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  المستخلص

اس  تعرض البح  ث دراس  ات عدی  دة ح  ول ت  أثیر المتغی  رات المختلف  ة الت  ي ت  سھم ف  ي م  شكلة  
أثیر ال سیاسات ال سكانیة والعوام ل األخ رى المح ددة للج وع المتمثل ة           تحلی ل ت     إل ى وھ دف   . الجوع

ي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائیة، ومعدل نمو حصة الفرد م ن        محلبح ة الفرد من الناتج ال    
ودلی  ل جین  ي، ودلی  ل الفق  ر    ، الن  اتج، والمع  دل ال  سنوي لنم  و ال  سكان، ومع  دل الخ  صوبة الكلی  ة      

عل   ى ال   دلیل الع   المي . م   ن ال   دخل أو اإلنف   اق% ١٠أفق   ر  إل   ى% ١٠ وح   صة أغن   ى ،الب   شري
وذل  ك باس  تخدام .  وھ  و المتغی  ر ال  ذي یمث  ل م  ستوى الج  وع ف  ي دول الع  الم الثال  ث  (GHI)للج  وع

بیان  ات المقط  ع العرض  ي إلح  دى وس  بعون دول  ة م  ن دول الع  الم الثال  ث ت  وفرت عنھ  ا المعلوم  ات    
  .الالزمة للتحلیل الكمي

ل سكانیة الرامی ة لتخف یض مع دل نم و ال سكان ومع دالت الخ صوبة           وقد وجد أن ال سیاسات ا     
 زی  ادة إل  ىس  وف ل  ن تك  ون ھ  ي الع  الج لتخف  یض الج  وع ف  ي دول الع  الم الثال  ث وأن الفق  ر ی  ؤدي  

 زی ادة مؤش ر   إل ى  في الجوع ب ل ق د ت ؤدي    وتبین أن سیاسات توزیع الدخل ال تؤثر معنویاً  .الجوع
لبیة للت ضخم الن اتج ع ن ال سیاسات االنفاقی ة الرامی ة إلع ادة        وذلك بسبب اآلثار ال س . الجوع أحیانا 

 كما وجد أن زیادة حصة الفرد من الناتج ت ؤدي دوراً . توزیع الدخل والممولة بالعجز أو االقتراض   
  . في تخفیض مؤشر الفقرایجابیًا
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Abstract 
This research reviews a large variety of literatures on the effect of different variables 

that contribute to hunger problem. The research aimed to analyze the effect of population 
policies on Global Hunger Index (GHI). Other independent variables have been included in 
an econometric model such as: per capita (GDP) according to (PPP), the rate of growth of  
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per capita GDP, the rate of population growth, fertility rate, Geini index, human poor 
index, the share of richest 10% to poorest 10% of income or expenditure. Cross sectional 
data for 71 countries was fruitfully introduced into empirical research lately. The study 
concluded that population policies have no significant effect on hunger index. But 
increasing poverty has significantly positive effect on hunger, per capita GDP has negative 
effect on hunger, redistribution of income either has no significant effect, or has positive 
effect on hunger due to the inflationary negative effects of government expenditure policies 
amid to redistribution of income.  

  
  المقدمة

 في  خطر المشاكل التي تلقى اهتماماً    أإن مشكلة الجوع العالمية تعد واحدة من        
وهذه المشكلة ليست جديدة على العنصر البشري فقد هدد الجـوع           . عصرنا الراهن 

ـ       ويقدر الي  .ل التاريخ ثلثي الجنس البشري خال    ى وم عدد المصابين بسوء التغذية عل
 إن و ، مليون في دول العـالم الثالـث       ٨١٥ مليون إنسان منهم     ٨٥٢مستوى العالم   
  . من السكان% ١٧  يشكلون التغذية على المستوى العالمييالسكان ناقص

 الحرب ضد الجوع وسوء التغذية كانت وما تزال واحدة من أهم مكونات             إن
حد أهداف األلفية للتنمية التي أقرتها منظمة األمم        أبل إن   . د التنمية االقتصادية  جهو

ن هو خفض عدد األشخاص الذين يعانون الجوع في         يالمتحدة للقرن الواحد والعشر   
  . النصفإلىالعالم 

 اًإن عالم اليوم يشهد ارتفاعات فلكية في أسعار الغذاء األمر الذي يهدد عـدد             
 للجياع علـى   من ثورةنيوعالم بالجوع ويخشى الساسة واألكاديم  من سكان ال   اًكبير

 لذا ينصب االهتمام اليوم على رسم وإتباع السياسات المناسـبة           ،المستوى العالمي 
 علـى   العوامل المـؤثرة  في   من هنا تنبع أهمية البحث     .للحد من الجوع في العالم    

  .الجوع في دول العالم الثالث
 والعوامل األخرى المحددة    ير السياسات السكانية   تحليل تأث  إلىويهدف البحث   

  في ظل األصوات المنادية بمسؤولية النمو المتزايد للـسكان عـن           والسيما ،للجوع
  . الجوع في دول العالم الثالثبطء النمو االقتصادي وتزايد حدة

وينطلق البحث من فرضية أن النمو السكاني ليس هو سبب مشكلة الجوع في             
 السياسات االقتصادية الرديئة لحكومات هذه الـدول هـي          لكن و ،لثدول العالم الثا  

ن عوامل أخرى غير النمـو الـسكاني        إ ومن ثم ف   ،المسوؤلة عن تفاقم هذه المشكلة    
  .ها مشاكل الجوع فيتزايد حدة إلىتؤدي 

 المعلومات الرسمية التي تـصدر  إلىيتبع البحث منهج التحليل الكمي المستند    
 وذلك باستخدام طريقـة    .المية المهتمة بموضوع الجوع   العفي منشورات المنظمات    
 تـوفرت عنهـا      دولة من دول العالم الثالـث      ٧١ لبيانات   تحليل المقطع العرضي  

  .المعلومات الالزمة للتحليل الكمي
 ويتـولى   ،بعد هذه المقدمة سيتناول البحث مفهوم الجوع ومنهجيات قياسـه          

تنـاول تحليـل التوزيـع      فلجزء الثالـث     ا أما ،الجزء الثاني مناقشة أسباب الجوع    
مناقشة وتحليل   ىاألخير عل نصب اهتمام الجزء    ا في حين    ،الجغرافي للجوع عالمياً  
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 البحث بمضامين السياسات االقتصادية فـي       واختتم ،المتغيرات المؤثرة في الجوع   
  .دول العالم الثالث للحد من مشكلة الجوع

  
  مفهوم الجوع ومنهجيات القياس

تسلط شاشات التلفاز الضوء على الجوع المزمن، فاألمهات الجائعات   ماغالباً
والالجئون الذين يعيشون فـي     ،   تعاني البالد من الجفاف    إذ ،أثيوبيافي   أكثر ضعفاً 

الديمقراطية التي عانت من ويالت الحروب يصطفون في طوابير  جمهورية الكونغو
 ضحايا إلىالمروحية الطعام نقل الطائرات   عنفضالً ،طويلة للحصول على الطعام

إن هذه الصور المأساوية هي نتيجة ألزمـات  . كمبوديا الديش أوكالفيضانات في بن 
أو الكوارث الطبيعية والتي ينتج عنها معاناة البـشر   ضخمة مثل الحروب الطاحنة

 في المائة من ضـحايا  الطوارئ تمثل فقط ثماني بيد أن حاالت. بسبب نقص الغذاء
  .)٢٠٠٧،١، )ت( ج األغذية العالميبرنام( الجوع
وهذا الشكل  ،اليومية سوء التغذية  أخر للجوع يأخذ صيغةإال أن هناك شكالًً 

من مـدن   - ؤثر في ماليين األشخاصي ، بيد أنه أقل أشكال الجوع وضوحاً منيعد
الجبلية في   القرىإلى بمدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا    جاكرتا في إندونيسيا، مروراً   

برنـامج  ( ففي هذه األماكن يكون الجوع أكثر من كونه معدة خاوية         . ليفيا ونيبال بو
 .)١، ٢٠٠٧، )ت( األغذية العالمي

ة التي تواجه الصحة فـي       وسوء التغذية من المخاطر الرئيس     ال يزال الجوع  و
في نهاية الربع األخير من القرن العشرين كانت اإلنـسانية علـى وشـك              ف. العالم

، ١٩٩٧ إلـى  ١٩٧٠ الفترة مـن     فخالل. بها على عدوها القديم   االنتصار في حر  
ن شخص نتيجة للتقدم الكبيـر       مليو ٧٩١ إلى مليون   ٩٥٩تراجع عدد الجائعين من     

نـه مـع    بيد اَ .  عدد األفراد الذين يعانون سوء التغذية في الصين والهند         في خفض 
الم الثالث بمعدل    في بلدان الع   ياع ارتفع عدد الج   ،النصف الثاني من عقد التسعينات    

وارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية        . ن شخص سنوياً  يأربعة مالي 
 ٨١٥ مليون مـنهم     ٨٥٢ إلى ٢٠٠٢ عام   إلى ٢٠٠٠في العالم في الفترة من عام       

تمـر   مليون شخص في البلـدان التـي   ٢٨ و   دول العالم الثالث  مليون شخص في    
برنـامج األغذيـة    (خص في البلدان الصناعية      مليون ش  ٩  وأخيراً ةبمرحلة انتقالي 

  .)١، ٢٠٠٧، )ت(العالمي 
ذائية أما اليوم فواحد من بين كل ثمانية أشخاص عاجز عن تلبية احتياجاته الغ            

مما يجعل الجوع وسوء التغذية الخطر األول       . نشيطةاألساسية ليعيش حياة صحية     
  .)٢، ٢٠٠٧ ،)أ(برنامج األغذية العلمي ( الذي يهدد الصحة العالمية

 ألنهم ورثوا الجوع عـن      ،مليون طفل ناقص الوزن   ) ١٧( وفي كل عام يولد   
مليون طفل ال يأكلون    ) ٣٠٠( وهناك اليوم  ،أمهاتهم الالتي يعانين من نقص التغذية     

مـن حـاالت وفـاة      %) ٥٣( ما يكفي لضمان نموهم الصحي وهو ما يتسبب في        
 ، مليون حالة في دول العالم الثالث      ١٠,٦ البالغ عددها    ، سنوات ٥األطفال دون سن    
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 برنامج األغذية العـالمي   (وهذا يعني وفاة طفل كل خمس ثوان جراء سوء التغذية           
  ).٢، ٢٠٠٧،)ب(

  
تلـك   تباينـت قد جرت محاوالت عديدة لقياس عدد الجائعين فـي العـالم            ل

 وفي العموم يمكـن     ،إليهاقياس وفي النتائج التي توصلت      الالمحاوالت في منهجية    
  :ةتيآلاق قياس عدد الجياع بالمنهجيات ائحصر طر

   نقص التغذية أمراضعالمات . ١
 لـسريري ايزها بالتشخيص   ي كثيرة يمكن تم   أمراضيتسبب الجوع في ظهور     

 ومقارنتهـا مـع     أخرى وطوله ومقاييس    ، من خالل قياس وزن الجسم     ،لألعراض
 عدد مـن    إحصاءل  ويحتسب عدد الجائعين من خال    . الحالة القياسية للنمو الصحي   

  .(Grigg, 1985, 11-15) األعراضلديهم هذه 
   كمية الغذاء المستهلكاحتساب. ٢

 عدد الجياع من خالل قيـاس كميـة         إلىوهي طريقة غير مباشرة للوصول      
ومقارنة ذلك مع بعـض     ،  والمجموعات ،واألسر،  الغذاء المستهلك من قبل األفراد    

  .)Grigg,1985,15-18( ب الجوع الالزم لتجناألدنىمقاييس متطلبات الحد 
   الغذاء يةحمتا بيانات .٣

، ضمن هذه الطريقة قياس كمية الغذاء المتاحة في البلد في صيغة معينـة            توت
وتنـشر  ،  تلك الكمية من الغذاء بصيغة سعرات حرارية للفرد الواحد يومياً         وتحويل  

ن إ. ١٩٦٠عـام   لا لكل الدول ومنذ     منظمة الفاو نتائج نشرات موازنة الغذاء سنوياً      
 كثير من تقديرات مدى الجوع العـالمي قـد تـم بناؤهـا علـى تلـك األرقـام                  

)Grigg,1985,18-22 (.  
  دليل الجوع العالمي .٤

  : هيمؤشراتمركب من عدة وهذا المقياس 
  .ة الغذاء المتاحيافعدم ك   . أ
 . األطفالحالة نقص التغذية لدى   . ب
  .التغذية نقص إلىالتي تعزى ، األطفالوفيات   . ت

 للجوع يمكن   رقماً قياسياً  متساوية لتكون    اًأوزان الثالثة   مؤشرات هذه ال  وتأخذ
 Global)ي للجـوع  م العـال الـدليل وقد تم وضع . استخدامه للمقارنات بين الدول

Hunger Index) ي م سياسات الغذاء العالأبحاث من قبل معهد(International Food 
Policy Research Institute).  

  
  الجوع  أسباب 

 األبعـاد  مشكلة الجوع من المشاكل المعقـدة ذات         فيهوفي الوقت الذي تعد      
 بأسـعار  مثل في عدم وجود غذاء كافٍ     ت بسيط وي  األساسين مضمونها   إالمتعددة ف 

والسبب .  العالم  سكان  من ثلثي  أكثرمعقولة في بعض دول العالم الثالث، التي تضم         
العوامل التي تشكل في مجملها حالـة       ات و من المتغير مصفوفة   إلىفي ذلك يعود    
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 عن التأثيرات الخارجية المتمثلة في األسواق       فضالً. التخلف التي تعيشها هذه الدول    
  .العالمية للمنتجات الزراعية التي تفاقم مشكلة الغذاء والجوع فيها

 مالثوس بمشكلة الجوع في سـياق نظريتـه التـي تـربط النمـو               أحاطلقد    
وتتلخص نظريته في   . كاني التي كتبها في القرن الثامن عشر      االقتصادي بالنمو الس  

 نفسه تفوق قدرة النظـام االقتـصادي علـى          إنتاج إلعادة قدرة الجنس البشري     أن
 إنتـاج  في حين يزداد     ،يميل السكان للتزايد بمعدل هندسي    اذ   ، الغذاء إنتاجتوسيع  

 تأخيرمثل  ( الوقائية    لم يتم تحديد عدد السكان بالضوابط      وإذا ،الغذاء بمعدل حسابي  
ن حجم الـسكان سـتحدده الـضوابط        إ ف ) وغيرها ، وضبط الوالدات  ،سن الزواج 

  .(Crook,1997, 2-9)  الطبيعية الناجمة عن سوء التغذية والمجاعات
قـدر علـى اسـتخدام      أ غنى  تكون     األكثر المجتمعات   أنوقد وجد مالثوس      

 تحت طائلة الضوابط  الطبيعية       في حين تقع المجتمعات الفقيرة     ،الضوابط الوقائية 
ن الجوع مشكلة تعـود فـي    إ ف من ثم و. لعدم قدرتها على ضبط النمو السكاني فيها      

  .(Hungate,1979,17)   من تزايد الغذاءأسرع تزايد عدد السكان بشكل إلى أساسها
فالتاريخ الديموغرافي  . مثيراً  النمو السكاني قد اتخذ نمطاً     أن الوقائع تبين    إن 
 فـي الحقـب التاريخيـة        النمو السكاني كان يسير بمعدالت بطيئة نسبياً       أنيظهر  
 أكثـر  من السكان على المستوى العالمي       األولفقد استغرق تكون المليار      .القديمة

نه وفي غـضون    أ إالّ ،من نصف مليون سنة انتهت مع بدايات القرن التاسع عشر         
 أنويتوقع  . إنسانتة مليارات    عدد سكان العالم يزيد عن س      أصبحالقرنين الالحقين   

  .م٢٠٥٠ في العام إنسان عشرة مليارات إلىيصل عدد سكان العالم 
 السكان  أعداد تضاعف   إلى تشير    لنمط النمو السكاني    الموصوفة آنفاً  الصورة

كانت عليه قبل قـرنين      ماع أضعاف ة ست إلىفي العالم في نهايات القرن العشرين       
نمط النمو لم يكن وفـق النـسق الـذي وصـفه             أن  من رغمعلى ال و. من الزمان 
ولكنه تـضاعف   ،  عام ٢٥ كل   أعدادهم تضاعف   إلى فنمو السكان لم يؤد      ،مالثوس
قل من خمسين أ والمرة الثانية في ،م١٨٠٠ بعد العام اً عام١٣٠ خالل األولىللمرة 

 مـن ،  خذ نمط التزايد الهندسي   أ و  النمو السكاني كان متسارعاً    أن إال. عام الالحقة 
حول تزايد السكان بنسب هندسية قد تحقق في الواقـع          ن افتراضات مالثوس    إ ف هنا

  .العملي
والسؤال المطروح هل أن الخطر المالزم لمعدالت النمو السكاني هذه المتمثل           
في القيود على زيادة قدرة األرض على إنتاج الغـذاء والـضروريات األخـرى              

  ؟للمعيشة قائم فعالً
ولكن الوقائع حتى .  الغذاء سيزداد بمعدل عددي فقطجإنتا أنيفترض مالثوس 

م تضاعف عـدد    ١٨٠٠-م١٦٥٠مابين  لفترة  فخالل ا . من عصره لم تثبت ذلك    ض
 بـذلك نمـط الزيـادة       آخـذا  مليون   ٩٦٠ إلى مليون   ٥٤٥ من   سكان العالم تقريباً  

فعلى  .ذاتها قد تزايد بمعدل هندسي كذلك     الفترة   الغذاء خالل    إنتاج أن إالّ. الهندسية
 السكان كانوا قادرين علـى العـيش        أن إال ،وجود الكثير من الجائعين   الرغم من   

 والخمسين الممتدة   المائة المستهلكة خالل السنوات      نفسه مستوى السعرات الحرارية  
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 لمعـدل   الغذاء كان قد ازداد بمعدل مواز     ن عرض إوبذلك ف . ١٨٠٠ و   ١٦٥٠بين  
 ,Hungate) بالطريقة التي حصل فيها فعلياً ولوال ذلك لم يزد السكان ،نمو السكان

1979, 22-23) .  
 مليـون   ٧٨ عدد سكان العالم قد ازداد بمقدار        أنويظهر نمط النمو السكاني      

 مليون خالل السنوات الخمـسين      ١٠٥ و   ١٦٥٠ أعقبت  التي عاماًخالل الخمسين   
لو كـان   و. ١٨٠٠ مليون خالل الخمسين سنة التي انتهت في العام          ١٧٨التالية و   

 بالوتيرة إنتاجه واستمر ،١٦٥٠ بالكاد لسد حاجة السكان في العام    الغذاء كافياً  إنتاج
 لكانت كمية الغذاء المتاحة في      ،م١٧٠٠ -١٦٥٠ذاتها التي كان عليها خالل المدة       

م ١٨٠٠ن عالم   إ ومن ثم ف   ، فقط إنسانيون  ل م ٧٧٩م تكفي لسد حاجة     ١٨٠٠العام  
 كان سيشهد مجاعة واسعة النطـاق       إنسانيون   مل ٩٦٠ه  الذي كان يبلغ عدد سكان    

 الناس كـانوا يومئـذ      أنولكن واقع الحال يؤشر     . عن خمس سكانه   ماال يقل تطال  
 ولم تظهر مجاعات واسـعة النطـاق   ،قل تقديرأ حد الكفاف على   ويأكلونيعيشون  

(Hungate,1979, 22-23).  
نه أ و،لة الجوع في العالم لمشك النمو السكاني هو ليس سبباًأنمما تقدم نستنتج 

 ولكن هنـاك مـشكلة جـوع        ،توجد مشكلة غذاء عالمية كالتي وصفها مالثوس       ال
 الغـذاء   إنتاج زيادة   نإويصح القول   ،  الغذاء والجوع مترابطين   أنصحيح  . عالمية

 فهناك حـاالت عديـدة      ، لكن العالقة ليس بهذه البساطة     ، تخفيض الجوع  إلىؤدي  ت
كـان هنـاك    وحتى لو   . لزيادة في حصة الفرد من الغذاء     يظهر فيها الجوع برغم ا    

 إقلـيم  كل   أنيعني    فان ذلك ال   ، وحصول المجاعة  متاحال الغذاءارتباط مباشر بين    
بل هناك   ،األساسية المواد الغذائية    من قارة ستعمل على االكتفاء الذاتي       أودولة  أو  

 في مقابل الغـذاء     ة في السوق العالمي   يمكن مبادلة الفائض منه   تخصص في اإلنتاج    
 حجم الفائض    وتعتمد إمكانية الحصول على غذاء كاف على       .والمستلزمات األخرى 

 ، ونسب التبـادل التجـاري     ، عوائد الصادرات   وعلى ،من السلع والخدمات المنتجة   
عد السبب ي ن سوء تلك السياساتأ و السياسات االقتصادية المتبعةهي رهن لسالمةو

   .(Griffin,1987,1)  لمشاكل الجوع في العالملمسبب للفشل االقتصادي ااألساس
 للجوع في نظر بعض االقتصاديين فقر فئات معينة من          من األسباب األخرى  

ـ . وليس نقص الغذاء بشكل عام   السكان    اًفالفقراء ال يملكون قوة شرائية كافية وطلب
ظمـة  أن "إلـى ويشير امارتيا سـن     .  يمكنهم من الحصول على الغذاء الكافي      فعاالً

 التي تعنـي  ،)Griffin,1987, 5 : ذلكانظر في ("Entitlement Systems"" التأهيل
لتـي تحـدد قـدرة       ا قوانين المجتمع وعاداته وتقاليده   ب تمثلة  مجموعة العالقات الم  

فهناك من يحصل على الغذاء باستخدام  قـوة         . السكان على الحصول على الغذاء    
 أو ، من خالل عوائد الملكية    أو ،اإلنتاجل   من خال  أو ، من خالل التجارة   أو ،العمل

تكون غير   لمعظم الناس عادة ماالتأهيل حزمة أن ولكن المالحظ .من خالل الهبات
مين الحصول  ألت) األخربشكل مستديم لبعض الفئات وبشكل عرضي للبعض        ( كافية

 العمل بـسبب قلـة      إنتاجية متعددة منها انخفاض     ألسبابويعود ذلك   . على الغذاء 
 واعتمـاد   ، وندرة فرص العمل   ،اإلنتاج واعتماد التقنيات البدائية في      ،ستثماراتاال
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 أو أحياناً العمل بشكل دائمي أجورفضال عن انخفاض . التقنيات الموفرة لقوة العمل
ناهيك عن السياسات االقتصادية التي تعمل بالضد مـن         . أخرى أحيانموسمي في   

اصيل النقدية الذين تعتمد دخولهم علـى        منتجي المح  السيما و ،المزارعين الصغار 
 التـسويق   تئـا لهيسعر بيع المنتج والذي يعتمد بدوره على الـسياسة الـشرائية            

 والتقلبـات   ، العالميـة  األسعار ومستوى   ، وعلى سياسات سعر الصرف    ،الحكومية
  . في شروط التبادل التجاري وغيرهااألجلقصيرة 
ق التي تزيد من حدة الفقر      ائر من بين الط   أخرى السوق هي طريقة     آليات إن

 والمواشـي   األرض و فمـالك  ، الجـوع  وطأةتوزيع الثروة ومن ثم في ثقل       سوء  و
 ، فترات الجـوع   أثناء قد يجبرون على بيع ممتلكاتهم       األخرىوالممتلكات المنتجة   
 إلـى  الـسوق    آليـات وفق    على  يؤدي واحد آٍنيمتلكونه في    وقيام الجميع ببيع ما   

  تفاقم مشاكل الجـوع لـديهم      إلىمما يؤدي    ،لكونه في السوق  يم  ما أثمانانخفاض  
(Griffin, 1987, 9) .  

 التنظيميـة   اآلليـة  و ، للجوع سوء توزيع الدخل والثروة     األخرى األسبابمن  
 كالترتيبات التنظيمية المرتبطة بحقـوق  ، بموجبها على دخولهم  األفرادالتي يحصل   

 حقـوق   أهمهـا  والتي مـن     نتاجيةاإل الموجودات   إلىالملكية التي تحكم الوصول     
 معدالت الفقر فـي     أن في عدد من الدول تؤكد       مهمة أدلةوهناك  .  والمياه األرض

 اذ ،نمـو االقتـصادي   تنخفض مع تزايد معدالت ال     الريف على وجه الخصوص ال    
والسبب الـذي   . حصول نمو في متوسط دخل الفرد     على الرغم من    يستمر الجوع   

حتى عنـدما    ، الفقر والجوع  في دول العالم الثالث       يقف وراء عدم تراجع معدالت    
يترافـق مـع      مـا   هذا النمو عادةً   أن إلىيحصل نمو في متوسط دخل الفرد يعود        

 ، واعتماد الفقراء على العمل الموسمي غير الثابت   أرضاًيملكون   ارتفاع عدد من ال   
ـ  ممـا يـدفع الفقـراء        ، العمل للفرد  أياموتنامي البطالة وانخفاض عدد       بيـع   ىإل

 األجوركل معدالت   آ عن ت  فضالً.  والمواشي وغيرها  كاألرض اإلنتاجيةموجوداتهم  
  .)Griffin,1987, 6-7(الحقيقية للفقراء بسبب معدالت التضخم 

 أو الجوع يمكن احتواؤها بشكل كامل       وطأةن تأثير توزيع الدخل في تعميق       إ
 توزيـع   إعادة بينها   التي من و. ةجزئي من خالل سياسات االقتصاد الكلي المناسب      

 عدد من البلدان الصناعية ال ينـتج        إنو ،لألفراد لمعاشياالدخل وتحسين المستوى    
ن قيمة صـادراتها     أل مكفولمنها الغذائي   أ، ولكن   إلشباع الطلب المحلي    كافياً غداء

 أسـاليب  لهذه البلدان    أنكما  . مويل وارداتها الغذائية  غير الغذائية تزيد عما يكفي لت     
  .)Kelley,1985, 14(في توزيع الغذاء فعالة 

 وراًدول العالم الثالث تـؤدي د     القتصاد الكلي غير المناسبة في       سياسات ا  إن
لب معدالت التبادل التجاري بالضد مـن  قفالسياسات التي ت  .  في إعاقة اإلنتاج   بيراًك

المزارعين لغرض تحفيز التصنيع وإبقاء أسعار الغذاء منخفضة لقاطني الحـضر           
 إنتاجتفرض ضرائب عالية على      فعادة ما .  دول العالم الثالث    في اقتصاديات  شائعة

 القطاع الزراعـي ال     أنكما   .اإلنتاجعلى  القطاع الزراعي تثبط حافز المزارعين      
، وال في توسيع الخـدمات      مويل من خالل القروض الزراعية     قي الت  بأسبقيةيحظى  
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ة صرف العمل  أسعار المغاالة في    نإ ف خرآمن جانب   .  من قبل الحكومة   إليهالمقدمة  
 المكثفـة للعمـل،     األساليبف المستثمرين في دول العالم الثالث عن        صرتالمحلية  

 ، عمال قليلينإلى المال التي تحتاج   لرأس المكثفة   اإلنتاج أساليب إتباعتشجع على   و
 دخل العمـل     الذي يسهم في تخفيض    األمر. فاقم مشكلة البطالة في هذه الدول     مما ي 
ضم نسبة كبيرة مـن     يفي الريف الذي      والسيما اقم مشكلة الحصول على الغذاء    وتف

  .(Kelley, 1985, 14) القوى العاملة في بلدان العالم الثالث
 العوامل البيئية والمناخية    ؤديه الدور المهم الذي ت    أيضاًومما يجدر ذكره هنا      

ومـا   ،عالم الثالـث  الغذاء ومن ثم انعكاسه على مشاكل الجوع في دول ال          إنتاجفي  
وخاصة تلك المتعلقة   البنى التحتية الكافية     إلى هو افتقار هذه الدول      التأثير هذا   ديشد

   .باإلنتاج الزراعي كالسدود ومشاريع اإلرواء والتخزين
فهنـاك قـوى    . أيضاً عالمي    بعد بل لها ،   محلية فقط  مسؤولية الجوع ليس    إن

.  غض الطرف عن مثل القوى      يمكن وال. عالمية تعمل وتؤثر في جغرافية الجوع     
 ذات صلة   ة هذا البعد لمشكلة الجوع وكتبوا في مواضيع عد        االقتصاديونوقد وعى   

االستثمارات المباشرة من قبـل الـشركات متعـددة         و،  نمط التجارة العالمية  منها  
ـ  األخرى المال   رأس وأنماط تدفقات ،  الجنسيات  القروض والهبـات الممنوحـة    ك

خزين االحتياطي العالمي من الحبوب والسلع التـي        ، ال )غذاءبضمنها مساعدات ال  (
  .)Griffin,1987, 10( األسعار استقرار إلىتهدف 
ولكنها ، األجل تعمل على زيادة النمو طويل األجنبية المباشرة االستثمارات إن

 واضـح  تأثيرز ي ومن ثم ال يمكن تمي،ال تؤثر في توزيع الدخل في الدول المضيفة 
 الغذاء فـي    مخزونن  إو. المجاعة وسوء التغذية   حصول   إمكانيةيف  لها على تخف  

 سياسـية   ألغـراض من قبل هذه الدول     ستخدم  ي األوربيةالواليات المتحدة والدول    
  . اعات في العالممج ال من وليس للحدةبحت

  أن إلـى  عدم حصول الفقراء على الغـذاء الكـافي يعـود            أنويجد البعض   
لة أتهـتم بمـس    الو تحقيق معدالت عالية للنمو      أهميةب الغربية تؤمن    األيديولوجية

 توزيـع   إلعادة الحكومات في التدخل     يدويترتب على ذلك تقييد     . توزيع ثمار النمو  
.  الحد مـن المجاعـة     إلىدة تؤدي   ضمن برامج محد   بتوزيع الغذاء    القيام أوالدخل  
ـ      نجاح إلى تجارب الدول تشير     أن  من رغمعلى ال  ن قبـل    عمليات توزيع الغذاء م

-Griffin, 1987,11) أفقر الـدول اعة حتى في مجمدى التقليص الحكومة يؤثر في 
13) .  
  

  التوزيع الجغرافي للجوع عالمياً
خل المـنخفض والمتوسـط     د الجوع ينحصر في دول العالم الثالث ذات ال        إن

 العـام   إحـصاءات من سكان العالم حـسب      % ٨٥والتي يشكل سكانها ما يقارب      
.  الـدول  هـذه فـي   ولكن حدة الجوع تتباين ضمن المجموعات المختلفة        . ٢٠٠٤

 المؤشـرات االقتـصادية     عـدد مـن    مع  توزيع الجوع عالمياً   ١ويوضح الجدول   
ر المعتمدة لقياس الجـوع هـو نـسبة         يحد المعاي أ إن. ية ذات العالقة  وغرافوالديم
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 فـي   األولويالحظ من خالل الحقـل      .  السكان إجمالي التغذية من    ناقصيالسكان  
ولكن هـذه   ،  من السكان % ١٧دول العالم الثالث يشكلون      في   ياعالج أن ١الجدول  

 والبحر  الالتينية أمريكافي كل من الدول العربية ودول       % ١٠ إلىالنسبة تنخفض   
 جنوب الصحراء التي تحـوي      أفريقيافي  % ٣٠ إلى تصل   أنها في حين    ،الكاريبي

  .  نمواًلدانقل البأفي % ٣٣و ،من سكان العالم% ١٠على ما يزيد عن 
ن نـسبة   إف.  المرتفع ذات الدخل وفي الوقت الذي ينعدم فيه الجوع في البلدان         

ن مـدى   إو.  في البلدان ذات الدخل المنخفض يشكلون ربع السكان تقريبـاً          ياعالج
  . الجوع في هذه الدول يشكل ضعف مداه في الدول ذات الدخل المتوسط

لجائعين بين السكان تكون في أقصى مستوياتها       من جانب آخر نجد أن نسبة ا      
في الدول التي يكون حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمـالي فيهـا فـي أدنـى                 
مستوياتها ففي أفريقيا جنوب الصحراء بلغت حصة الفـرد مـن النـاتج المحلـي       

  .  العالمي للناتج المحلي اإلجماليفقط من حصة الفرد من المتوسط% ٢٢اإلجمالي 
        

  ١جدول ال
   مع بعض المؤشرات االقتصاديةع الجوع جغرافياًيتوز

  
  مجموعات الدول

  
السكان 
ي ناقص
  التغذية

%  

حصة الفرد 
من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 
حسب 

تعادل القوة 
  الشرائية

معدل النمو 
السنوي 
لحصة 

الفرد من 
الناتج 
المحلي 
  اإلجمالي

معدل 
النمو 

السنوي 
  للسكان

  
معدل 

الخصوبة 
  جمالياإل

  ٢,٩  ١,٩  ٢,٤  ٤٧٧٥  ١٧  )العالم الثالث (الدول النامية. ١
٥,٠  ٢,٥  ٠,٦  ١٣٥٠  ٣٣  
٣,٧  ٢,٦  ٠,٣  ٥٦٨٠  ١٠  
١,٩  ١,٤  ٦,١  ٥٨٧٢  ١٢  
٢,٦  ١,٠  ٠,٦  ٧٩٦٤  ١٠  
٣,٢  ٢,١  ٢,٥  ٣٠٧٢  ٢٠  

  قل البلدان نمواًأ -
   الدول العربية-
   شرق أسيا ومنطقة المحيط الهادي-
   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي-
   جنوب أسيا-
   أفريقيا جنوب الصحراء-

٥,٥  ٢,٧  ٠,٦ -  ١٩٤٦  ٣٠  
  ١,٥  ٠,٣  -  ٨٨٠٢  -  وسط وشرق أوربا ورابطة الدول المستقلة. ٢

ون والتنمية في الميدان منطقة التعا. ٣  ١,٨  ٠,٨  ٢,٠  ٢٧٥٧١  -
  ١,٦  ٠,٦  ٢,٠  ٣٢٥٦٨  -   ذات الدخل المرتفعياالقتصاد

  ١,٧  ٠,٧  ٢,١  ٣١٣٣١  -  ان ذات الدخل المرتفعالبلد. ٤
  ٢,١  ١,٤  ٢,٠  ٦٧٥٦  ١١  البلدان ذات الدخل المتوسط. ٥
  ٣,٩  ٢,٢  ٢,٠  ٢٢٩٧  ٢٣  البلدان ذات الدخل المنخفض . ٦
  ٢,٧  ١,٦  ١,٤  ٨٨٣٣  ١٧  العالم. ٧

١١ص، ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية للعام ) ٢٠٠٦(،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: المصدر  
www.undp.org 

  
وفي الوقت الذي يحصل فيه الفرد في المتوسط على ما يقارب أربعة أمثـال              
حصة الفرد من المتوسط العالمي للناتج المحلي اإلجمالي في الـدول ذات الـدخل              

http://www.undp.org
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ن حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمـالي فـي   إف. المرتفع التي ينعدم فيها الجوع    
ترتفع نسبة  في حين   ،  يجاوز ربع المتوسط العالم   الدول ذات الدخل المنخفض ال تت     

  . المجاعة فيها لتشمل ربع السكان تقريباً
هذه المقارنات بين نسبة الجياع وحصة الفرد من الناتج المحلـي اإلجمـالي             

التحفظ على تلك     من ءشيولكن هناك   . توحي بوجود عالقة عكسية بين المتغيرين     
نسبة الجياع في كل من الدول العربية ودول الرغم من تساوي على النتيجة ذلك أنه 

 أن حصة الفرد من الناتج تتباين بشكل        أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إالّ     
ل  أنها تصن في حي،يممن المتوسط العال% ٦٤ تبلغ في المجموعة األولى ذإواسع  
 لرغم من حصول الفرد في شـرق أسـيا        وعلى ا . في المجموعة الثانية  % ٩٠ إلى

ومنطقة المحيط الهادي على حصة من الناتج تفوق حصة الفرد في الدول العربيـة        
  . إال أن نسبة الجياع في األولى تفوق نسبتهم في الثانية

وال يظهر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي أي عالقة متسقة مع نسبة الجياع     
 الناتج المحلـي    ففي الوقت الذي يزيد فيه معدل نمو      . في مجموعات الدول المختلفة   

ـ ،  دخل المرتفع اإلجمالي في الدول النامية عن نظيره في الدول ذات ال          ن الـدول   إف
.  تنعدم في الدول ذات الـدخل المرتفـع        ن في حي  ،%١٧ تشهد مجاعة تبلغ     الثماني

 التناسب بين معدل نمـو النـاتج ونـسبة الجيـاع فـي              إلىواألمر ذاته ينسحب    
  .وعة الدول الناميةالتي تضمها مجمالمجموعات الفرعية 

ن أ ١تتباين السياسات السكانية بين الدول المختلفة ويتضح من خالل الجدول           
أعداد السكان ومعدالت نموهم ومعدالت الخصوبة تتبـاين بـشكل واضـح بـين              

 عـدم   ويالحظ أيـضاً  . مجموعات الدول المختلفة، وذات مستويات الدخل المتباينة      
معدل الخصوبة اإلجمالي مـن جهـة ونـسبة         للسكان و  اتساق معدل النمو السنوي   

 ففي الوقت الذي يزيد فيه معدل نمـو الـسكان ومعـدل             ،الجياع من جهة أخرى   
 ،سيا ومنطقة المحيط الهـادي    آي شرق   الخصوبة في الدول العربية عن نظيرتها ف      

فان نسبة الجياع في المجموعة الثانية تزيد عن نظيرتها في الدول العربيـة بمـا               
 لكن هذه الصورة تنقلب تماماً    . القة سالبة بين نمو السكان والجوع     يوحي بوجود ع  

عند مقارنة مؤشرات النمو السكاني ومعدل الخصوبة مـع نـسبة الجيـاع فـي                
 ففي الوقت الذي يبلغ     ،مجموعات البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض      

في نظيرتهـا   النمو السكاني ومعدل الخصوبة في الدول ذات الدخل المنخفض ضع         
ن نسبة الجياع تزيد فـي الـدول ذات         إ ف ،في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع     

ت الـدخل المتوسـط     ادار الضعف عن نظيرتها في الـدول ذ       الدخل المنخفض بمق  
وتنعدم المجاعة في الدول ذات الدخل المرتفع  وذلك يوحي بوجود عالقة موجبـة              

استنتاج عالقة محددة بـين الـسياسات        ال يمكن    من هنا . بين نمو السكان والجوع   
  .السكانية والجوع على مستوى مجموعات الدول
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  هاوتحليل العوامل المؤثرة في الجوعقياس 
    القياسمنهجيةبيانات وال -أوالً

  :  المتوفرة مقياسين للجوع همااإلحصائيةتتضمن النشرات 
   التغذية ناقصينسبة السكان  .١

  نقص شكل مستمر من  ب الذين يعانون    ألشخاصا نسبة   إلىويشير هذا المقياس    
  . من متطلبات النشاط األدنىالتغذية بما ال يلبي الحد 

  ) Global Hunger Index (دليل الجوع العالمي .٢
 مـن   ويتـألف . الغذاء العالمي  سياسات   أبحاث من قبل معهد     الدليلوضع هذا   

  :  للجوع هي أساسية مؤشرات ةثالث
  .عدم كفاية الغذاء المتاح  . أ
 .األطفالنقص التغذية لدى   . ب
 . الناجمة عن نقص التغذيةاألطفال وفيات  . ت

  . للجوعدليل متساوية في تكوين أوزان مؤشراتولكل من هذه ال
 وذلك  ،وقد تم اعتماد هذا المقياس للجوع في الجزء التجريبي من هذا البحث           

لعالميـة   فعالـة فـي المقارنـات ا   إمكانيات القياسية من األرقاملما يوفره استخدام  
 عـن    فضالً ،بموجبها وتوضيح االتجاهات العامة للظاهرة     ترتيب الدول    إلمكانيةو

  . (Wiesmann,2006,2) نفاًآ المذكورة ةتضمنه األبعاد الثالث
  :أما المتغيرات المفسرة للجوع فهي

 األبعـاد  الحرمان في    أوجهلقد تم اعتماد دليل الفقر البشري والذي يقيس         : الفقر. ١
 : للتنمية البشرية وهيألساسيةاالثالثة 

  وتعني التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكـر نـسبياً          -حياة مديدة وصحية    . أ
  . األربعينإلى بعدم العيش وأ حسبما يقاس باالحتمال عند الوالدة

 بمعنى االستبعاد من عالم القراءة واالتـصاالت حـسبما          -اكتساب المعرفة  . ب
 .يقاس بمعدل األمية لدى البالغين

.  يقيس الحرمان من التمتع بمستوى معيـشة الئـق         -عيشة الئق مستوى م  . ت
 النسبة المئوية للسكان الـذين ال       ،ويقاس بالمتوسط غير المرجح لمؤشرين    

 والنـسبة   ،فر لديهم سبل الحصول المستدام على مصدر مياه محـسن         اتتو
  .ألعمارهمالمئوية لألطفال دون مستوى الوزن الطبيعي 

 .تحدده السياسات السكانيةالوضع الديموغرافي الذي . ٢
  :ن لهذا العامل وهمان ممثالاعتمد متغيرَأوقد 

 عدد األطفال المفترض أن تلدهم كل       إلى ويشير   -معدل الخصوبة اإلجمالي   . أ
ن أ و ،امرأة إذا قدر لها أن تعيش حتى نهاية سنوات قدرتها على اإلنجـاب            

دة لكل مرحلـة    لمعدالت الخصوبة السائ    في كل مرحلة سنية وفقاً     تلد أطفاالً 
  .سنية معينة
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ألسي السنوي  ا متوسط معدل النمو     إلى ويشير   -معدل النمو السنوي للسكان    . ب
 .للسكان

 .مستوى اإلنتاج المحلي ونموه. ٣
 إلـى  ويـشير    -)حسب تعادل القوة الشرائية   (الناتج المحلي اإلجمالي للفرد     . أ

لصرف الـذي  حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي اإلجمالي المرجح بسعر ا      
 مما يتيح إجراء مقارنات للمعدالت الفعلية       ،يعلل فروقات األسعار بين البلدان    

 لتعادل القوة وبسعر الدوالر األمريكي الواحد وفقاً. لإلنتاج والدخل بين البلدان   
الشرائية بقوة شرائية في االقتصاد المحلي مماثلة لتلك التي يتمتع بها الدوالر            

  .واليات المتحدةاألمريكي الواحد في ال
 معدل النمو   إلى ويشير   -معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي للفرد      . ب

ويتم حسابه من السعر الثابـت للنـاتج        . السنوي بطريقة المربعات الصغرى   
 .المحلي اإلجمالي للفرد بوحدات العملة المحلية

 .مساواة في توزيع الدخلالعدم . ٤
  :لتعبير عن هذا المتغير همامعيارين لالباحث وقد اعتمد 

 أو(نحراف في توزيـع الـدخل       اال دليل يقيس مدى     إلى ويشير   -دليل جيني . أ
.  تـام  بين األفراد أو األسر في بلد ما عن التوزيع العادل بشكلٍ         )االستهالك

ويخطط منحنى لورنز النسب المئوية المتراكمة للدخل اإلجمالي الذي يـتم           
 من األفراد أو األسر     ءاً بد ،ي عدد المستفيدين  مقابل إجمال الحصول عليه في    

ويقيس دليل جيني المنطقة بين منحنى لورنز وخط افتراضـي          . األشد فقراً 
 عنها كنسبة مئوية من أقصى منطقة تحـت ذلـك            معبراً ،للمساواة الكاملة 

) المائـة ( تمثل قيمة    في حين ،  المساواة الكاملة ) الصفر(وتمثل قيمة   . الخط
  .لمطلقةعدم المساواة ا

 حصة المجموعة األغنـى     إلى وتشير   -%١٠فقر  أ إلى% ١٠حصة أغنى   . ب
  . حصة المجموعة األفقرإلىمن الدخل أو اإلنفاق 

لقد تم استقاء بيانات مقطع عرضي إلحدى وسبعين دولـة مـن دول العـالم          
وذلك باالعتمـاد علـى مـصدرين        ،الثالث التي توفرت عنها المعلومات المطلوبة     

 والذي يصدر عن برنامج األمم ٢٠٠٦ تقرير التنمية البشرية للعام -ألولا: للبيانات
 التقارير التي   - والثاني ،(www.undp.org)المتحدة اإلنمائي والمنشورة على الموقع      

يصدرها معهد أبحـاث سياسـات الغـذاء العـالمي والمنـشورة علـى الموقـع                
(www.ifpri.org).   

  
  شة النتائج التجريبية والمناق-ثانياً

ـ       دليـل   هـو  اًلقد تم تقدير ثالث معادالت انحدار المتغير المعتمد فيها جميع
.  وهو المتغير الذي يمثل مستوى الجوع في دول العالم الثالث (GHI)الجوع العالمي

 كل معادلة انحدار من المعادالت الخمس المذكورة بمجموعة مـن           انفردتفي حين   
 وهي حصة الفرد من ،ا في الفقرات السابقة لهالمتغيرات التفسيرية التي تم التعرض
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قوة الشرائية، ومعدل نمو حصة الفرد مـن        حسب تعادل ال  ب اإلجماليلي  محالناتج ال 
، ودليل  جينيودليل  ،  نمو السكان، ومعدل الخصوبة الكلية    المعدل السنوي ل  ، و الناتج

وذلـك  . اإلنفـاق  أومن الدخل   % ١٠ أفقر إلى% ١٠ أغنى وحصة   ،الفقر البشري 
  .مشاهدة) ٧١(دد المشاهدات الكلية وقد بلغ ع. استخدام بيانات المقطع العرضيب

 على المتغيرات المحـددة     دليل الجوع العالمي   يلخص نتائج انحدار     ٢الجدول  
  . له

 على كل من دليـل الفقـر    GHI يظهر نتائج انحدار ٢ في الجدول ١العمود 
حـسب تعـادل    ب اإلجماليي  البشري ومعدل الخصوبة وحصة الفرد من الناتج الكل       

وقد تبين  . اإلنفاق أومن الدخل   % ١٠ أفقر إلى% ١٠ أغنى وحصة   ،القوة الشرائية 
  في معنوية زيادة   إلى بدليل الفقر البشري يؤدي      المعبر عنه  زيادة مستوى الفقر     أن

 تخفيض  إلى تؤدي   اإلجمالين زيادة حصة الفرد من الناتج الكلي        أو،  مؤشر الجوع 
أو  معدل الخـصوبة     غيراتت ل تأثير معنوي ي حين لم يظهر هناك      ف.  الجوع مؤشر

 مؤشر الجـوع    على % ١٠ أفقر إلى% ١٠ أغنى توزيع الدخل المعبر عنه بحصة    
ن زيادة حصة الفرد من   أ إلى توحي   المتحصل عليها ج  تائوالن. في دول العالم الثالث   

 األمـر ق هذا   يتحقو ، الجوع  مؤشر كبر في أ  تخفيض إلى تؤدي   ةالناتج بوحدة واحد  
 إلى في الدخل واالستهالك تقود ن زيادة مبدئيةإ إذ  مضاعف الدخل،تأثيرمن خالل   

  . المضاعف المعروفة آليةزيادة مضاعفة من خالل 
  

  ٢جدول ال
  نتائج االنحدار

  المتغيرات التفسيرية  ١  ٢  ٣
٠,٤٥  

)٩,٤٥(  
٠,٣٣  

)٥,٥(  
٠,٣٣  

)٥,٦٧(  
  دليل الفقر البشري

  - ١,٠٥  
)- ١,٣٩(  

- ١,٠٤  
)- ١,٣٩(  

  معدل الخصوبة

٠,١١  
)٠,٠٨(  

  معدل نمو السكان    

  - ١,٣٥  
)- ٤,٠٢(  

- ١,٣٧  
)-٤,٢٨(  

حصة الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي حسب 
  تعادل القوة الشرائية

- ٠,٦١  
)١,٧٤(  

معدل نمو حصة الفرد     
  من الناتج

-٠,١٤  
)-١,٩٢(  

-٠,٠٢  
)-٠,٢٣(  

  دليل جيني  

    -٠,٠٠٥  
)-٠,٢٤(  

 إلى% ١٠أغنى حصة 
من الدخل أو % ١٠افقر

  اإلنفاق
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  المتغيرات التفسيرية  ١  ٢  ٣
١٠,٩  

)٢,٧٢(  
٢٠,٣  

)٣,٣٧ (  
١٩,٨  

)٣,٦١(  
  الثابت
  

٧٢,٨  ٧٢,٨  ٦٧,٨  R2  
١,٨١  ١,٨١  ١,٨  D.W  

  
الخـصوبة   دليل الفقر البشري ومعـدل       تأثير يظهر   ٢ من الجدول    ٢العمود  

 جينيودليل  ،  الشرائيةحسب تعادل القوة    ب اإلجماليلي  محوحصة الفرد من الناتج ال    
 لتوزيـع   ممـثالً  اإلنفاق أومن الدخل   % ١٠ أفقر إلى% ١٠ أغنى من حصة    بدالً

معنـوي  يؤثران بـشكل      ال ودليل جيني  من معدل الخصوبة      كالً أنظهر  و. الدخل
 مؤشـر   فـي  تأثير موجـب  في حين كان لدليل الفقر البشري       .  الجوع  مؤشر على

  . هفي تأثير سالب ولحصة الفرد من الناتج الجوع،
 لتأثير  ممثالً بوصفه متغيراً  نمو السكان    تأثير يظهر   ٢ من الجدول    ٣العمود  

 معـدل الخـصوبة      من  الناتج بدالً  السياسات السكانية ومعدل نمو حصة الفرد من      
.  علـى التـوالي    ٢و١ تم استخدامهما في المعادلتين      وحصة الفرد من الناتج اللذين    

ـ    أنفي حين   ،  في الجوع  معنوي نمو السكان ال يؤثر بشكل       أنوتبين   صة  نمـو ح
 الجوع   مؤشر  في تأثيرها أن إال. جوع تخفيض مؤشر ال   إلىالفرد من الناتج تؤدي     

لجـوع   ا مؤشـر  تزايد حصة الفرد من الناتج على      أظهره الذي   التأثيرقل من   أكان  
 دليل الفقر البشري علـى      تأثير ازداد   في حين . ٢ و   ١والذي ظهر في المعادلتين     

ولكـن مـا    . ٢ و   ١م الحصول عليها في المعادلتين      ج الذي ت  تائبالنالجوع مقارنة   
 فالنتـائج التـي      الجوع ؤشر م في توزيع الدخل    إلعادة سالب   تأثيريستغرب ظهور   

ـ عن المعبـر صالح الفقـراء     ل  توزيع الدخل  إعادة أن تبين   ٣ظهرت في الحقل      اه
تيجة المخالفـة   وتفسر هذه الن  .  زيادة معدالت الجوع   إلى يؤدي   جينيتناقص دليل   ب

 الـسياسات   إلى يع التي تقوم بها الحكومة ال تركن       التوز إعادة سياسات   أن للمنطق
 تتألف من الـضرائب   ن الهياكل الضريبية في دول العالم الثالث        أل  وذلك ،الضريبية

 ضرائب الدخل التصاعدية    أهمية، وقلة   عبؤها على الفقراء  غير المباشرة التي يقع     
الحكومي فـي  اإلنفاق االعتماد على سياسات  لذا يتم. ألغنياءاعلى  عبؤها  التي يقع   

غلب األحوال أ أن اإلنفاق الحكومي يمول في     يولكن المشكلة ه  . دعم الفئات الفقيرة  
ولكال مصدري التمويـل    .  أو بالتمويل بالعجز   ،إما باالقتراض الداخلي والخارجي   

 إلغاء اآلثار التوزيعيـة      ومن ثم  ، تزايد أسعار الغذاء   إلىهذين أثار تضخمية تؤدي     
 تهيمن اآلثار السلبية لتزايد أسعار الغذاء علـى اآلثـار           بل وقد . لإلنفاق الحكومي 

لذلك ظهر تأثير إعـادة     . االيجابية إلعادة توزيع الدخل من خالل السياسة اإلنفاقية       
 على مؤشر الجوع في دول العالم الثالث في جميع المعـادالت            توزيع الدخل سالباً  

  . ةالمقدر
  تؤكد جودة النمـاذج      .D.W و   R2 قيم     الختبارات اإلحصائية األخرى مثل   ا
  .المقدرة
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لقد بينت المعادالت الثالث المقدرة أن الفقر البشري كان له دور أساسي في              
 في الوقت ذاته لم يظهر لسياسات إعـادة      ،تفاقم مشكلة الجوع في دول العالم الثالث      

.  أحيانـاً  ن تأثيره كان سـلبياً    إ ال بل    ، مؤشر الجوع  في  معنوياً توزيع الدخل تأثيراً  
 إلـى وذلك بسبب التأثيرات التضخمية السلبية لسياسات اإلنفاق الحكومي الراميـة           

إعادة توزيع الدخل والممولة بالعجز أو باالقتراض على مستوى معيـشة الفقـراء             
مدعوة إلتباع ن حكومات دول العالم الثالث إلذلك ف. وإمكانيات حصولهم على الغذاء

سياسات اقتصادية كفيلة بإزالة الفقر ليس من خالل سياسات الدعم التي تخفي الفقر             
 بل من خالل تنشيط االقتصاد وتشجيع القطاع الخاص     ،تزيله في األجل القصير وال   

والقضاء على كـل مظـاهر الفـساد        . واالستثمارات المولدة لفرص العمل والدخل    
  . وسوء اإلدارة الحكومية

لي اإلجمالي حسب   محن لتزايد حصة الفرد من الناتج ال       جانب آخر ظهر أ    من
هذه النتيجة تعزز ما    .  على تخفيض مؤشر الجوع    اً مهم اًتعادل القوة الشرائية تأثير   

ورد في الفقرة السابقة من جانب أن السياسات الحكومية ينبغي أن تركز على كيفية              
ـ    له إالّ وهو أمر ال يمكن تحصي    . زيادة دخول األفراد   شيط االقتـصاد    من خالل تن
  .وتشجيع االستثمارات

 توزيع الدخل تأثير غير مهم على الجوع فـي دول العـالم             ولما كان إلعادة  
،  سبق وصفها  تضخمية ثارآ التوزيع الحكومية من     إعادةالثالث لما يشوب سياسات     

 بإعـادة  فان الحكومات معنيـة ، أحياناً سالب في الجوع  تأثير لتلك السياسات    أن أو
يجابيـة والـسلبية لتلـك       اإل اآلثـار النظر في سياساتها التوزيعية والمفاضلة بين       

  . السياسات على الفقر والجوع
 مؤشرفي   يمعنو تأثيرها غير    أن فيما يتعلق بالسياسات السكانية فقد وجد        أما
 كانت الحكومات في دول العالم الثالث تتبع سياسات تنظيم الخـصوبة            وإذا. الجوع
ن مساعيها تلك غير ذات     إ، ف  من عالج مشكلة الجوع    لسكاني جزءاً  النمو ا  يضفوتخ

  . فائدة عملياً
  

  مضامين السياسات االقتصادية 
   : يأتي ما نستنتج إليها التي تم توصل ةج التجريبيتائمن خالل الن

 الـسياسات   إتبـاع  إلـى وذلك يـدعو     ، زيادة الجوع  إلى الفقر يؤدي    أنظهر   .١
  الفقر من خالل تنشيط االقتصاد وتشجيع االسـتثمار        إلزالةسبة  االقتصادية المنا 

  . وخلق البيئة الجاذبة له
ـ    ، في الجوع   ال تؤثر معنوياً    سياسات توزيع الدخل   أنتبين   .٢  إلـى ؤدي  بل قد ت

النـاتج عـن    للتـضخم    السلبية   اآلثاروذلك بسبب   . أحياناًزيادة مؤشر الجوع    
. أو االقتراض  بالعجز   والممولة  ع الدخل    توزي االنفاقية الرامية إلعادة  السياسات  

 توزيع الدخل والموازنة بين    إعادة تصميم سياسات    إعادة إلىوذلك يؤكد الحاجة    
 . السلبيةالتضخمية  واآلثار التوزيعية االيجابية اآلثار



   الدكتور ذنون                                                                                                   
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 فـي تخفـيض     جابياًإي لناتج تؤدي دوراً   زيادة حصة الفرد من ا     أنبينت النتائج    .٣
 إلـى  السياسات االقتصادية المؤديـة      إتباع إلىي يدعو    الذ األمر .مؤشر الفقر 

 .  ورفع الدخولتنشيط االقتصاد
ن إومن ثم ف  .  مؤشر الجوع  في  معنوياً ية تأثيراً وغرافلم يظهر للمؤشرات الديم    .٤

 معدل نمو الـسكان ومعـدالت الخـصوبة        السياسات السكانية الرامية لتخفيض   
  .  العالم الثالث الجوع في دولف لن تكون هي العالج لتخفيضسو
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