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حـالــة

إنعدام األمن الغذا� يف العـا�

حـالــة

إنعدام األمن الغذا� يف العـا�
النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

يقدم تقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� ٢٠١٢ تقديرات جديدة عن نقص التغذية باالستناد 

إىل منهجية منقحة ومحسنة. وتبّ� التقديرات الجديدة أن التقدم املحرز يف تخفيض مستويات 

الجوع خالل السنوات العرشين املاضية كان أفضل م� كان يعتقد يف السابق، وأنه نظرا للجهود 

املتجددة، قد يكون من املمكن بلوغ هدف تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع عىل 

الصعيد العاملي بحلول عام ٢٠١٥، الذي يشكل أحد األهداف اإلªائية لأللفية. بيد أن عدد األشخاص 

الذين يعانون من النقص املزمن يف التغذية ال يزال مرتفعا بشكل غ¸ مقبول، ويظل استئصال شأفة 

الجوع أحد التحديات العاملية الكربى.

ك� يناقش تقرير هذه السنة دور النمو االقتصادي يف تخفيض مستويات نقص التغذية. فالنمو 

االقتصادي يضطلع بدور أنجع يف الحد من الفقر والجوع عندما يزيد من فرص العمل والدخل التي 

Äكن للفقراء االستفادة منها. وغالبا ما يكون النمو الزراعي املستدام فعاال يف الوصول إىل الفقراء 

ألن معظم الفقراء والجوعى يعيشون يف املناطق الريفية ويعتمدون عىل الزراعة يف جزء كب¸ من 

سبل كسب عيشهم. لكن النمو لن يؤدي بالرضورة إىل تحس� التغذية للجميع. فالسياسات والربامج 

التي تضمن تحقيق ªو "يراعي التغذية" تشمل دعم زيادة التنوع الغذاÌ، وتحس� الحصول عىل 

مياه الرشب اآلمنة والرصف الصحي والخدمات الصحية، وتثقيف املستهلك� بشأن م�رسات 

التغذية ورعاية األطفال املناسبة.

ويستغرق النمو االقتصادي وقتا طويال للوصول إىل الفقراء، وقد ال يصل إىل أشد الناس فقرا. 

لذلك، تكتيس الح�ية االجت�عية أهمية بالغة يف القضاء عىل الجوع يف أرسع وقت ممكن. وعالوة 

عىل ذلك، فإن الح�ية االجت�عية، عندما تكون منظمة بشكل صحيح، تعزز أيضا النمو االقتصادي 

من خالل بناء رأس املال البرشي ومساعدة املزارع� عىل إدارة املخاطر حتى يتسنى لهم اعت�د 

̧ا، يقتيض إحراز تقدم رسيع يف تخفيض مستويات الجوع اتخاذ إجراءات  تكنولوجيات محسنة. وأخ

حكومية لتوف¸ السلع والخدمات العامة الرئيسية ضمن نظام حوكمة يستند إىل الشفافية واملشاركة 

واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان.

النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف 
لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

THE STATE OF  FOOD INSECURITY
IN THE WORLD - 2012

صور الغالف: جميع الصور من األرشيف اإلعالمي للمنظمة.
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يعرض تقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� لعام ٢٠١٢ 

تقديرات جديدة عن عدد ناقيص التغذية ونسبتهم من حيث 

توزيع إمدادات الطاقة الغذائية، وذلك ابتداء من عام ١٩٩٠. 

وال يزال عدد الجياع يف العا� مرتفعاً بشكل غ� مقبول بعدما 

بلغ عدد من يعانون من نقص مزمن يف التغذية ٨٧٠ مليون 

نسمة يف الفرتة ٢٠١٠-٢٠١٢. ويعيش القسم األكرب منهم يف 

 ٨٥٠ بزهاء  التغذية  ناقيص  عدد  يقّدر  حيث  النامية  البلدان 

من  املائة  يف   ١٥ من  طفيف  بشكل  أقل  أو  نسمة  مليون 

السكان.

تفيد التقديرات املحّسنة لنقص التغذية اعتباراً من سنة ١٩٩٠ 

أّن التقدم املحرز باتجاه خفض الجوع قد فاق التوّقعات.  

الفرتة  قبل  تحقق  قد  التقدم  من  األكرب  القسم  إّن 

عىل  املحرز  التقدم  الح¸  ذلك  منذ  وتباطأ   .٢٠٠٧-٢٠٠٨

املستوى العاملي للحّد من الجوع، ال بل راوح مكانه. 

اإل¿ا�  الهدف  غاية  أّن  املنّقحة  النتائج  خالل  من  يتضح 

لأللفية املتمثلة يف خفض انتشار نقص التغذية إىل النصف يف 

العا� النامي مع حلول سنة ٢٠١٥ بات يف متناول اليد، رشط 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة الكفيلة بعكس التباطؤ الحاصل منذ 

الفرتة ٢٠٠٧-٢٠٠٨. 

عىل  السنة  هذه  أُدخلت  التي  امللحوظة  التحسينات  رغم 

املنهجية التي تعتمدها الفاو يف تقديراتها عن  نقص التغذية، 

البيانات  وتحس¸  التحسينات  من  مزيد  إجراء  الرضوري  من 

لإلحاطة بتأث�ات أسعار املواد الغذائية والصدمات االقتصادية 

األخرى. وعليه، فإّن تقديرات نقص التغذية ال تعكس بالكامل 

تأثّر الجوع باالرتفاعات الحادة يف األسعار يف الفرتة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ 

سنة  منذ  البلدان  بعض  تشهده  الذي  االقتصادي  التباطؤ  أو 

̧ة يف األسعار. ومن الرضوري  ٢٠٠٩، ناهيك عن الزيادات األخ

توافر مؤرشات أخرى للتوصل إىل تقييم أشمل لنقص التغذية 

.Àواألمن الغذا

لÖ يؤدي النمو االقتصادي إىل تعزيز تغذية أكÔ املحتاج¸،  

يستفيدوا  وأن  النمو  عملية  الفقراء يف  يشارك  أن  من  بّد  ال 

منها: (١) يجب أن يُرشك النمو الفقراء وأن يصل إليهم؛ (٢) 

كميّة  لتعزيز  اإلضايف  الدخل  استخدام  الفقراء  عىل   Éّيتع

الصحيّة؛        الخدمات   Éولتحس ونوعيتها  الغذائية  نظمهم 

العامة  املوارد  املزيد من  أن تستخدم  بالحكومات  (٣) يجدر 

للسلع والخدمات العامة التي يستفيد منها الفقراء والجياع. 

يّتسم النمو الزراعي بفعالية خاصة للحّد من الجوع ومن سوء 

التغذية. ويعتمد القسم األكرب ممن يعانون الفقر املدقع عىل 

سبل  من  وافر  قسم  لكسب  بها  املتصلة  واألنشطة  الزراعة 

أصحاب  فيه  يشارك  الذي  الزراعي  النمو  ويكون  عيشهم. 

̧ة، ال سيÑ النساء، أكÐ فعالية للحّد من الفقر  الحيازات الصغ

املدقع والجوع متى نجح يف زيادة العائدات لقاء العمل ومتى 

خلق فرص عمل للفقراء.

يجدر بالنمو االقتصادي والزراعي أن يكون "مراعيا للتغذية". 

ال بّد أن يؤدي النمو إىل زيادة النتائج التغذوية من خالل تعزيز 

الفرص املتاحة للفقراء من أجل تنويع نظمهم الغذائية؛ وزيادة 

الرصف  خدمات  وعىل  آمنة  رشب  مياه  عىل  الحصول  فرص 

وتوعية  الصحيّة؛  الخدمات  إىل  النفاذ  فرص  وزيادة  الصحي؛ 

والعناية  الصحيحة  التغذية  عىل  أفضل  نحو  عىل   Éاملستهلك

باألطفال؛ وتوزيع املكّمالت الغذائية عىل فئات معيّنة يف حاالت 

التغذية  املقابل  الدقيقة. وتُعترب يف  املغذيات  الحاد يف  النقص 

الجيّدة عنرصاً رئيسياً لتحقيق النمو االقتصادي املستدام. 

إّن الحÚية االجتÚعية أساسية لترسيع عجلة الحّد من الجوع. 

فهي قادرة بالدرجة األوىل عىل حÑية الفئات األكÐ ضعفاً التي 

الحÑية  تساهم  وثانيا،  االقتصادي.  النمو  من  تستفد   à

االجتÑعية، الحسنة التنظيم، مساهمة مبارشة يف ترسيع عجلة 

النمو االقتصادي من خالل تنمية املوارد البرشية وتعزيز قدرة 

للمخاطر  التصدي  عىل  منهم،   Éاملزارع صغار  خاصة  الفقراء، 

واعتÑد تكنولوجيات محّسنة ذات إنتاجية عالية.

هاِدفة  عامة  إجراءات  مع  يرتافق  أن  االقتصادي  للنمو  بّد  ال 

ويجدر  الجوع.  من  الحّد  عىل  برسعة  للعمل  وحاسمة 

للنمو  مشّجعاً  مناخاً  تخلق  أن  العامة  والربامج  بالسياسات 

العنارص  ومن  للفقراء.  املنارص  األجل  الطويل  االقتصادي 

العامة  والخدمات  السلع  توف¸  مشّجع  مناخ  لخلق  الرئيسية 

متساوية  فرصاً  الفقراء  وإعطاء  اإلنتاجية،  القطاعات  لتطوير 

للحÑية  نظم  وتصميم  املرأة،   Éكäو املوارد،  عىل  للحصول 

االجتÑعية وتطبيقها. ويتّسم وجود نظام محّسن لإلدارة، ِقوامه 

الشفافية واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، 

السياسات  من  النوع  هذا  كفاءة  يضمن  èا  خاصة  بأهمية 

والربامج. 

مالحظات عىل امللحق ١

متناَولة.  فرتة  آخر  بخصوص  وكذلك  املايض  بخصوص  بانتظام  إحصاءاتها  بتنقيح  البلدان  تقوم 
بالسكان. وعندما يحدث ذلك، تقوم  املتعلقة  املتحدة  بيانات األمم  ويصدق اليشء نفسه عىل 
املنظمة تبعاً لذلك بتنقيح تقديراتها املتعلقة بنقص التغذية. ولذلك، يُنصح املستخدمون بعدم 
الرجوع إىل التغي¸ات الواردة يف التقديرات الشاملة لفرتات زمنية إال داخل نفس اإلصدار من 
تقرير حالة انعدام األمن الغذاÀ يف العاà واالمتناع عن مقارنة البيانات املنشورة يف إصدارات 

سنوات مختلفة.

هدف مؤäر القمة العاملي لألغذية: تخفيض عدد من يعانون نقص التغذية إىل النصف خالل     -١
الفرتة ما بÉ ١٩٩٠-١٩٩٢ و ٢٠١٥.

الهدف األول من األهداف اإلðائية لأللفية، الغاية ١ج: تخفيض نسبة من يعانون الجوع إىل    -٢
 ñعامي ١٩٩٠ و ٢٠١٥. املؤرش ١-٩: نسبة السكان دون الحد األد Éالنصف خالل الفرتة ما ب
قة  من استهالك الطاقة الغذائية (نقص التغذية). ويتم الحصول عىل النتائج باتباع منهجية منسَّ
ثالث  يغطي  لها  متوسط  يوضع  التي  عاملياً  املتاحة  البيانات  أحدث  عىل  ترتكز  نتائج  وهي 
سنوات. وقد يكون لدى بعض البلدان بيانات أحدث، فإذا استُخدمت هذه البيانات ôكن أن 

تقود إىل تقديرات مختلفة ملدى انتشار نقص التغذية وبالتايل ملدى التقدم املحرز.

للسنوات ٢٠١٠-٢٠١٢ ويش¸ خط  تقديرات مؤقتة  إىل  التقرير  متناَولة يف  تش¸ أحدث فرتة    -٣
األساس إىل الفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢. وبخصوص البلدان التي à تكن موجودة ضمن فرتة األساس، 
              ،١٩٩٣-١٩٩٥ الفرتة  إىل  تستند   ١٩٩٠-١٩٩٢ بالفرتة  املتعلقة  التغذية  نقص  نسبة  فإن 
كÑ أن عدد مْن لديهم نقص يف التغذية يستند إىل تطبيق هذه النسبة عىل السكان يف الفرتة 

.١٩٩٠-١٩٩٢

استمرت  إذا   ،٢٠١٥ عام  بحلول  تحقيقه  املتوقع  التقدم  األلوان  ومؤرشات  الرموز  تُظهر    -٤
االتجاهات الحالية قاúة:

*
هدف مؤÜر القمة 

العاملي لألغذيـة
غاية الهدف 

اإل¿ا� لأللفية

à يجر تقييمه غ ط 

ال تقدم وال تدهور

التقدم غ¸ كاف لتحقيق الهدف املحدد 
إذا استمرت االتجاهات السائدة 

 Ðازداد العدد بأك
من ٥ يف املائة

التغي¸ يف حدود ± ٥٪

ُخّفض العدد بأكÐ من ٥٪

هدف مؤäر القمة العاملي
لألغذيـة قد تحقق 

تحقق بالفعل الهدف املحدد 
أو من املتوقع تحقيقه بحلول 

عام ٢٠١٥ أو معدل االنتشار< ٥٪

إلجراء  كافية  بيانات  بشأنها  توجد   à التي  واألقاليم  واملناطق  البلدان  االعتبار  يف  توضع  ال    -٥
التقييم. وهذه تشمل ما ييل: أروبا واإلقليم الربيطاÿ يف املحيط الهندي وأندورا وأنغويال وباالو 
وجزر  بيتك¸ن  وجزر  طارق  وجبل  وتونغا  وتوكيالو  وتوفالو  وبورتوريكو  وبوتان  والبحرين 
ت¸كس وكايكوس وجزر فايرو وجزر ف¸جن الربيطانية وجزر ف¸جن التابعة للواليات املتحدة 
وجزر فوكالند (مالفيناس) وجزر كانتون وإنديرب¸ي وجزر كاôان وجزر كوك وجزر كوكوس 
جونسون  وجزيرة  وفوتونا  واليس  وجزر  الشÑلية  ماريانا  وجزر  مارشال  وجزر  (كيلينغ) 
وجزيرة رينيون وجزيرة كريسÑس وجزيرة ميدواي وجزيرة نورفولك وجزيرة ويك وساموا 
األمريكية وسانت بي¸ وميكيلون وسانت هيالنا وسان مارينو وسنغافورة والصحراء الغربية 
والكريس  وقطر  االستوائية  وغينيا  الفرنسية  وغيانا  وغوام  وغواديلوب  وغرينالند  وعÑن 
ونيوي  وناورو  املوحدة)٬   - (واليات  وميكرونيزيا  وموناكو  ومارتينيك  وليختنشتاين  الرسويل 

والهند.

التكوين القطري للتجّمعات الخاصة:
تشمل البلدان التالية: إثيوبيا وإريرتيا وأفغانستان وأنغوال وأوغندا وبنغالديش وبنن وبوركينا    -٦
فاسو وبوروندي وتشاد وتوغو وتيمور - ليشتي وجزر سليÑن وجزر القمر وجمهورية أفريقيا 
الو  وجمهورية  الدôقراطية  الكونغو  وجمهورية  املتحدة  تنزانيا  وجمهورية  الوسطى 
والسنغال  وبرينسيبي  تومي  وسان  وساموا  وزامبيا  ورواندا  وجيبو\  الشعبية  الدôقراطية 
وك¸يباس  وكمبوديا  وفانواتو  بيساو  وغينيا  وغينيا  وغامبيا  والصومال  وس¸اليون  والسودان 
والنيجر  ونيبال  ومياðار  وموزامبيق  وموريتانيا  ومالوي  ومدغشقر  ومايل  وليسوتو  وليربيا 

وهايتي واليمن.
تشمل البلدان التالية: إثيوبيا وأذربيجان وأرمينيا وأفغانستان وأوزبكستان وأوغندا وباراغواي    -٧
وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي وبوليفيا (دولة - املتعددة القوميات) وتركÑنستان وتشاد 
مقدونيا  وجمهورية  الشعبية  الدôقراطية  الو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
اليوغوسالفية السابقة وجمهورية مولدوفا ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وطاجيكستان 

وق¸غيزستان وكازاخستان وليسوتو ومايل ومالوي ومنغوليا ونيبال والنيجر.

تشمل الدول الجزرية التالية: أنتيغوا وبربودا وبابوا غينيا الجديدة وبربادوس وبليز وبولينيزيا    -٨
الفرنسية وترينيداد وتوباغو وتيمور - ليشتي وجامايكا وجزر أنتيل وجزر البهاما وجزر سليÑن 
تومي  وسان  وساموا  األخرض  والرأس  ودومينيكا  الدومينيكية  والجمهورية  القمر  وجزر 
وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفس وسان فينِسنت وغرينادين وسانت لوسيا وسورينام وسيشيل 
وغرينادا وغيانا وغينيا وغينيا بيساو وفانواتو وجزر فيجي وكاليدونيا الجديدة وكوبا وك¸يباس 

وملديف وموريشيوس وهايتي وهولندا.

فاسو  وبوركينا  وبنن  بنغالديش  وأوغندا  وأفغانستان  وإريرتيا  إثيوبيا  ييل:  ما  تشمل  وهي    -٩
وبوروندي وتشاد وتوغو وجزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية تنزانيا املتحدة 
وزمبابوي  ورواندا  الدôقراطية  الكونغو  وجمهورية  الدôقراطية  الشعبية  كوريا  وجمهورية 
وس¸اليون والصومال وطاجيكستان وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وق¸غيزستان وكمبوديا وكينيا 

وليربيا ومايل ومدغشقر ومالوي وموريتانيا وموزامبيق ومياðار ونيبال والنيجر وهايتي.

وأوزبكستان  وإندونيسيا  وألبانيا  وأرمينيا  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  ييل:  ما  تشمل  وهي    -١٠
وأوكرانيا وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وباكستان وبليز وبوليفيا (دولة - املتعددة القوميات) 
الدôقراطية  الو  وجمهورية  السورية  العربية  والجمهورية  سليÑن  وجزر  ليشتي   - وتيمور 
تومي  وزامبيا وساموا وسان  األخرض  والرأس  مولدوفا وجورجيا وجيبو\  الشعبية وجمهورية 
وبرينسيبي ورسي النكا والسلفادور والسنغال وسوازيلند والسودان والعراق وغانا وغواتيÑال 
وك¸يباس  والكونغو  ديفوار  وكوت  والكام¸ون  نام  وفييت  وفيجي   Éوالفلب وفانواتو  وغيانا 

وليسوتو ومرص واملغرب ومنغوليا ونيج¸يا ونيكاراغوا والهند وهندوراس واليمن.

وهي تشمل ما ييل: إثيوبيا وإريرتيا وأفغانستان وإندونيسيا وأوزبكستان وأوغندا وبابوا غينيا    -١١
وجزر  ليشتي   - وتيمور  وتوغو  وتشاد  وبوروندي  فاسو  وبوركينا  وبنن  وبنغالديش  الجديدة 
سليÑن وجزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية تنزانيا املتحدة والجمهورية العربية 
السورية وجمهورية كوريا الشعبية الدôقراطية وجمهورية الكونغو الدôقراطية وجمهورية الو 
الشعبية وجمهورية مولدوفا وجورجيا وجيبو\ ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسان  الدôقراطية 
تومي وبرينسيبي ورسي النكا والسنغال والسودان وس¸اليون والصومال وطاجيكستان والعراق 
وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو والفلبÉ وق¸غيزستان والكام¸ون وكمبوديا وكوت ديفوار 
والكونغو وك¸يباس وكينيا وليب¸يا وليسوتو ومايل ومدغشقر ومرص ومالوي ومنغوليا وموريتانيا 

وموزامبيق ونيبال والنيجر ونيج¸يا ونيكاراغوا وهايتي والهند وهندوراس واليمن.

الكونغو  القمر وجمهورية  البلدان املذكورة يف الجدول ما ييل: جزر  وهي تشمل باإلضافة إىل    -١٢
الدôقراطية وجيبو\ والرأس األخرض وسان تومي وبرينسيبي وسوازيلند وسيشيل والصومال 

وغابون وغامبيا وغينيا بيساو وليسوتو وموريتانيا وموريشيوس.

وهي تشمل باإلضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول ما ييل: أفغانستان وملديف.   -١٣

وهي تشمل باإلضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول ما ييل: بروÿ دار السالم وتيمور ليشتي    -١٤
ومياðار.

املحتلة  الفلسطينية  األرايض  ييل:  ما  الجدول  يف  املذكورة  البلدان  إىل  باإلضافة  تشمل  وهي    -١٥
والعراق.

وبربادوس  وبربودا  أنتيغوا  ييل:  ما  الجدول  يف  املذكورة  البلدان  إىل  باإلضافة  تشمل  وهي    -١٦
ونيفس  كيتس  وسانت  ودومينيكا  البهاما  وجزر  األنتيل  وجزر  وجامايكا  وتوباغو  وترينيداد 

وسانت لوسيا وسان فينِسنت وغرينادين وغرينادا.

وهي تشمل باإلضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول ما ييل: بليز وسورينام وغيانا.   -١٧

وفانواتو  وساموا  سليÑن  وجزر  الفرنسية  وبولينيزيا  الجديدة  غينيا  بابوا  ييل:  ما  تشمل  وهي    -١٨
وجزر فيجي وك¸يباس ونيو كاليدونيا.

الرموز:
عدد مْن لديهم نقص يف التغذية هو أقل من ٠٫٥ مليون شخص.   ٠٫٥>

نسبة مْن لديهم نقص يف التغذية هي أقل من ٥ يف املائة.   ٥>
غ¸ منطبق. غ ط =  

غ¸ مهم إحصائياً. غ م ح =  

املصدر: تقديرات املنظمة.

الرسائل الرئيسية

الهدف األول من األهداف اإلðائية لأللفية، الغاية ١ج: تخفيض نسبة 
عامي   Éب ما  الفرتة  خالل  النصف  إىل  الجوع  يعانون  من 
 ñ١٩٩٠ و٢٠١٥. املؤرش ١-٩: نسبة السكان دون الحد األد

من استهالك الطاقة الغذائية (نقص التغذية).
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النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف 
لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

حـالــة

إنعدام األمن الغذا� يف العـا�

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

المتحدة أو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو لبرنامج األغذية العالمي في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي 

بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. وال تعبر اإلشارة إلى شركات 

محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة 

لألمم المتحدة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو برنامج األغذية العالمي أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

األوصاف المستخدمة في الخرائط وطريقة عرض موضوعاتها ال تعبر عن أي رأى خاص لمنظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة أو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو لبرنامج األغذية العالمي في ما يتعلق بالوضع 

القانوني أو الدستوري ألي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعيين حدود كل منها.
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جميع حقوق الطبع محفوظة. وإّن منظمة األغذية والزراعة تشّجع نسخ ونشر المواد اإلعالمية الواردة 

في هذا المطبوع. ويجوز عند الطلب استخدامه مجاناً لغير األغراض التجارية. وقد يتوّجب دفع رسوم 

مالية لقاء نسخه بغرض إعادة بيعه أو ألغراض تجارية أخرى، بما في ذلك لألغراض التعليمية. وتقدم 

طلبات الحصول على إذن بنسخ أو نشر منتجات المنظمة المحمّية بموجب حقوق الطبع وغيرها من 
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حالة انعدام األمن الغذائي في العالم في سنة ٢٠١٢. النمو االقتصادي ضروري ولكنه غير كاٍف لتسريع 

الحد من الجوع وسوء التغذية. روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
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