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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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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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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 

á«YôØdG º«dÉbC’G Ö°ùëH ájò¨àdG »°übÉf OóY ‘ äGÒ¨àdG

≈dEG  øe

ÚjÓŸÉH
áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸGáYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

Ú°üdG

É«°SBG ¥öT ÜƒæL

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

óæ¡dG

»ÑjQÉµdG ôëÑdG

ÉjÒé«f AÉæãà°SÉH ,É«≤jôaCG ÜôZ

ÉjÒé«f

∂«°ùµŸG

É«≤jôaCG ∫Éª°T

á«Hƒæ÷G É«≤jôaCG

≈£°SƒdG ÉµjôeCG

Ú°üdG AÉæãà°SÉH ,É«°SBG ¥öT

óæ¡dG AÉæãà°SÉH ,É«°SBG ÜƒæL

É«≤jôaCG ¥öT

≈fOC’G ¥öûdG

É«≤jôaCG §°Sh

 á«YôØdG º«dÉbC’G Ö°ùëH ájò¨àdG »°übÉf áÑ°ùf ‘ äGÒ¨àdG

 ≈dEG øe

ájƒÄŸG áÑ°ùædG

á«Hƒæ÷G É«≤jôaCG

ÉjÒé«f AÉæãà°SÉH ,É«≤jôaCG ÜôZ

É«≤jôaCG ¥öT

»ÑjQÉµdG ôëÑdG

É«°SBG ¥öT ÜƒæL

óæ¡dG

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

ÉjÒé«f

Ú°üdG

óæ¡dG AÉæãà°SÉH ,É«°SBG ÜƒæL

É«≤jôaCG ∫Éª°T

∂«°ùµŸG

≈fOC’G ¥öûdG

≈£°SƒdG ÉµjôeCG

Ú°üdG AÉæãà°SÉH ,É«°SBG ¥öT

É«≤jôaCG §°Sh
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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

 ‘ ájò¨àdG ¢ü≤f QÉ°ûàfGh  ‘ º¡àÑ°ùf ¤EG

(ájƒÄªdG áÑ°ùædG)  »a ájò¨àdG ¢ü≤f QÉ°ûàfG
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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



13 من الغذائي في العالم  2006 حالة اإنعدام الأ

)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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