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مالحظات عىل الجدول  امللحق

هدف مؤ�ر القمة العاملي لألغذية: تخفيض عدد ناقيص التغذية إىل النصف يف الفرتة   -١
ما ب� ١٩٩٠-١٩٩٢، و٢٠١٥.

السكان  نسبة  تخفيض  لأللفية:  اإل�ائية  األهداف  من   ١ للهدف  (ج)   ١ الغاية   -٢
١٩٩٠ و٢٠١٥. مؤرش رصد  الذين يعانون الجوع إىل النصف يف الفرتة ما ب� 
السعرات  األد§ من  الحد  الذين ال يحصلون عىل  السكان  نسبة   :١٫٩ التقدم 

التغذية). (نقص  الحرارية 

تش± آخر فرتة مشمولة بالتقرير إىل تقديرات الفرتة ٢٠٠٦-٢٠٠٨، ويش± خط األساس   -٣
إىل الفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢. وبالنسبة للبلدان التي ¹ تكن موجودة يف فرتة خط األساس، 

تستند نسبة نقص التغذية فيها خالل الفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢ إىل بيانات الفرتة 
١٩٩٣-١٩٩٥، ويستند عدد ناقيص التغذية إىل عدد السكان يف الفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢ 

وإىل نسبتهم.

يب� املؤرش اللوÀ التقدم املحرز املتوقع تحقيقه بحلول عام ٢٠١٥ يف حالة استمرار   -٤
االتجاهات الراهنة: 

ليس هناك أي تقدم أو تدهور
تقّدم طفيف نحو بلوغ الهدف بحلول عام ٢٠١٥ 

(التقّدم محدود، كاف لبلوغ الهدف)
تقّدم جيد نحو بلوغ الهدف بحلول عام ٢٠١٥ 

(تم فعلياً بلوغ الهدف، أو قريب جداً من بلوغ الهدف)
نسبة نقص التغذية يف البلد تقل عن ٥ يف املائة

وتراجع البلدان إحصاءاتها الرسمية بانتظام سواء اإلحصاءات املتعلقة بالفرتات السابقة أو 
آخر فرتة مشمولة بالتقرير. وينطبق ذات اليشء عىل بيانات السكان الصادرة عن األمم 

املتحدة. وطبقاً لذلك، تراجع املنظمة تقديراتها لنقص التغذية. ولذلك، ينصح مستخدمو 
هذه البيانات باإلشارة فقط إىل التغ±ات التي تطرأ مع مرور الوقت يف التقديرات يف نفس 

اإلصدار من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم وعدم مقارنتها بالبيانات الواردة يف 
أعداد السنوات األخرى. 

البلدان التي تتألف منها املجموعات الخاصة: أقل البلدان �واً، والبلدان النامية غ± 
الساحلية، والدول النامية الجزرية الصغ±ة:

تشمل إثيوبيا، إريرتيا، أفغانستان، أنغوال، أوغندا، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو،   -٥
بوروندي، تشاد، توغو، تيمور ليشتي، جزر القمر، جزر سليÜن، جمهورية أفريقيا 
الوسطى، جمهورية الكونغو الدÝقراطية، جمهورية تنزانيا املتحدة، جمهورية الو 

الدÝقراطية الشعبية، جيبوß، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، ساموا، السنغال، 
 ،ßالسودان، س±اليون، الصومال، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، فانواتو، كمبوديا، ك±يبا
ليب±يا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، موزامبيق، ميا�ار، نيبال، النيجر، 

هايتي، اليمن، زامبيا.

تشمل إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، أوزبكستان، أوغندا، باراغواي، بوتسوانا،   -٦
بوركينا فاسو، بوروندي، تركÜنستان، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الو 

الدÝقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، جمهورية ملدوفا، 
دولة بوليفيا املتعددة القوميات، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، طاجيكستان، 

ق±غيزستان، كازاخستان، ليسوتو، مايل، مالوي، منغوليا، نيبال، النيجر.
تشمل  انتيغوا وبربودا، بربادوس، بليز، بولينيزيا الفرنسية، ترينيداد وتوباغو، تيمور   -٧

لشتي، جامايكا، جزر األنتيل الهولندية، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليÜن، 
سيشيل، جزر فيجي، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، الرأس األخرض، ساموا، سان 

تومي وبرينسيبي، سان فنسنت/غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، 
سورينام، غرينادا، غيانا، غينيا بابوا الجديدة، غينيا بيساو، فانواتو، كاليدونيا الجديدة، 

ك±يباß، كوبا، مالديف، موريشيوس، هايتي.

وال يشمل الجدول البلدان النامية التي ¹ تتوفر بيانات كافية عنها.
يشمل باإلضافة إىل البلدان الواردة يف الجدول: جزر القمر، سيشيل، جمهورية   -٨

الكونغو الدÝقراطية، جيبوß، الرأس األخرض، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، 
بيساو. غينيا 

يشمل أفغانستان وملديف باإلضافة إىل البلدان الواردة يف الجدول.  -٩
يشمل بروÀ دار السالم، تيمور لشتي، ميا�ار، باإلضافة إىل البلدان الواردة يف الجدول.  -١٠

يشمل العراق واألرايض الفلسطينية املحتلة باإلضافة إىل البلدان الواردة يف الجدول.  -١١
يشمل باإلضافة إىل البلدان الواردة يف الجدول:  انتيغوا وبربودا، بربادوس، جزر   -١٢

األنتيل الهولندية، جزر البهاما، دومينيكا، سانتا لوسيا، سانت فنسنت/غرينادين،سان 
كيتس ونيفس، غرينادا.

يشمل بليز باإلضافة إىل البلدان الواردة يف الجدول.  -١٣
يشمل بابوا غينيا الجديدة، بولينيزيا الفرنسية، جزر سليÜن، جزر فيجي، ساموا،   -١٤

.ßفانواتو، كاليدونيا الجديدة، ك±يبا

املفتاح
نسبة أقل من ٥ يف املائة من ناقيص التغذية  –

غ± مهمة إحصائياً غ.إ 
غ± متاحة غ.م 

املصادر
مجموع السكان: التوقعات السكانية لألمم املتحدة، تنقيح عام ٢٠٠٨.

نقص التغذية: تقديرات منظمة األغذية والزراعة.
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حـالــة

إنعدام األمن الغذا� يف العـا�
كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية عىل االقتصادات املحلية واألمن الغذا�؟

يسلط تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١١ الضوء عىل اآلثار املتباينة التي خلفتها 

أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة ٢٠٠٦-٢٠٠٨ عىل مختلف البلدان وأوقعت أشد أرضارها بأفقر 

السكان. وبين» ¤كنت بعض البلدان الكربى من التعامل مع أسوأ ما ¤خضت عنه األزمة فقد 

̄ة يف األسعار ®كن،  ̄ة املعتمدة عىل الواردات زيادات كب واجه السكان يف الكث¯ من البلدان الصغ

̄اً دا¶اً عىل قدرتهم عىل كسب العيش يف  حتى ولو كانت مجرد زيادات مؤقتة، أن تؤثر تأث

املستقبل وإمكانية إفالتهم من الفقر.

ويركز تقرير هذا العام عىل تكاليف تقلب أسعار األغذية واألخطار والفرص الناجمة عن ارتفاع 

 Ãات املناخية وازدياد تواتر صدمات األحوال الجوية، وازدياد الصالت ب ُّ̄ أسعار األغذية. فالتغ

أسواق الطاقة واألسواق الزراعية نتيجة الزدياد الطلب عىل الوقود الحيوي، وازدياد التوظيف املايل 

للسلع الغذائية والزراعية توحي كلها بأن تقلب األسعار سيظل مستمراً. ويبÃ التقرير آثار تقلب 

األسعار عىل األمن الغذا�، ويعرض خيارات السياسات التي ®كن بها الحد من التقلبات عىل نحو 

يتسم بفعالية التكلفة، والتكيُّف معها عندما يتعذر تالفيها. وسوف يكون من املهم توف¯ 

نة عن األسواق، وإنشاء شبكات أمان تراعى فيها الفوارق بÃ الجنسÃ وتصمم  معلومات محسَّ

مسبقاً و®كن تنفيذها برسعة يف أوقات األزمات، واالستث»ر يف الزراعة عىل األجل الطويل حتى 

تغدو أكÓ إنتاجية وأقدر عىل تحمل الصدمات. 




