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در  ؛یکارندب که است جهان از مردمزندگی شمار گسترده یی  ازساده عرضه تصویری کوتاه هدف این گزارش 

بی خانمان  ؛محرومند بهداشت اولیهداشتن لوله کشی و  از ؛خوردن ندارند آب؛ گرسنه اند ؛برند میفقر به سر 

فشرده ی اطالعات این  .بی هیچ دستور کار رسمی برای بهبود زندگی آنها؛ یا در آستانه مرگ بیمارند ؛اند

 گزارش در جدول زیر آمده است : 

 برحسب گروه های جمعیتی برحسب گروه کشورها

توزیع درآمد 

 در جهان
سهم کشورهای در حال توسعه 

 درصد 4.81

سهم کشورهای 

 481.صنعتی 

 درصد

درصد  02سهم 

فقیرترین جمعیت جهان 

 درصد 481

درصد  02سهم 

ثروتمندترین جمعیت جهان 

 درصد 8.

 

برمبنای یک دالر و  برمبنای دو دالر برمبنای دو دالر و نیم

چهل و پنج سنت در 

 روز

برمبنای یک دالر و بیست 

 و پنج سنت در روز
جمعیت زیر 

 خط فقر
صد و پنجاه  سه میلیارد و

 میلیون نفر

دو میلیارد وششصد 

 میلیون نفر

لیارد و هفتصد یک می

 میلیون نفر

یک میلیارد و چهار صد 

 میلیون نفر *

 .دویست میلیون نفر بر این تعداد افزوده شود 0222که در سال  * پیش بینی شده است

محروم از توالت و توالت 

لوله کشی و هرگونه  ،صحرایی

 تاسیسات بهداشتی

مبتال به بیماری های 

 مرتبط با آب ناسالم

میدنی محروم ازآب آشا

 سالم

 گرسنه

جمعیت محروم 

 آب غذا واز 
دو میلیارد و ششصد میلیون 

 نفر

دو میلیارد و سیصد 

 میلیون نفر

یک میلیارد و هفتصد 

 میلیون نفر **

یک میلیارد و بیست 

 میلیون نفر *

  .تاس .022به تعداد گرسنگان سال  0222این تعداد حاصل افزوده شدن یکصد میلیون نفر گرسنه در سال  *

 .به سه میلیارد نفر برسد 0202شود این تعداد در سال  میپیش بینی  **

  0222سال  .022سال  0222سال 

بیکاری * 

 درجهان

 نرخ کل بیکاری درصد 282 درصد 082 درصد 284

 بیکاری جوانان - درصد 40 درصد 42تا  41

میلیون نفر خواهد  082تعداد بیکاران جهان به  0222میلیون به بیکاران جهان در سال  22بابرآورد افزوده شدن 

 رسید.

دهد. در اغلب آمارهای رسمی کسانی که به کارهای موقت  می* به طور معمول نرخ های رسمی بیکاری تعداد واقعی بیکاران را نشان ن

 ،شوند مین ن بیکار در نظر گرفتهدر آمارهای بیکاری به عنوا ،حتی با ده ساعت کار در هفته و حداقل دستمزد ،و پاره وقت مشغولند

  .کنند و مشمول بیمه بیکاری نیستند میهمچنین است در مورد کسانی که از کاریابی ناامید شده اند و به مراکز کاریابی مراجعه ن

 مسکن کنند یک میلیلرد آنها در حلبی آباد ها اسکان دارند میاز سه میلیارد جمعیتی که در شهرها زندگی 

یت شش میلیاردی جهان به سختی یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر توانایی خرید محصوالت و خدمات از کل جمع

  .موجود در بازار را دارند
 توانایی 

 مصرف* 

شود اگر تا دهه دوم قرن بیستم و یکم محرومیت اجتماعی و بیکاری ادامه یابد از هشت میلیارد نفر جمعیت جهان فقط  می*پیش بینی 

  .رد نفر از میزان درآمد کافی برخوردار خواهد بود که بتوانند خریداران محصوالت شرکت های فراملیتی باشنددو میلیا

 



درصد درآمد جهان را در اختیار  38درصد ثروتمندترین جمعیت جهان حدود  02در حالی که 

از درصد است. سهم کشورهای صنعتی  4.1درصد فقیر ترین مردم جهان فقط  02سهم  ،دارند

درصد افزایش یافته و در  34.1درصد به  8...از 4661تا  4692توزیع درآمد طی سال های 

در صد کاهش یافته  43.1ه درصد ب ..00مقابل سهم کشورهای در حال توسعه در این مدت از

درصد از ثروتمندترین مردم جهان به  02طبق آمار سازمان ملل متحد نسبت در آمد  .( 4است )

و تقریبا  4660به یک در  94به  ،4692به یک در  82قیر ترین مردم جهان از درصد از ف 82

یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر . (0به یک در پایان قرن بیستم افزایش یافته است ) 34به 

چهارم جمعیت جهان( زیر خط فقر مطلق )یک دالر و بیست و پنج سنت در روز( زندگی  –)یک 

دو دالر و دو ، فقرهای یک دالر و چهل و پنج سنت ی جهان بر منبای خط( تعداد فقرا8کنند ) می

سه  دو میلیارد و ششصد میلیون و، به ترتیب برابر یک میلیارد و هفتصد میلیون ، دالر و نیم 

آنها از گرسنگی مزمن رنج  .؛( 1میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر )نیمی از مردم جهان( است ) 

به طور متوسط هر سال شش میلیون . پناه و بهداشت و درمان دسترس ندارندسر ،به آب ؛برند می

. (5میرند ) میو پانصد هزار کودک به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اثر پیامد های سوء تغذیه 

 دویست میلیون نفر کارگر به 0226( براورد کرده است که در سال 9المللی کار ) سازمان بین

(. به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل .شود ) میافزوده  جمعیت زیر خط فقر مطلق

تعداد گرسنگان در سال  0223( با افزایش یکصد میلیون نفر بر تعداد گرسنگان سال 3متحد )

. تا کنون بی سابقه بوده است 46.2به یک میلیارد و بیست میلیون رسیده است که از سال  0226

( با تصویب " 6( در رم )46.1ی سازمان ملل متحد )درحالی که " کنفرانس جهانی غذا "

زن و کودک است که  ،اعالمیه ریشه کن کردن گرسنگی و سوء تغذیه " این که حق مسلم هر مرد

، بپردازند را به رسمیت شناخت گرسنه نباشد که بتواند به توسعه قوای فیزیکی و عقالنی خویش

میلیون نفر در جهان و به  322( از 42( )4669در بیانیه ی امنیت جهانی غذا در اجالس رم )

طور مشخص درکشورهای توسعه یابنده که به حداقل مواد غذایی برای تامین نیازهای اساسی 

و دولت های شرکت کننده در این اجالس متعهد شدند  غذایی خود دسترس ندارند سخن به میان آمد

عاجل تعداد مردم گرسنه و مبتال به سوء امنیت غذایی همگان را فراهم سازند و به عنوان اقدامی 

به نصف برسانند. اما پنج سال بعد سازمان جهانی خوار و بار و  0245تغذیه را تا سال 

باقی مانده است  4669کشاورزی سازمان ملل اعالم کرد که تعداد گرسنگان در همان حد سال 

( 40) (0220هانی غذا " )سیستم ج از همین روست که بیانیه " سازمان تجارت جهانی و .(44)



پرسد اگر دسترس به غذای کافی جزء  میبه چالش کشیده  که مصوبات اجالس های یاد شده را

برند و  میمیلیون نفر از مردم جهان در گرسنگی به سر  302حقوق اساسی انسان است چرا هنوز 

لی که ارزش در حا ؛نرخ رشد افزایش جمعیت فقیر از نرخ رشد جمعیت جهان پیشی گرفته است

میلیارد در سال  22.به  0220میلیارد دالر در سال  515ساالنه تجارت جهانی کشاورزی از 

 از نظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد. (41) است رسیده (48) قبل از تورم حاد 0223

ت بلکه به دلیل باال بودن قیم ،نیز این تعداد گرسنگی نه به خاطر کمبود محصوالت کشاورزی

 قیمت در حالی که بررسی ها در این باره نشان داده است .درآمد پائین و بیکاری فزاینده است ،غذا

درصد و درسال  .8 ،0225محصول کشاورزی مبادله شده در بازارهای جهانی در سال  92

رشد طی  درصد 2.با  0229از ابتدای پائیز  قیمت ذرت ،درصد افزایش یافته است 41 ،0229

طی همین مدت قیمت گندم و سویا اوج گرفت و به  .به افزایش گذاشت و باره روچند ماه د

از دانه  ،همین طور قیمت روغن های خوراکی و غذایی به دست آمده .رکوردهای جدیدی رسید

همچنین  .(45ماده ی غذایی در بسیاری از کشورهای فقیر سر به فلک کشید ) ،سویا و روغن نخل

مجددا در ماه مارچ سال  صد در صد افزایش یافته بود ،0225در حالی که قیمت برنج در سال 

در  .درصد افزایش یافت .0در ماه فوریه همان سال  درصد و به همراه آن قیمت گندم 84، 0223

 ( بزرگترین تولید کننده و فروشنده49شرکت کارگیل ) 0223سود سه ماه اول سال  همین شرایط

( .4) ام .دی .ا شرکت .022سود سال  ،درصد 39در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  مواد غذایی

 0223درصد و سود سه ماه اول سال  .9مواد غذایی نسبت به سال قبل  دومین تاجر جهانی

این در  .درصد افزایش داشت ..( در مقایسه با سه ماهه ی مشابه سال قبل 43شرکت بانجی )

میلیون نفرشان زنان و مردانی هستند که در  522در میان قربانیان نقض حق غذا  حالی است که

با این وجود هیچ دستور کار  .اند کنند و کارگران مزد بگیر کشاورزی میزمینه تولید غذا کار 

رسمی بمنظور جبران کاهش قدرت خرید کارگران کشاورزی برای تامین نیازهای اساسی آنها به 

  .(46غذا نیست )

 

در این زمان یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر از مردم  (02به گزارش سازمان بهداشت جهانی ) 

نفر از مردم هر سال از بیماری های  میلیارد 0.8جهان به آب آشامیدنی سالم دسترس ندارند و 

ان بنا به گزارش توسعه اجتماعی برنامه توسعه سازم .(04برند ) میمرتبط با آب ) ناسالم ( رنج 

 سه میلیارد از مردم جهان با کمبود آب رو به رو خواهند بود و 0205در سال ، ( 00ملل متحد )



 ،از داشتن توالت و توالت صحرایی سوم جمعیت جهان (–میلیارد نفر ) یک  0.9در زمان حاضر 

 .(08لوله کشی و هرگونه تاسیسات بهداشتی مورد نیاز محرومند )

 

 درصد ..5 ،.022بین المللی کار در سال  اساس گزارش سازماننرخ بیکاری در جهان که بر 

و نرخ بیکاری  ؛(01درصد ) 4..به  0226سالدرصد رسید در  9به  0223درسال  بود و

( در 05).رسید 0226درصد درسال  45تا  41به حدود  0223درصد در سال  40جوانان از 

( که کشورهای 09وه هشت )حالی که در زمان حاضرنرخ بیکاری جوانان در کشورهای گر

در  برای نمونه نرخ بیکاری جوانان .درصد است  02گیرد باالی  میثروتمند صنعتی را در بر 

درصد و در مناطق فقیر نشین  05( یکی از کشورهای عضو گروه هشتفرانسه ) مراکز شهری

در  0226نرخ بیکاری تا پایان سال  پیش بینی شده است .(.0درصد است ) 12این کشور 

( دو رقمی خواهد شد و حداقل طی سال 03) کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

پیش بینی سازمان بین المللی کار این است که با  .در همین وضع بماند 0244و  0242های 

میلیون  086( این تعداد به 06) 0226در سال  میلیون نفر بر تعداد بیکاران جهان 56افزایش 

 (. 82) خواهد رسید

 

از کل جمعیت شش میلیاردی جهان به سختی یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر توانایی خرید  

شود اگر تا دهه دوم قرن بیست و  میپیش بینی  .محصوالت و خدمات موجود در بازار را دارند

ن از هشت میلیارد نفرجمعیت جها ،محرومیت اجتماعی و بیکاری به همین ترتیب ادامه یابد ،یکم

فقط دو میلیارد نفر از میزان درآمد کافی برخوردار خواهند بود که بتوانند خریداران  ،در آن زمان

  .(84)محصوالت شرکت های فراملیتی باشند 

 

یک میلیارد نفریا یک سوم  ،کنند میاز سه میلیارد نفر مردم جهان که در شهرها زندگی  سرانجام

  .(80برند ) میآنان در حلبی آباد ها به سر 

 

که شواهد پیشگفته بیانگر آن است که وضع در همه زمینه  این نگران کننده تر از وضع کنونی

  .های یاد شده رو به وخیم تر شدن است
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