
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 صحيفة وقائع

1اهلدف   

القضاء على الفقر املدقع واجلوع 	  
	  

اتــالغاي   
1 - ختفيض نســـبة الســـكان الذين يقل دخـــلهم اليومي عن دوالر واحد إىل النصــــف يف الفــترة ما بني  

∗2015 و 1990  
ساء والشبابتوفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم الن – 2  
3 - 2015و  1990ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف الفترة ما بني    

حقائق سريعة  
. اخنفضت نسبة الناس الذين يعيشون يف فقر مدقع مبعدل النصف على املستوى العاملي •  
يف املائة  22إىل  1990يف املائة يف عام  47يوميا من  دوالر 1.25يف املناطق النامية، اخنفضت نسبة الناس الذين يعيشون على أقل من  •

. ، قبل املوعد املستهدف خبمس سنوات2010يف عام   
1990يف املائة يف الفترة  23.2يف حني اخنفضت نسبة عدد الناس الذين يعانون من نقص األغذية على الصعيد العاملي من  • إىل  1992-

2010يف املائة يف الفترة  14.9 –مليون نسمة  870ذلك يعىن أنه ال يزال هناك ، فإن 2012- أي واحد من بني كل مثانية على  
–مستوى العامل  . ال يزالون يعانون من اجلوع   

أين حنن اآلن؟  
وعلى اخنفضت معدالت الفقر املدقع يف مجيع املناطق النامية. 

الصعيد العاملي، فإن الغاية املتعلقة بتخفيض نسبة الناس الذين 
من األهداف اإلمنائية  1فقر مدقع، يف إطار اهلدف  يعيشون يف

لأللفية، مت حتقيقها قبل مخس سنوات من املوعد املستهدف هلا. 
، كان عدد الذين يعيشون يف فقر مدقع أقل مبا 2010ويف عام 
. ورغم هذا اإلجناز 1990مليون شخص عن عام  700مقداره 

بليون نسمة  1.2الباهر على املستوى العاملي، ال يزال هناك 
يعيشون يف فقر مدقع.   

أصبحت الغاية املتعلقة بتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من 
ولكن أعداد الناس الذين يعانون اجلوع إىل النصف قريبة املنال. 

–من اجلوع ال تزال مرتفعة على حنو يبعث على االنزعاج  مبعدل  
– شخص واحد من بني كل مثانية أشخاص على مستوى العامل  

وحسب التقديرات، فعلى الصعيد العاملي هناك طفل واحد من 
بني كل ستة أطفال حتت سن اخلامسة من العمر مصاب بنقص 

الوزن. ومع ذلك، فإن نسبة الناس الذين يعانون من نقص 
1990يف املائة يف الفترة  23األغذية تناقصت من  إىل  1992 -

2010يف املائة يف الفترة  15 تضافرت جهود ، وإذا ما 2012-
احلكومات الوطنية مع الشركاء الدوليني، ميكن بلوغ الغاية 
املتعلقة خبفض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف.   

كانت منطقة جنوب شرق آسيا أول منطقة نامية حتقق الغاية 
املتعلقة خبفض نسبة اجلوع قبل املوعد املستهدف احملدد بعام 

بة الناس الذين يعانون من نقص فقد اخنفضت نس. 2015
يف املائة يف الفترة  29.6األغذية بني جمموع سكان املنطقة من 

1990 2010يف املائة يف الفترة  10.9إىل  1992- -
2012 .  

ينذر تباطؤ النمو االقتصادي باستمرار فقد الوظائف، وهي أزمة 
فقد زاد عدد العاطلني عن تقع وطأا الشديدة على الشباب. 

، وخرج من 2007مليون نسمة منذ عام  28ل مبا مقداره العم



مليون نسمة، مما خلف  39سوق العمل ما يقدر عددهم بـ 
مليون نسمة بدون وظائف نتيجة  67فجوة تتمثل يف وجود 

لألزمة االقتصادية واملالية العاملية. وعلى الرغم من االخنفاض احلاد 
سرهم يف حالة من الذي طرأ على عدد العمال الذين يعيشون مع أ

–الفقر املدقع  –على أقل من دوالر وربع الدوالر يوميا   على  
مليون نسمة، تبني التقديرات  294مدى العقد املاضي مبا مقداره 

يف املائة من العمال يف البلدان النامية ال يزالون  60.9احلديثة أن 
. دوالرات يوميا 4يعيشون على أقل من   
ما الذي ثبت جناحه؟  

–سنة واهلرسك: مستقبل أكثر إشراقا للشباب البو دخل برنامج  
األمم املتحدة اإلمنائي ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة يف 

مركزا يف البوسنة  16شراكات مع حكومة إسبانيا إلنشاء 
واهلرسك لتوفري اإلرشاد الوظيفي للعاطلني من الشباب. ويف 

ة، وفرت هذه األوىل من هذه العملي 14خالل الشهور الـ 
من الشباب، حصل  6 800املراكز املهارات التدريبية ألكثر من 

على أول فرصة عمل.  1 800منهم قرابة   
–كمبوديا: ارتفاع دخول املزارعني   0.47زاد الدخل من  

من  915دوالر يوميا ملا يبلغ عددهم  1.40دوالر إىل 
كراكور قرية يف مقاطعة  15املزارعني، ومعظمهم من النساء، يف 

مشلهم مشروع تدرييب ملنظمة األغذية والزراعة يف جماالت حمو 
األمية، والتوعية اجلنسانية، والصحة والتغذية، وإدارة املوارد 
الطبيعية. وحسن املشاركون من أمنهم الغذائي وسبل توليد 
الدخل من خالل زيادة اإلنتاج غري املتصل بالزراعة وحتسني 

. نوعيته وإدارته وتسويقه  

-اليمن: توفري الغذاء يبقى على الفتيات يف املدارس منذ عام  
، يتصدى برنامج توفري الغذاء من أجل تعليم البنات الذي 2007

يضطلع به برنامج األغذية العاملي ملشكلة اجلوع وحتديات 
االلتحاق باملدارس يف اليمن، حيث متثل الفتيات أكثر من نسبة 

يف سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي. يف املائة من بني األطفال  60
وبفضل هذا الربنامج، فإن األسر اليت تلحق بناا باملدارس حيق هلا 
احلصول على حصة إعاشة سنوية من القمح والزيت النبايت 
املغنى. وعلى الرغم من نقص التمويل، فقد استفاد من الربنامج 

من أفراد فتاة، وقرابة مليون  200 000قرابة  2010منذ عام 
األسر.   

–مالوي: احملاصيل الشتوية تنقذ األسر من اجلوع  هناك قرابة  
شخص يستفيدون حاليا من مشروع مناساليما يف  2 800

زومبا، مالوي، الذي ميوله برنامج األغذية العاملي وتنفذه منظمة 
، 2012عمانوئيل الدولية. وقد أطلق املشروع يف آب/ أغسطس 

من أصحاب احليازات الصغرية  وهو يستهدف املزارعني
املتضررين من الفيضانات املفاجئة ويرمي إىل حتسني سبل 
معيشتهم وزيادة غلة حماصيلهم. وجيري تدريب املزارعني على 

نوعية البذور  أفضل ممارسات اإلنتاج الزراعي ونظم حتسني
والزراعة احلافظة للموارد. ويكفل املشروع لألسر حصد ما 

يكفيهم من الغذاء ما يؤدي إىل إنقاذ الكثريين من اجلوع.   

–اهلند: احلق يف العمل املدفوع األجر يفيد املاليني  يدعم برنامج  
األمم املتحدة اإلمنائي برنامج مهامتا غاندي الوطين للعمالة يف 

والذي  2005ريفية تعزيزا للقانون الذي صدر يف عام املناطق ال
يوم من العمل  100يكفل احلق يف احلصول على حد أدين قدره 

املدفوع األجر سنويا للعمال املعدمني وعمال الزراعة املومسيني. 
أسرة  50يوم عمل سنويا لنحو  50ويوفر تنفيذ املشروع اآلن 

. اءمعيشية. ونصف املستفيدين تقريبا من النس  
الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  

يدعو األمني العام القضاء على اجلوع،  حتديمن خالل مبادرة 
لألمم املتحدة بان كي مون مجيع البلدان إىل أن تعلي من  -

طموحاا وهي تعمل من أجل بلوغ مستقبل يتوفر فيه للجميع ما 
ي يكفيهم من غذاء وتكون فيه مجيع نظم األغذية قادرة على توق

، قامت طائفة 2012الصدمات. ومنذ إطالق املبادرة يف عام 
عريضة من البلدان واجلماعات واألفراد باختاذ إجراءات للقضاء 

على اجلوع.   
ودف مبادرة حتدي القضاء على اجلوع إىل حتقيق ما يلي: إتاحة 

يف املائة على الغذاء الكايف على مدار  100فرص احلصول بنسبة 
على وقف منو األطفال دون سن الثانية من العمر؛  العام؛ والقضاء

وحتقيق استدامة مجيع النظم الغذائية؛ وزيادة إنتاجية ودخل 
يف املائة؛ والقضاء على  100أصحاب احليازات الصغرية بنسبة 

فواقد األغذية وهدرها.  

وتتبلور الربامج املتمشية مع مبادرة حتدي القضاء على اجلوع يف 
أرجاء العامل. وأعلنت أنتيغوا وبربودا  بلدا يف خمتلف 20

وباكستان واملكسيك خططا إلطالق برامج يف إطار املبادرة 
مبساعدة من الشركاء الوطنيني والدوليني. وأعلن السياسيون يف 



املدن اخلالية من ’’مكسيكو ولندن عزمهم على جعل املدينتني من 
‘‘. اجلوع  

ا مبذوال من احلكومات جهدحركة االرتقاء مبستوى التغذية ومتثل 
الوطنية مكرسا جلعل االستثمار يف التغذية استثمارا يف املستقبل. 
ومع قيام البلدان بتويل زمام القيادة يف وضع اخلطط والسياسات 
والربامج املتعلقة بالتغذية، يقوم الشركاء العامليون من منظمات 

غريهم اتمع املدين، واألعمال التجارية، واجلهات املاحنة، و
باالصطفاف لدعم اإلجراءات الرامية إىل حتسني توفري األغذية 

للجميع وخباصة النساء واألطفال. ومنذ إطالق احلركة يف عام  -
مليونا من األطفال  80بلدا تضم  40، توسعت لتشمل 2010

الذين يعانون من وقف النمو، وهو ما يعادل حنو نصف مجيع 
لعامل. األطفال املصابني بوقف النمو يف ا  

امرأة من مشروع  50 000ويف أوتار براديش، يف اهلند، تستفيد 
مت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركة إيكيا جترييب مشترك بني 

. ومن خالل متويل التدريب يف جمال حمو 2009إطالقه يف عام 
من مصنعي منتجات األلبان بتأسيس شركة  9 000األمية، قام 

أرباح الشركة خالل عام واحد  . وتضاعفت2011يف عام 

حيث ختلص األعضاء من الوسطاء ومتكنوا من إدارة مجيع مراحل 
التوريد لشبكة منتجات األلبان يف البلد. وسوف يستفيد من 

مليون امرأة.  2.2توسيع نطاق املشروع   

 Natura Cosmeticosودخل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركة 
توفري التدريب على التخطيط االستراتيجي، يف الربازيل يف شراكة ل

واملبيعات املباشرة، واملهارات احلاسوبية، وخدمة الزبائن، 
من أخصائيي  74300واحملاسبة، وإدارة املشاريع ملا يبلغ عددهم 

التجميل. وتشكل مساعدة ممثلي املبيعات ذوي الدخول املنخفضة 
نامج األمم جزءا من مبادرة عاملية ملكافحة الفقر يدعمها بر

دعوة مؤسسات األعمال التجارية ’’املتحدة اإلمنائي حتت عنوان 
. ‘‘إىل العمل  

 
 
 

	  
. 	  
حدد البنك الدويل  2008حدد خط الفقر الدويل مبقدار دوالر واحد يوميا وقت إعداد األهداف اإلمنائية لأللفية، ولكن منذ عام  ∗

دوالر يوميا لكي يعكس ارتفاع مستوى األسعار يف  1.25شخاص الذين يعيشون على األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع باعتبارهم األ
كثري من البلدان النامية عن التقدير السابق.   

 
ؤسسة املشتركة بني برنامج األمم امل؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ االرتقاء مبستوى التغذيةاألمم املتحدة؛ ، 2013تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية املصادر:  

برنامج األغذية ؛ منظمة العمل الدولية؛ اليونيسيف)؛ 2013حالة األغذية والزراعة، ؛ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (املتحدة اإلمنائي وشركة إيكيا
.ى اجلوعمبادرة القضاء عل؛ العاملي  

 
.www.un.org/millenniumgoalsأو زيارة املوقع  mediainfo@un.org، يرجى االتصال بالعنوان زيد من املعلوماتاملولالطالع على   
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