
39 من الغذائي في العالم  2006 حالة اإنعدام الأ

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

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

اتجاهات  قاليم،2006.  التغذية بح�صب الأ

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

بلوغ هدف  تقّدم نحو  حرز من  اأ لما  المدة 

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

العنـوان: WP007e، متوافرة على   العمل 

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

 foodsecurity/Files/WP007e.pdf

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

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

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

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

اأفريقيا،  البرتغال، جنوب  النرويج،  هولندا، 

اأ�صبانيا، ال�صويد، المملكة المتحدة والوليات 

الخا�صة  رقام  الأ مريكية. ول تقّدر  الأ المتحدة 

البلدان كل على حدة،  التغذية في تلك  بنق�ض 

بل كمجموعة بلدان.

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

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

اإلى عدد  المطبوع ب�صكل متبادل وي�صيران 

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

التغذية. الذين يعانون نق�ض 

اتجاهات نق�ض  المعلومات عن  يرد مزيد من   4

ال�صفحات  قاليم على  الأ التغذية في كل من 

.27-14

الفترة المرجعية التي اعتمدتها المنظمة لقيا�ض   5

التي تمر بمرحلة  البلدان  التقدم في  مدى 

.1995-1993 تحول هي 

 

اأقاليم فرعية  ُتعتبر ال�صين والهند ونيجيريا   6

منف�صلة نظراً لحجم �صكانها. كما ُتعتبر 

اإقليمًا فرعيًا قائمًا بحّد ذاته. المك�صيك 

لمزيد من التفا�صيل عن التوقعات والمنهجية   7

: اأنظر  المعتمدة، 

FAO. 2006. World Agriculture 

towards 2030/ 2050. Interim report. 

Prospects for food, nutrition, 

agriculture and major commodity 

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

es/esd/AT2050web.pdf) 

العالمي  القمة  الذي حدده موؤتمر  الهدف   8

اأو  اإقليميًا  غذية هو هدف عالمي ولي�ض  لالأ

التحدث  الخطاأ  للدّقة، من  لذا، توخيًا  قطريًا. 

قاليم.  الأ اأي من  الهدف في  بلوغ هذا  عن 

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

اإقليم  التخفي�ض المطلوب في  اإلى  �صارة  لالإ

“بن�صيب معقول” في بلوغ  ما للم�صاهمة 

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

لفية. ول لالأ الأ نمائي  الإ

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

العالم: تنقيح  ال�صكانية في  التوقعات   .2003

المتحدة  الوليات  ، نيويورك،   2002 عام 

مريكية. وت�صتمد توقعات النمو القت�صادي  الأ

التوقعات   .2006 الدولي،  البنك  من 

2006، وا�صنطن  العالم عام  القت�صادية في 

العا�صمة.

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

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

البلدين. في  اأنه متدنٍّ جداً 

 J.Y. Lin. 1997. The role of agriculture  11

 in the transition process in China. In

 J. Kydd, S. Davidova, M. Mackay and

 T. Mech, eds. The role of agriculture

 in the transition process towards a

 market economy. Proceedings of a

 Symposium conducted in association

 with the Südost Institute and the

 Thyssen Foundation. Economic

 Studies No. 9. New York and Geneva,

United Nations.

 C. Findlay.2005. China: country  12
 assistance evaluation agriculture

 sector, pp.1–4. Washington, DC, The
 World Bank Operations Evaluation

 Department. World Bank.

 .2005 التعاون القت�صادي والتنمية،  منظمة   13

الزراعية في ال�صين.  ال�صيا�صات  اإ�صلح 

ملخ�ض عن ال�صيا�صات. باري�ض.

عاد موؤخراً عدد ناق�صي التغذية اإلى الرتفاع   14

من 134 مليونًا اإلى 150 مليونًا بين 1997-

1999 و2001-2003، مع اأّن هذه الفترة ل تزال 

ق�صيرة جداً ل�صتخال�ض اتجاه محدد منها.

 S. Rozelle and Jikun Huang. 2005.  15
 Rural development in China: New
 challenges in a new landscape. In

 L. Brandt, T. Rawski and G. Lin,
 eds. China’s economy: retrospect

 and prospect. Asia Program Special
 Report No. 129. Washington, DC,

 Woodrow Wilson International

Center.

16 �صهـدت كمبوديا والهند انخفا�صـًا في عـدد 

خيـرة )من  ال�صنـوات الأ التغذيـة في  ناق�صي 

الفترة  اأّن  اإلى2001-2003( مع   1999-1997

ال�صين، قد تكون  الزمنية، كما في حالة 

اتجاه محدد. وفي  ق�صيرة جداً ل�صتخال�ض 

5.7 مليون  كمبوديا، كان النخفا�ض من 

)19.3 وفي  ن�صمة  4.6 مليون  اإلى  ن�صمة 

223 مليون  الهند من  المائة( بينما كان في 

المائة(. )4.9 في  212 مليون ن�صمة  اإلى  ن�صمة 

 

اإقليمًا فرعيًا قائمًا بحد ذاته  المك�صيك  ُتعتبر   17

الو�صطى. اأمريكا  بمعزل عن 

قليم، يرجى  الإ الالم�صاواة في  لبحث دور   18

مريكا  اللجنة القت�صادية لأ اإلى  الرجوع 

هداف  الأ  .2005 الكاريبي،  الالتينية والبحر 

مريكا اللتينية  اأ لفية: منظور  نمائية للأ الإ

 .50-38 والبحر الكاريبي، ال�صفحات 

�صنتياغو.

اإلى فقراء  الو�صول  الدولي، 2002.  البنك   19

دنى و�صمال  الأ ال�صرق  اإقليم  الريف في 

اأفريقيا. وا�صنطن العا�صمة.

الهوام�ش



من الغذائي في العالم  402006 حالة اإنعدام الأ

واأريتريا لم تكونا بعد كيانين  اإثيوبيا  اأّن  بما   20

التقدم  ُيقا�ض   ،1992-1990 منف�صلين في 

الفترة  اإلى  البلدين قيا�صًا  المحرز في هذين 

.1995-1993 المرجعية 

32 لمعرفة  ال�صفحة  اأنظر الجدول 1 على   21

قاليم الفرعية. قليم ومختلف الأ تركيبة الإ

الجمهورية الت�صيكية، ا�صتونيا، هنغاريا،   22

لتفيا، ليتوانيا، بولندا، �صلوفاكيا و�صلوفينيا.

 

ت�صتعين المنظمة لمراقبة اتجاهات الحد من   23

 بمرحلة تحّول 
ّ
التي تمر البلدان  الجوع في 

1993-1995 باعتبارها  عــوام  بمتو�صط الأ

 1992-1990 الفترة  اأدّق من  فترة مرجعية 

خرى. الم�صتخدمة لمجموعات البلدان الأ

 

هداف  الأ تقرير  المتحدة، 2005.  مم  الأ  24

2005. نيويورك. راجع  لفية عام  نمائية للأ الإ

http://unstats.un.org/ التالي:  الموقع 

unsd/mi/pdf/MDG%20Book.pdf

قاعدة بيانات   .2006 المتحدة،  مم  الأ  25

التالي:   الموقع  لفية. راجع  �صرات للأ الموؤ

http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_

worldmillennium_new.asp.

الدولي،  البنك   .2004 اإلى عام  البيانات  ت�صير   26

العالم عام  التنمية في  �صرات  موؤ  .2006

2006. وا�صنطن العا�صمة.

اأّن هناك تخفي�صات عددّية  افترا�ض  على   27

الهدف في ظّل  �صنوية ثابتة. وي�صتلزم بلوغ 

42 مليون   تخفي�صًا قدره 
ّ
اأُ�صي وجود معّدل 

ولى و22 مليون ن�صمة في  الأ ال�صنة  ن�صمة في 

خيرة.  ال�صنة الأ

ال�صابقة  ل للتجربة  طالع على بحث مف�صّ لالإ  28

اأنظر  اأعمال ال�صيا�صات في الم�صتقبل،  ولجدول 

ا�صتئ�صال   .2006 غذية والزراعة،  الأ منظمة 

عمال  اأ المدقع والجوع: نحو جدول  الفقر 

 P. Pingali اإعداد  لل�صيا�صات، من   مت�صق 

ورقة   .R. Stringerو  K. Stamoulisو

ال�صادرة عن ق�صم   01-06 العمل رقم 

الزراعي والنمائي، متوافرة  القت�صاد 

http://www.fao.org/ العنوان:  على 

docrep/008/af839e/af839e00.htm

اإعالن باري�ض المتعلق بفعالية المعونة،  يدعو   29

 2005 اعتماده في مار�ض/اآذار  تم  والذي 

المعونة  اأن تعك�ض  )اأي �صرورة  التملك  اإلى 

اأولويات  اأولويات الجهة المتلقية ولي�ض 

المعونة  )اأي ترتبط  المانحة( والت�صاق  الجهة 

بالدورات المالية للبلدان المتلقية وتدعم 

ال�صتراتيجيات والبرامج الوطنية( والتنا�صق 

التن�صيق  المزيد من  اأن يكون هناك  )اأي يجب 

اإلى  التكامل،  المانحة ل�صمان  بين الجهات 

اإجراءات ال�صرف(. جانب تب�صيط 

بغواتيماال  الخا�ص  طار  االإ  هوام�ص 

19 �صفحة 

مريكا الالتينية والبحر  اللجنة القت�صادية لأ  1

لفية:  للأ نمائية  الإ هداف  الأ  .2005 الكاريبي، 

الكاريبي.  والبحر  اللتينية  مريكا  اأ إلى  ا نظرة 

�صنتياغو.

التقديرات، بما  التعامل بحذر مع هذه  يجب   2

 ،1979 �صامل جرى عام  اآخر م�صح عقاري  اأّن 

اإلى  ت�صير  الم�صح  اأحدث عمليات  اأّن  في حين 

اأنظر: العقارية.   ازدياد حالة الالم�صاواة 

 R. Krznaric. 2005. The limits on  

 pro-poor agricultural trade in
 Guatemala: land, labour and political

 power. Human Development Report

 Office Occasional Paper 2005/17. 

)http://hdr.undp.org/docs/
publications/background_

papers/2005/HDR2005_Krznaric_

 Roman_17.pdf(.

مريكا الالتينية والبحر  اللجنة القت�صادية لأ  3

الو�صع  �صورة عامة عن   .2005 الكاريبي، 

مريكا اللتينية، ال�صفحتان  اأ الجتماعي في 

116و117. �صنتياغو.

 

ن�صانية، ن�صرة  مكتب تن�صيق ال�صوؤون الإ  4

البارزة للكوارث الطبيعية ال�صادرة  الملمح 

 .  2006 اأبريل/ني�صان   ،4 في جنيف، رقم 

)http://www.reliefweb.int/library/  

documents/2006/ocha-gen-30apr.pdf(

 M. Flores, A. Bratescu, J. Octavio  5
 Martínez, J.A. Oviedo and A. Acosta.

 2002. Centroamérica: el impacto
 de la caída de los precios del café.

 ECLAC Serie Estudios y Perspectivas
No. 9. )http://www.eclac.cl/

publicaciones/Mexico/7/LCMEXL517/

L517.pdf(.


