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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 
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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 

 .
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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 
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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 
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اليوم في 

العدد  اإلى   1971-1969 الفترة  387 مليونا في  من 

. 150 مليونا  البالغ  الحالي 

الجوع في  انخفا�ض  وحدث تباطوؤ في معدل 

 .
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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 
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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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صفحة 31 الخرائط
التقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية منذ 1990-1992

التقدم نحو غاية الهدف الإنمائي للألفية منذ 1990-1992

 (POSTER)1 الخريطة

انتشار الجوع في 2001-2003

النسبة من مجموع السكان ناقصي التغذية (2001-2003)

بيانات غير متوافرة

الخريطة 2

النسبة المئوية للتغير في أعداد ناقصي التغذية

بلوغ غاية الهدف الإنمائي للألفية: انخفاض بأكثر من 50%.  
تقدّم ملحوظ: انخفاض بنسبة 25-50%  

تقدّم محدود: انخفاض بنسبة 0-25%  

نكسات: زيادة بنسبة 0-50%  

نكسات حادة: زيادة بأكثر من 50%  

 

ملاحظة:

اعتُمدت الفترة 1995-1993 كفترة مرجعية لقياس ما أحرز من تقدّم في بلدين يمران بمرحلة تحوّل، هما إثيوبيا وإريتريا.

عناوين الخرائط صفحة 31

التقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية منذ 1990-1992

التقدم نحو غاية الهدف الإنمائي للألفية منذ 1990-1992

األوصاف املستخدمة في اخلرائط وطريقة عرض موضوعاتها ال تعبر عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو اقليم أو مجال بحري، أو فيما يتعلق بتعيني حدود كل منها.
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‹hódG ∂æÑdGh áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

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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É«≤jôaCG ∫Éª°Th ≈fOC’G ¥öûdG :ájò¨àdG »°übÉf áÑ°ùf

≈fOC’G ¥öûdG É«≤jôaCG ∫Éª°T

¿Éµ°ùdG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG

áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

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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ôFGõ÷G

öüe

á«eÓ°SE’G ¿GôjEG ájQƒ¡ªL
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âjƒµdG

¿ÉæÑd

á«Ñ«∏dG á«Hô©dG ájÒgÉª÷G

Üô¨ŸG
á«Hô©dG áµ∏ªŸG

ájOƒ©°ùdG

ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G

¢ùfƒJ

É«côJ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

øª«dG
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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

( ¤EG  ,Ò¨à∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG)

»eÉædG ⁄É©dG

É«≤jôaCG ∫Éª°Th ≈fOC’G ¥öûdG

ájò¨àdG »°übÉf OóY

πeÉY πµd »YGQõdG ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædGOôØ∏d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

‹hódG ∂æÑdGh áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG
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iÈµdG AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG :ájò¨àdG »°übÉf OóY

ÚjÓŸÉH

áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üŸG

É«≤jôaCG §°Sh É«≤jôaCG ¥öT á«Hƒæ÷G É«≤jôaCG ÉjÒé«f  É«≤jôaCG ÜôZ

(Éjôé«f AÉæãà°SÉH)

É«≤jôaCG §°Sh É«≤jôaCG ¥öT á«Hƒæ÷G É«≤jôaCG ÉjÒé«f  É«≤jôaCG ÜôZ

(Éjôé«f AÉæãà°SÉH)

iÈµdG AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG :ájò¨àdG »°übÉf áÑ°ùf

¿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�سي 

التغذية بمقدار  اإثيوبيا انخف�ض عدد ناق�سي  ففي 

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

 1995-1993 الفترة ما بين   32 مليونا، خلل 

انت�سار  ، كما انخف�ست ن�سبة 
20

و2003-2001 

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

الن�سبية، مدعاة  القيمة  داء، من حيث  االأ غانا كان 

عجاب. فقد انخف�ض عدد ناق�سي  االإ لمزيد من 

2.4 مليون  اإلى  5.8 مليون  التغذية فيها من 

انت�سار  المائة(، وانخف�ست ن�سبة  )59 في  ن�سمة 

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

التغذية بمقدار  موزامبيق انخف�ض عدد ناق�سي 

المائة(، وانخف�ست  10 في  بن�سبة  )اأي   900 000

45 في  اإلى   66 التغذية من  انت�سار نق�ض  ن�سبة 

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�سيب  النمو االقت�سادي والزيادة 

الغذائي  نتاج  االإ اأو من  الزراعي  نتاج  االإ الفرد من 

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

الثلثة. البلدان  داء  الأ

الرئي�سي  ال�سبيل  الغذائي هو  نتاج  االإ ونمو 

ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  الجوع في  للحد من 

نتاج  االإ الزيادات في  اأن  الكبرى. وقد تبين 

اإيجابي قوي  تاأثير  نتاجية لها  االإ الغذائي بفعل 

اإلى زيادة  يوؤدي  الريفي، مما  االقت�ساد  على 

�سواق  االأ اأ�سعارها في  غذية وانخفا�ض  االأ توافر 

ن دخل  الوقت نف�سه يوّفر تح�سُّ المحلية. وفي 

اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة، وهم المنتجون 

�سا�سية، حافزا للن�ساط  غذية االأ الرئي�سيون للأ

الريفي، وذلك بتوليد طلب متزايد  االقت�سادي 

اأخرى، �سواء كانت  على منتجات قطاعات 

مرتبطة بالزراعة )مثل خدمات الت�سنيع 

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  االأ الم�سدر: منظمة   .2003-1993 الفترة  ثيوبيا  النمو بالن�سبة الإ تمثل معدالت   *
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iÈµdG AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG

»eÉædG ⁄É©dG

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 

.
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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 
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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 

.
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المائة( )7 في  المائة(، وطاجيك�ستان 

الغذائي  من  االأ الحد من نك�سات  ويتطلب 

اإنمائية  جهودا تركز على تنفيذ ا�ستراتيجيات 




