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  ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرحبــ
مي���زت منظم���ة األغذي���ة والزراع���ة ي���وم الغ���ذاء الع���المى، ال���ذى 

 قض���ايا لدراس���ة ع���ام، ك���ل يحتف���ى ب���ه ف���ى ش���هر أكت���وبر م���ن
 األغذي���ة منظم���ة والط���رق الت���ى تتبعه���ا الغ���ذائي األم���ن انع���دام

 الع����الم أنح����اء جمي����ع ف����ي التنمي����ة ف����ي وش����ركائها والزراع����ة
 .والفقر الجوع على القضاء أجل من معا للعمل

 عل����ى الع����الم أنح����اء جمي����ع ف����ي الع����ام وق����د ت����م التركي����ز ه����ذا
 يمك�����ن خالله�����ا م�����ن حيوي�����ة كوس�����يلة الزراعي�����ة التعاوني�����ات

 ف����ي وق����د عق����د. والج����وع الفق����ر م����ن أنفس����هم انتش����ال للن����اس
 م����ع بش����راكة الغ����ذاء الع����المي بي����وم رس����مياً  احتف����االً  الس����ودان

 ال���ذين ذك���رت ف���ى اإلحتف���ال، ألولئ���ك وكم���ا. الزراع���ة وزارة
 ان التعاوني����ات ، الخرط����وم ف����ي الح����دث ه����ذا م����نكم حض����روا

. الغ���ذائي ف���ى الع����الم األم���ن مش���اكل ح���ل عل���ى الق���درة ل���ديها
 وش����ركائها الس����ودان ف����ي والزراع����ة األغذي����ة منظم����ةوتق����وم 

 بش���كل للعم���ل إنتاجي���ة أكث���ر ليص���بحوا المنتج���ين ص���غار ب���دعم
 كوس���يلة األس���واق، إل���ى الوص���ول حت���ى يتمكن���وا م���ن جم���اعي
 ال��ذين ش��ركائنا لجمي��ع ش��كراً  .الغ��ذائي األم��ن وتحس��ين لتحقي��ق

 ه�����ذا ح�����ول المزي�����د ق�����راءة يمك�����نكم .الي�����وم ه�����ذا حض�����روا
 ب������األمن الص������لة ذات األنش������طة، م������ن وغي������ره الموض������وع

 .الشهر لهذا اإلخبارية هذه النشرة في الغذائي،
 أقوبيا تشارلز
 باإلنابة لمنظمة األغذية والزراعة بالسودان الممثل

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إحتف��ال  منظم��ة األغذي��ة الوزراع��ة ف��ي فري��ق م��ن بع��ض: أع��اله
 .الخرطوم في لهذا العام يوم الغذاء العالمي

 الض���باط وح���دة النس���اء الفك���ى م���ن-ام: اليم���ين إل���ى اليس���ار م���ن
 ح������االت ح������دةض������ابط م������ن و :هللا دف������ع الزراعي������ة، محم������ود

 الض���باط وح���دة م���ن رحي���ل التأهي���ل، عم���اد وإع���ادة الط���وارئ
  .موظف تقنية المعلومات جمال واحمد الزراعية،

 2012وبر ـــأكت    منظمة األغذية والزراعة بالسودان 

 

 الرفيع����ة ال����ذرة تقري����را ب����أن للمنظم����ة المي����دانيين الض����باط ق����دم
 النض������ج مرحل�����ة ف�����ي ه������ي الرئيس�����ية والمحاص�����يل وال�����دخن

 وعل�����ى .لحص�����ادها بم�����ا يكف�����ى جاف�����ة وأنه�����ا غي�����ر" الحليب�����ي"
ال���وافرة  األمط���ار بس���بب جي���د ف���إن المحص���ول الواس���ع، النط���اق

وعل��ى حس��ب ق��راءة نظ��م المعلوم��ات واالن��ذار  س��ابق، وق��ت ف��ي
 اآلمن���ة المن���اطق ف���ي الرفيع���ة ال���ذرة نظم���ة، ف���إن إنت���اجالمبك���ر للم

 2011 الحص���اد لع���ام ض���عف م���ن أكث���ر م���ن المتوق���ع ان يك���ون
 فم���ن .س���نوات الخم���س متوس���ط م���ن أعل���ى المئ���ة ف���ي 15 ونح���و

 وق���د. عموم���ا الغ���ذائي األم���ن ف���ي مماثل���ة ايض���اً زي���ادة المتوق���ع
 ال����ذرة انظم����ة المعلوم����ات واالن����ذار المبك����ر ان أس����عار وج����دت
 س���ابق وق���ت ف���ي ذروته���ا ع���ن تتراج���ع ت���زال ال وال���دخن الرفيع���ة

 الحص���اد لموس���م الطيب���ة التوقع���ات يعك���س مم���ا الع���ام، ه���ذا م���ن
 .القادم

 الحص������اد، مرحل������ة ف������ي الس������وداني والف������ول حالي������اً السمس������م
 ال����ذرة مث����ل النض����ج س����ريعة اخ����رى م����ن المحاص����يل وأص����ناف

 عائ���د تحقي���ق المتوق���ع وم���ن .الس���وق ف���ي بالفع���ل الرفيع���ة وال���ذرة
 أيض���ا المي���دانيون وج���اءت تق���ارير الموظف���ون. م���ن البامي���ة جي���د
 الزراع���ي للموس���م أراض���يهم إع���داد ف���ي ب���دأوا الم���زارعين ب���أن

 .الشتوي
 نم���و أيض���ا الموس���م ه���ذا بداي���ة ف���ي الجي���دة األمط���ار دعم���ت وق���د

وعلي����ه فق����د ظه����ر  .الخض����راء باألعش����اب الخص����بة المراع����ي
. التحس���ن عل���ى الماش���ية وب���دات اس���عار العل���ف ف���ى االنخف���اض

وق����د ج����اء تقري����ر الض����باط المي����دانيين ان العل����ف ق����د انخفض����ت 
اس�����عاره ف�����ى س�����وق الفاش�����ر بش�����مال دارف�����ور نس�����بة البتع�����اد 
الحيوان�������ات م�������ن المن�������اطق الس�������كنية لوص�������ولها للمن�������اطف 

ر كم���ا ج���اءت التق���ارير م���ن جن���وب دارف���و. الخض���راء الجدي���دة
 . بان بعض الرعاة قد بدأوا حركتهم الموسمية نحو الجنوب

تس���ببت االس���تعدادات لعي���د األض���حى المب���ارك ف���ى ارتف���ار نس���بة 
 تض���اعف ك���ادوقلي، المث���ال، ف���ي س���بيل عل���ى. اس���عار الخ���راف

 389 م����ن الماض����ي الش����هر ف����ي تقريب����ا ال����ذكر الخ����روف س����عر
 68م����ن ( جني����ه س����ودانى بم����ا يع����ادل 740 جني����ه س����ودانى إل����ى

 أس����اس دوالر أمريك����ى تقريب����اً عل����ى 129ال����ى  أمريك����ي ردوال
األمريك�����ي  ال�����دوالر ف�����ي 5.7 س�����وداني الجني�����ه ص�����رف س�����عر
  ).الواحد
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 تحـــديث الخدمـــة الميدانيـــة

 برن����امج م����ع س����اعدت منظم����ة األغذي����ة والزراع����ة بالتع����اون
 لألم���ن اإلس���تجابية لقط��اع الخط��ة ف���ى تس��هيل الع��المي األغذي��ة
 اإلنس���اني العم���ل بإع���داد خط���ة كس���ب الع���يش وس���بل الغ���ذائي

 .2013لعام 
 إل��ى القط��اع، ب��ه ق��ام ال��ذي االحتياج��ات، اش��ارت نت��ائج تحلي��ل

 األم���ن حال���ة عل���ى س���لباً  ي���ؤثر س���وف العوام���ل م���ن ع���ددا أن
 )1: ه�����ذه وتش����مل .2013 ع����ام ف����ي الس����ودان ف����ي الغ����ذائي
 الص��راع بس��بب مراقب��ة الغي��ر الم��زارع م��ن المتكب��دة الخس��ائر
 أس�����عار ارتف�����اع) 2 ؛الم�����زارعين م�����ن الن�����زوح ع�����ن الن�����اجم
 تفاقمه���ا م���ن يزي���دالت���ى و الس���ائدة ئي���ةالغذاو الزراعي���ة الس���لع
) 4 و الوق���ود، أس���عار ف���ي زي���ادة) 3 التض���خم؛ارتف���اع  مع���دل

ادى ال����ى انخف����اض  ال����ذيو الس����وداني الجني����ه قيم����ةانخف����اض 
 ن���ازحينال مث���ل الض���عفاء للس���كان الش���رائية الق���وة م���ن المزي���د

 .والالجئين والعائدين
 المتض���ررين فعل���ى قط���اع الس���كان احتياج���ات تلبي���ة أج���ل وم���ن

 ملي���ون 3.3 الع���يش إل���ى لس���بل كس���ب ال���دعم تق���ديم التخط���يط
 .ش�����خص ملي�����ون 3.6 إل�����ى الغذائي�����ة والمس�����اعدات ش�����خص

 الع������يش س������بل دع������م عل������ى للحص������ول المق������ررة للتغطي������ةو
 ف����ي 63.2 و المائ����ة ف����ى 57.9 تمث����ل الغذائي����ة والمس����اعدات

) المتض���ررين لس���كانل( المعروض���ة القض���ايا م���ن ع���دد المائ���ة
 .شخص مليون 5.7 من

م�����ن خ�����الل  ،2013 ع�����ام القط�����اع ف�����ي ي�����تم إرش�����اد س�����وف
 وإنق���اذ الغ���ذائي األم���ن انع���دام م���ن الح���د) 1( :التالي���ة األه���داف

كس����ب  وس����بل الغ����ذائي األم����ن وتحس����ين) 2(الض����عفاء،  حي����اة
 الم������وارد وتحس������ين إع������ادة) 3(الض������عيفة،  لألس������ر الع������يش
 اإليكولوجي���ة عل���ى وال���نظم الض���عيفة المجتمع���ات ف���ي الطبيعي���ة

 وق����درة الت����دخالت ب����ين التنس����يق تعزي����ز) 4(و مس����تدام، نح����و
 األم���ن تحقي���ق ف���ي بفعالي���ة واالس���تجابة التأه���ب عل���ى الش���ركاء

 .الطوارئ فى حاالت كيب العيش وسبل الغذائي
 26 المتح����دة، األم���مم���ن  منظم���ات 3( ،ةمنظم��� 57 اقترح���ت 

 وطني�����ة غي�����ر منظم�����ة 28و حكومي�����ة غي�����ر دولي�����ة ةمنظم�����
 اإلجمالي�����ة التموي�����ل متطلب�����ات م�����ع مش�����روعا 74، )حكومي����ة

 طل���وبأمريك���ي والمملي���ون دوالر  407.2الت���ى تبل���ع تكاليفه���ا 
 ال����دعم ت����وفير أج����ل م����نالغذائي����ة  للمس����اعدات٪ 80.3 منه����ا
  .  المستهدفين، السكان لقطاع الالزم

ملي����ون  28.65مجم����وع  والزراع����ة األغذي����ة منظم����ة تتطل����ب
 دارف�����ور، ف�����ي ش�����خص ملي�����ون 3.1 ل�����دعم أمريك�����ي دوالر

 تمث�����لوت .الس�����ودان وش�����رق ال�����ثالث البروتوك�����ول ومن�����اطق
 م���ن ٪7.0ف���ى  منظم���ة األغذي���ة والزراع���ة تموي���ل احتياج���ات

 .القطاع متطلبات
 

 
 

 

 
 

 ع���ام ف���ي المنظم���ة تأسس���ت | والزراع���ة األغذي���ة منظم���ة ع���ن |
 والمس�������تويات التغذي�������ة مس�������تويات رف�������ع والي�������ة م�������ع 1945

المعيش�����ية  لحال�����ةوا الزراعي�����ة اإلنتاجي�����ة وتحس�����ين المعيش�����ية،
 ه���ي والزراع���ة األغذي���ة منظم���ة. أفض���ل الري���ف بش���كل س���كانل

 مج����ال ف����ي ةتقني����ال الخب����رةذات  المتح����دة لألم����م الرائ����دة الوكال����ة
 والتنمي���ة األس���ماك ومص���ايد والغاب���ات والزراع���ة الغ���ذائي األم���ن
 .الطبيعية للموارد المستدامة واالستفادة الريفية

 التعـــاون الكنـــدى
 الس�����يد بالس�����ودان الكندي�����ة الس�����فارة ف�����ي باألعم�����ال الق�����ائم ق�����ام

 لمنظم����ة الخرط����وم بزي����ارة مكت����ب م����ؤخرا روس����يتي دوميني����ك
الس�����يد  بالس�����فارة المعون�����ة رئ�����يس األغذي�����ة والزراع�����ة برفق�����ة

باإلناب���ة لمنظم��ة األغذي���ة  بالممث��ل الكن��ديون التق���ى .ريجي��ان ه��الي
 المس����اعد والممث����ل أقوبي����ا، تش����ارلز الس����يد والزراع����ة بالس����ودان

ف���ى المنس���قين  ش���ينك كبي���ر س���ابين والس���يدة أحم���د، ص���الح الس���يد
 روس���يتي الس��يد ش��كر .والط��وارئ التأهي��ل التنس��يق وإع��ادة وح��دة
 والحكوم����ة المنظم����ة ب����ين المتمي����زة أقوبي����ا عل����ى الش����راكة الس����يد

 مش���روع بتنفي���ذ حالي���ا والزراع���ة األغذي���ة تق���وم منظم���ة .الكندي���ة
 ،CIDA م����ن أمريك����ي دوالر 6.16 الس����ودان بتموي����ل ش����رق ف����ي

 س����نوات رب����عاأل مش����روع يس����تند .UNIDO م����ع بالتع����اون وذل����ك
 خ���الل م���ن الغ���ذائي األم���ن تعزي���ز إل���ى ه���دفال���ذى يو كس���ال ف���ي

 كم����ا .المس����تهدفة المحلي����ة لمجتمع����اتل كس����ب الع����يش س����بل دع����م
 ف�����ي التع�����اون مج�����االت أقوبي�����ا الس�����يدو روس�����يتي الس�����يد ن�����اقش

 .المستقبل
 

 
 

 
 أحم���د للمنظم���ة المس���اعد الممث���ل الس���يد: اليم���ين إل���ى اليس���ار م���ن

الس���يد  الس���ودان ف���ي بالس���فارة الكندي���ة باألعم���ال الق���ائم ص���الح،
 تش����ارلز الس����يد باإلناب����ة المنظم����ة ممث����ل ، روس����يتي دوميني����ك

التنس���يق  المنس���قين ف���ى وح���دة ش���ينك كبي���ر س���ابين والس���يدة أقوبي���ا،
الس����يد  بالس����فارة المعون����ة والط����وارئ، ورئ����يس التأهي����ل وإع����ادة

 .ريجيان هالي
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 2012يـــوم الغـــذاء العـــالمى 

 

 ف���ى الع���المي الغ���ذاء ي���ومب الرس���مي االحتف���ال انعق���د: األعل���ى ف���ي
 .الزراعة وزارة مع باالشتراك السودان

 الس����يد والزراع����ة األغذي����ة منظم����ةل باإلناب����ة الممث����ل: الوس����ط ف����ي
 دارن����ادى  قاع����ة داخ����ل الحض����ور يخاط����ب أقوبي����ا تش����ارلز

 .الخرطوم الرياض،ب  الزراعيين المهندسين
 المس���رح خش���بة عل���ىفق���رة  ألداء مس���تعدون أطف���ال: س���فلاأل ف���ي
 .ضيف 300 حوالي أمام

ف����ى ه����ذا  الع����المي الغ����ذاء ي����وم ع����ن الص����ور م����ن المزي����د ش����اهد
 :الرابط

www.fao.org/english/newsroom/photos/2012/w
fdphotogallery/ 
 
 
 
 

 
 رس���مي احتف���ال ف���ي أكت���وبر 16ف���ى   الع���المي الغ���ذاء ي���وم انعق���د

 وال����ذي الخرط����وم ف����ي ال����زراعيين المهندس����ين داروال����ذى أق����يم ب����
 .الزراعة ووزارة والزراعة األغذية منظمة تحت ضيافة

 الس����فاراتو الس����ودان حكوم����ة م����ن الح����دث ممثل����ون ه����ذا حض����ر
 المتح�������دة، األم�������م ووك�������االت المانح�������ة والمنظم�������ات األجنبي�������ة

م���ن  ومجموع���ات الحكومي���ة غي���ر والوطني���ة الدولي���ة المنظم���اتو
 .المحلية اإلعالم وسائل المزارعين

 ،"الع���الم تغ���ذي :الزراعي���ة التعاوني���ات" :وك���ان ش���عار ه���ذا الع���ام
عن��د ب��دء  دارت الت��ي والمناقش��ات الخطاب��ات تش��كيل ف��ي س��اعدق��د 

 .البرنامج
 ف����ي المش����اركة الزراعي����ة لتعاوني����اتل ضوع����ر ع����دةك���ان هن����اك 

 م����ن وف����دكم����ا أن  الرئيس����ية، القاع����ة خ����ارج كبي����رال المع����رض
 زراعي����ة اتتعاوني���� ق����اموا بزي����ارة آخ����رين ومس����ؤولين ال����وزارة

 .الخرطوم مشارف على

 م�������دارسلل التالي�������ة الخط�������وة ه�������ي م�������ا
 للمزارعين  ميدانيةال

 الش��هر ه��ذا الخرط��وم ف��ي عم��ل ورش��ة الق��درات، بن��اء رامجب�� عق��د
تطويري����ة  طوخط���� للم����زارعين الميداني����ة الم����دارس تنفي����ذو لتقي����يم

برن��امج بن��اء  تموي��ل ي��تم. يس��مبرالبرن��امج ف��ى د انته��اء بع��د م��ا إل��ى
 .األوروبي االتحاد قبل منالقدرات 

 تحس���ين عل���ى الم���زارعين تس���اعدة للم���زارعين الميداني���ة الم���دارس
 ف����ي البس����تنة تعل����م طري����ق ع����ن واإلنت����اج األساس����ية المحاص����يل

إنش�����اء برن�����امج بن�����اء  من�����ذو .الزراع�����ة موس�����م خ�����الل الم�����زارع
 الوالي���ات مدرس���ة 222 إنش���اء ت���م س���نوات، خم���س من���ذ الق���درات

) الني����ل ونه����ر األحم����ر والبح����ر األزرق والني����ل كردف����ان جن����وب(
 زي����ادة المش����اركين حق����ق. م���زارع 5500 م����ن أكث����ر تش����مل الت���ي

 األكث���ر الزراعي���ة واألنش���طة المحص���ولية ال���نظم وتحس���ين الغل���ة،
اس�����تفادوا م�����ن مع�����رفتهم، اف�����ادوا  وكم�����ا .أعل�����ى ودخ�����ل تنوع�����ا

 .مجتمعهم في آلخرينا
 االتحادي����ة ال����وزارات م����ن العم����ل ممثل����ين ورش����ة ق����ام بحض����ور

 والمفوض���ية والف���او الزراعي���ة البح���وث وهيئ���ة الزراع���ة، والدولي���ة
 م�����ن االس�����تفادة ه�����و كيفي�����ة النق�����اش مح�����ور وك�����ان. األوروبي�����ة
 اح�����د وس�����طاء وق�����ال .المتاح�����ة بالفع�����ل واإلنج�����ازات األص�����ول
ال���ذى ش���ارك  هللا، عب���د محم���د الس���يد األزرق، الني���ل م���ن المدرس���ة

 لت���دوير محس���نة وس���ائل اعتم���دت ق���د جماعت���هان  عم���ل ورش���ةف���ى 
 مبي������دات دون اآلف������ات لمكافح������ة الرفيع������ة وال������ذرة المحاص������يل

 ان الم����دارس كردف����ان جن����وب م����ن آخ����ر وس����يط وق����ال .اآلف����ات
 اإلرش���اد ووس���ائل الم���زارعين، ب���ين حيوي���ة وص���ل انش���اءت حلق���ة

 الميداني���ة الم���زارع مدرس���ة م���ن ع���وض عثم���ان وق���ال. والبح���وث
 م���ن أكث���ر بنس���بة زاد ق���د الطم���اطم إنت���اجان  الني���ل نه���ر والي���ة ف���ي

 وأم��������راض الض��������ارة، األعش��������اب انخف��������اض بس��������بب % 100
 .العضوية األسمدة وإدخال التربة وملوحة النباتات
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ودع���م  االتح���ادي ال���دعم زي���ادة العم���ل ورش���ة تض���منت توص���يات
 اتحادي���ة لج���ان إنش���اء ذل���ك ف���ي بم���ا الم���دارس الس���تمرار الدول���ة

 األنش���طة م���ن ثاني���ة لمرحل���ة المانح���ة الجه���ات ودع���م ووالئي���ة،
  .المدرسية

 منظم���ةأقوبي���ا ان  تش���ارلز الس���يد ق���ال الختامي���ة، الجلس���ة ف���يو
 المتواص����ل الفن����ي ال����دعم لتق����ديم س����تعدةم والزراع����ة األغذي����ة

 أج����ل م����ن للعم����ل المنظم����ة اس����تعداد ع����ن وأع����رب للم����دارس،
 .الزراعة وزارة مع بالتعاون المدارس استدامة

 
 

 
 

الم����زارعين الميداني����ة  مدرس����ةف����ى  الم����زارعين ت����دريب: أع����اله
 كردفان جنوب والية في

 مرك���ز م���دير جم���ال، الب���دري هللا عب���د ال���دكتور األس���تاذ: أدن���اه
 ف���ي الزراعي���ة، بح���وث مؤسس���ة ف���ي المحاص���يلوقاي���ة  بح���وث
 .العمل ورشة

 

 

 
 
 
 

 الغ����ذائي األم����ن دامـ����ـانع حال����ة: رـ����ـتقري
 المـــالع في

 اله���دف تحقي���ق أن إل���ى يش���ير الش���هر ه���ذا جدي���د تقري���ر ص���در
ال��ذين يع��انون م��ن  ع��دد انخف��اض ف��ي المتمث��ل ،لأللفي��ة اإلنم��ائي
 ال ،2015 ع���ام بحل���ول نص���فال ال���ى النامي���ة ال���دول ف���يالج���وع 

 األم����ن انع����دام حال����ةتقري����ر  وص����در .الي����د متن����اول ف����ي ي����زال
 األغذي���ة منظم���ة قب���ل م���ن بالتع���اون 2012 الع���الم ف���ي الغ���ذائي

 وبرن�����امج الزراعي�����ة للتنمي�����ة ال�����دولي والص�����ندوق والزراع�����ة،
ال����ذين بع����انون م����ن  ع����دد أن عل����ى ن����ص ق����دو .الع����المي لغ����ذاءا

 ع��امي ب��ين نس��مة ملي��ون 132 بنس��بة انخف��ض الع��الم ف��ي الج��وع
-2007 من�����������ذو ،ذل�����������ك وم�����������ع .12-2010و 1990-1992
واس���تقر  الج���وع م���ن الح���د ف���ي اُ عالمي��� التق���دم تباط���أ فق���د ،2008

 ك����ل واح����د أو نس����مة، ملي����ون 870 نح����وف. ف����ى مس����توى واح����د
 ف�����ي الم�����زمن التغذي�����ة نق�����ص م�����ن يع�����انون ،اش�����خاص ثماني�����ة
-2010 للفت����رة لس����ودانف����ى ا األرق����اموتش����مل . 2010-2012
 ملي����ون 18 أن مع����اً حي����ث الس����ودان وجن����وب الس����ودان 2012

الدراس���ة  فت���رة أثن���اء التغذي���ة نق���ص م���ن يع���انونك���انوا  ش���خص
 مجم����وع م����ن٪ 39.4 يمث����ل ه����ذا و .والت����ى اس����تعرقت ع����امين

 كم����ا .1992-1990 من����ذ٪ 6 بنس����بة انخف����اض وه����و الس����كان،
 م���ن الس���نوي الج���وع م���ن الح���د متوس���ط ك���ان إذا" التقري���ر يق���ول
 نس���بة ف���إن ،2015 لع���ام تواص���ل الماض���ية عام���اً  20 ـال��� خ���الل
 زالت�� الو -٪ 12.5 إل��ى تص��ل النامي��ة ال��دول ف��ي التغذي��ة نق��ص

 هولكن��� ،٪11.6 لأللفي���ة اإلنم���ائي اله���دف م���ن أعل���ى ه���ذه النس���بة
  ".للتقديرات السابقة إلى بكثير أقرب
ال��ذين  ع��دد فيه��ا ارتف��ع الت��ي الوحي��دة المنطق��ة ه��ي أفريقي��ا كان��ت

 –ملي������ون  175 الفت������رة، ه������ذه خ������الل يع������انون م������ن الج������وع
 الس����نوات خ����الل مض����افة ملي����ون 20 قراب����ة م����ع ملي����ون،239

 100 م��ن الع��المي هن��اك أكث��ر الص��عيد وعل��ى .الماض��ية األرب��ع
 ال����وزن نق����ص م����ن يع����انون الخامس����ة س����ن دون طف����ل ملي����ون
 الوف���اة س���بب وه���ذا ه���و ، الطفول���ة مرحل���ة ف���ي التغذي���ة وس���وء
 ب���أن التقري���ر ويوص���ي .ع���ام ك���ل طف���ل ملي���ون 2.5 م���ن ألكث���ر
 الص����غيرة، الحي����ازات أص����حاب يش����مل الت����ي الزراع����ي النم����و

 الفق��ر م��ن الح��د ف��ي فعالي��ة أكث��ر يك��ون س��وف النس��اء، وخاص��ة
 وتس����تند .للفق����راء العم����ل ف����رص يول����د عن����دما والج����وع الم����دقع

 ع�����ن حديث�����ة معلوم�����ات عل�����ى التقري�����ر ف�����ي ال�����واردة األرق�����ام
 ومتطلب������ات األغذي������ة، وخس������ائر الغ������ذاء وإم������دادات الس������كان،

ولك���ن المنهجي���ة المتبع���ة  العوام���ل م���ن وغيره���ا الغذائي���ة الطاق���ة
 الح������ادة والزي�����ادات الغذائي������ة الم�����واد ال تل�����تقط اث�����ار أس������عار

 .القصير المدى األخرى على والصدمات
  :التقرير راجع
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