكنولوجيات  اعتماد  تسهيل  إلى  الرامية  السياسات 

البرنامج  نجح  المثال،  سبيل  فعلى  الصغيرة.  الحيازات  أصحاب  المزارعين 

القطاعين  بين  مشترك  نهج  وهو  الزراعية،  االستشارية  للخدمات  الوطني 

األصناف  اعتماد  تعزيز  في  اإلرشاد،  خدمات  لتوفير  والعام  الخاص 

الغالت)34(.  لتعزيز  األخرى  التكنولوجيات  وبعض  المحاصيل  من  المحّسنة 

التزمت  أفريقيا،  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  إطار  وفي 

في   10 إلى  ليصل  الزراعة  على  العام  اإلنفاق  بزيادة  أوغندا  حكومة 

بلغ   2011-2010 الفترة  خالل  أنه  إال  الوطنية.  الميزانية  من  المائة 

الوطنية،  الميزانية  من  فقط  المائة  في   5 الزراعة  على  الحكومي  اإلنفاق 

أوغندا  أرادت  ما  وإذا  السابقة)35(.  السنة  خالل  المائة  في   7.6 مقابل 

العامة  السلع  توفير  الحكومة  على  يتعّين  الزراعية،  طاقاتها  تحقيق 

لتمكين  واالتصال  للنقل  األساسية  والبنى  والري  اإلرشاد  كخدمات 

في   95 من  أكثر  يشّكلون  الذين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  المزارعين 

زيادة  تساهم  ولن  إنتاجيتهم.  زيادة  من  المزارعين،  إجمالي  من  المائة 

البلد  ستمّكن  بل  فحسب،  الغذائي  األمن  زيادة  في  الزراعية  اإلنتاجية 

المناطق  إلى  تصديره  بغية  الحبوب،  من  سيما  ال  فائض،  إنتاج  من 

غذائياً.  عجزاً  تشهد  التي  األفريقية 

يربو  تقّلباً  أوغندا  في  الزراعي  اإلنتاج  من  الفرد  نصيب  ويشهد 

الري  ألن  سيما  ال  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  إقليم  متوسط  على 

من  أقل  ري  يتم  أنه  إلى  ونظراً   .)31 )الشكل  محدود  بشكل  ُيستخدم 

اإلنتاج  على  أوغندا  في  الزراعة  تعتمد  األراضي،  من  المائة  في   1

وبالتالي  المحاصيل  غالت  أن  يعني  ما  حصرّية.  شبه  بصورة  البعلي 

األمطار.  هطول  تقلبات  تعكس  األسعار 

وازداد  األمطار  هطول  في  التقلبات  تفاقمت  الماضي،  العقد  وخالل 

في  األمطار  هطول  قلة  فتسببت  الشديدة.  المناخية  الظواهر  تواتر 

دوالر  مليار   1.2 قدرها  بخسارة  المثال،  سبيل  على   ،2011-2010 الفترة 

وفي  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  المائة  في   7.5 يعادل  ما  أو  أمريكي 

الطقس  حاالت  لسوء  كان  أوغندا،  شرق  شمال  في  كاراموجا  منطقة 

ما  إلى  انخفض  الذي  األمطار  هطول  ولمعّدل  متعاقبة  سنوات  طوال 

بسبب  الغذائي  األمن  على  وشديد  سلبي  أثر  الطبيعي،  المستوى  دون 

الحيوانية)36(.  الثروة  إنتاجية  وانخفاض  المحاصيل  فشل 

الهدف  غاية  لتحقيق  الصحيح  المسار  على  البلد  أن  من  الرغم  وعلى 

في  يعيشون  الذين  األشخاص  نسبة  خفض  في  المتمّثلة  لأللفية  اإلنمائي 
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الشكل 30

مالحظة: تم تحديد متوسط قيمة إنتاج األغذية بحسب األسعار الدولية للفترة 2004- 2006.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الشكل 31

مالحظة: تم تحديد عتبة الفقر بحسب األسعار الدولية لعام 2005. لالطالع على تعريف "تغّير إنتاج األغذية للفرد الواحد"، راجع مؤشرات األمن الغذائي المتاحة على الرابط التالي:
. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-data/en/

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، 2012، ومكتب أوغندا لإلحصاءات )جهة اليمن( ومنظمة األغذية والزراعة )جهة اليسار(.

السكان  من  المائة  في   38 كان   ،2009 عام  النصف  إلى  المدقع  الفقر 

 .)31 )الشكل  الواحد  اليوم  في  أقل  أو  أمريكي  دوالر  بـ1.25  يعيشون 

الريفية  المناطق  في  أكبر  بشكل  الغذائي  األمن  انعدام  وينتشر 

صعيد  على  الملحوظة  التباينات  وتبرز  الحضرية  المناطق  في  منه 

الرعاية  على  الحكومي  اإلنفاق  ازداد   ،1997 عام  ومنذ  برمته.  البلد 

ارتفع انتشار نقص التغذية يف أوغندا منذ 2000-2002 فيام ينخفض إنتاج األغذية للشخص الواحد، كام هي الحال بالنسبة إىل إمدادات الطاقة الغذائية 

 يزداد الناتج املحيل اإلجاميل يف أوغندا والبلد عىل املسار الصحيح نحو تحقيق الغاية الخاصة بالفقر من األهداف األمنائية لأللفية بحلول عام 2015، 
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أبعاد األمن الغذائي على المستوى الوطني

الرئيسية الرسائل 

وتوافر 	  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  إلى  الرامية  السياسات  شأن  من 

أن  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  تستهدف  التي  تلك  خاصة  األغذية، 

نطاق  على  الفقر  انتشار  حال  في  حتى  الجوع  من  الحد  في  تنجح 

إذا  الريفية  التنمية  على  أكثر  وفعااًل  ايجابياً  اثراً  تحدث  وقد  واسع. 

إلى  الهادفة  التدابير  من  وغيرها  االجتماعية  الحماية  مع  ترافقت  ما 

تستحدث  بحيث  األغذية  شراء  أجل  من  الفقيرة  األسر  دخل  زيادة 

النمو  أمام  المجال  يفسح  ما  النشطة  واألسواق  العمل  فرص 

المنصف.  االقتصادي 

الرسمية 	  اإلنمائية  المساعدات  تجاوزت  التي  المالية  للتحويالت  كان 

واألمن  الفقر  على  ملحوظ  أثر  العالمي،  المستوى  على  أضعاف  بثالثة 

أن  المالية  التحويالت  بوسع  أنه  إلى  التقرير  هذا  ويشير  الغذائي. 

النظم  وتحسين  الجوع  من  الحد  وبالتالي  الفقر  من  الحد  على  تساعد 

السياسات  وجود  حال  في  المزارع  داخل  االستثمارات  وزيادة  الغذائية 

المناسبة. 

في 	  والتغذية  الغذائي  األمن  بمراعاة  األجل  الطويل  االلتزام  يشّكل 

حين  في  الجوع.  من  للحد  أساسياً  عاماًل  العامة  والبرامج  السياسات 

التنمية  أعمال  جدول  صدارة  في  والتغذية  الغذائي  األمن  إبقاء  أن 

بموازاة  االستثمار  مناخ  في  وتحسينات  شاملة  إصالحات  خالل  من 

تحقيق  أجل  من  حاسماً  عاماًل  المستدامة  االجتماعية  الحماية  تأمين 

التغذية. ونقص  الفقر  مستويات  في  كبير  تراجع 

الفقراء  سيما  ال  األشخاص،  من  متزايدة  أعداد  لجوء  مع  الصحية 

الرعاية  ساهمت  وقد  الحكومية)37(.  الصحية  الرعاية  مراكز  إلى  منهم، 

الفقر  من  الحد  جانب  إلى  األطفال،  رعاية  وممارسات  األفضل  الصحية 

الحكومية  العمل  خطة  إطار  في  والري  المياه  مجاالت  في  والتحسينات 

األخيرة)38(.  السنوات  في  التغذية  تحسين  في  الفقر،  على  للقضاء 

المائة  في   44.8 من  التقزم،  يعانون  الذين  األطفال  نسبة  انخفضت  وقد 

عدد  انتشار  انخفض  بينما   ،2011 عام  المائة  في   33.4 إلى   2001 عام 

في   13.8 إلى   1995 عام  المائة  في   21.5 من  الوزن  ناقصي  األطفال 

 .2011 عام  المائة 

وتعتبر التباينات اإلقليمية في نتائج التغذية كبيرة. فعبر المناطق، تنعكس 

معّدالت الفقر المرتفعة واإلمكانيات المحدودة للوصول إلى المياه المأمونة 

واإلصحاح، على شكل ارتفاع معدالت نقص التغذية؛ وفي كاراموجا على سبيل 

إلى 32 في  الخامسة  الوزن دون سن  ناقصي  المثال، وصلت نسبة األطفال 

العاصمة كمباال. المائة فقط في  المائة عام 2011 مقابل 6 في 




