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يف  نسمة  مليون   ٨٤٢ مجموعه  ما  أّن  إىل  التقديرات  تش� 

�انية  كل  من  واحد  شخص  حوايل  أي   ،٢٠١١-٢٠١٣ الفرتة 

أشخاص يف العا�، كانوا يعانون من الجوع املزمن وال يحصلون 

الرقم  وهذا  نشطة.  لحياة  الكايف  الغذاء  عىل  منتظم  بشكل 

 ٨٦٨ وقدره   ٢٠١٠-٢٠١٢ الفرتة  يف  املسّجل  الرقم  من  أد© 

التغذية  العدد اإلج¬يل لناقيص  مليون نسمة. ولقد انخفض 

بنسبة ١٧ يف املائة منذ الفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢. 

باتجاه  ملحوظاً  تقدماً  عام  بشكل  النامية  األقاليم  حققت 

 .١ لأللفية  اإل¼ا«  الهدف  بالجوع يف  الخاصة  الغاية  تحقيق 

ويف حال تواصل االنخفاض السنوي املتوسط الذي ُسّجل خالل 

املاضية حتى سنة ٢٠١٥، فمن  الحادية والعرشين  السنوات 

املتوقع أن يبلغ انتشار نقص التغذية مستوى قريباً من الغاية 

املحددة. غ� أّن تحقيق هذه الغاية يتطلّب بذل مزيد من 

الجهود الجبارة والفورية.

أّن  الجوع، غ�  ويحد من  املداخيل  يزيد  أن  النمو  من شأن 

ازدياد النمو االقتصادي قد ال يطال الجميع. وقد ال يؤدي إىل 

مزيد من فرص العمل األفضل للجميع ما � توضع سياسات 

أما يف  الريفية.  املناطق  للفقراء، ال سي¬ يف  موجهة خصيصاً 

البلدان الفق�ة، فلن يكون باإلمكان الحد من الجوع والفقر إال 

من خالل ¼و ليس مستداماً فحسب وإ¼ا واسع النطاق أيضاً. 

رغم التقدم املسجل بشكل عام، ال تزال هناك فروقات كربى 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  يُسّجل  يزال  ال  إذ  األقاليم.   Ýب

التقدم  بسبب  التغذية  لنقص  انتشار  معدل  أعىل  الكربى 

املحدود فيها خالل السنوات األخ�ة. و� يسّجل أي تقدم يف 

الش¬لية  وأفريقيا  الجنوبية  آسيا  أّن   Ýح يف  الغربية  آسيا 

تسجالن تقدماً بطيئاً. ولوحظ انخفاض كب� يف كل من العدد 

املقدر لناقيص التغذية وانتشار نقص التغذية يف معظم بلدان 

آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ويف أمريكا الالتينية أيضاً.

نحو  عىل  اإلحاطة  وáكن  معّقدة.  حالة  الغذا«  األمن  إّن 

أفضل بأبعاده - أي التوافر والوصول واالستخدام واالستقرار – 

من خالل مجموعة من املؤرشات.

يف  لكن  معاً.  يوجدا  أن  التغذية  ولقلة  التغذية  لنقص  áكن 

بعض البلدان، تُعترب معدالت قلة التغذية، مشاراً إليها بنسبة 

األطفال الذين يعانون من التقزّم، أعىل بكث� من معدل انتشار 

نقص التغذية وهو عدم كفاية املتناول من الطاقة التغذوية. 

وتتسم التدخالت الرامية إىل النهوض بالتغذية يف تلك البلدان 

الغذا«.  لألمن  التغذوية  النواحي   Ýلتحس حاسمة  بأهمية 

مستوى  عىل  التدخالت  من  مجموعة  التحسينات  وتتطلّب 

األمن الغذا« والنهوض بالتغذية يف مجاالت الزراعة والصحة 

والنظافة وإمدادات املياه والرتبية، خاصة بالنسبة إىل النساء. 

من شأن السياسات الرامية إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوافر 

األغذية، خاصة تلك التي تستهدف أصحاب الحيازات الصغ�ة، 

أن تنجح يف الحد من الجوع حتى يف حال انتشار الفقر عىل 

نطاق واسع. وهي إذا ما ترافقت مع الح¬ية االجت¬عية ومع 

من  الفق�ة  األرس  زيادة دخل  إىل  الهادفة  التداب�  من  غ�ها 

إيجاê وفعال أكé عىل  أثر  لها  أجل رشاء األغذية، قد يكون 

العمل،  نابضة وفرص  الريفية من خالل خلق أسواق  التنمية 

فاسحة املجال للنمو االقتصادي العادل.

العاملي  املستوى  عىل  أصبحت  التي  املالية  للتحويالت  كانت 

تأث�ات  للتنمية،  الرسمية  املساعدة  من  مرات  بثالث  أكرب 

ملحوظة عىل الفقر واألمن الغذا«. ويش� هذا التقرير إىل أّن 

الفقر  من  الحد  يف  املساعدة  عىل  قادرة  املالية  التحويالت 

وزيادة  الغذائية  النظم   Ýوتحس الجوع  من  الحد  وبالتايل 

االستث¬رات داخل املزرعة يف حال وجود السياسات املناسبة.

والتغذية يف  الغذا«  األمن  األجل íراعاة  الطويل  االلتزام  إّن 

من  للحد  أساسياً  عامالً  يشكل  العامة  والربامج  السياسات 

جدول  صدارة  يف  والتغذية  الغذا«  األمن  إبقاء  إن  الجوع. 

أع¬ل التنمية من خالل إصالحات شاملة وتحسينات يف مناخ 

هو  املستدامة،  االجت¬عية  الح¬ية   Ýتأم íوازاة  االستث¬ر 

بشكل  التغذية  ونقص  الفقر  خفض  أجل  من  حاسم  عامل 

ملحوظ. 

حوايش امللحق ١

التقارير بشكل  بآخر فرتة مشمولة يف  تنقح البلدان إحصاءاتها الرسمية الخاصة باملايض وأيضاً 
منتظم. وينطبق األمر عىل البيانات الخاصة بالسكان لدى األمم املتحدة. وعندها، تراجع املنظمة 
تقديراتها حول نقص التغذية وفقاً لذلك. ويرجى من املستخدم� أن يراجعوا التغي�ات الحاصلة 
مع مرور الزمن يف التقديرات يف إطار النسخة عينها من تقرير حالة انعدام األمن الغذا§ يف العا¦ 

فقط والعدول عن مقارنة البيانات املنشورة يف النسخ التي تعود إىل سنوات مختلفة.

إىل  التغذية  نقص  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  لألغذية: خفض  العاملي  القمة  مؤ·ر  هدف     -١
النصف ب� ١٩٩٠-١٩٩٢ و٢٠١٥.

الهدف اإلÄا§ لأللفية ١، الغاية ١ج: خفض نسبة الجياع إىل النصف ب� ١٩٩٠ و٢٠١٥. املؤرش    -٢
 Æ١-٩ نسبة األشخاص ذوي مستويات استهالك الطاقة الغذائية التي تقّل عن مستوى الحد األد
ترتكز عىل  ٢ وهي  امللحق  يف  املفصلة  املتناغمة  املنهجية  عن  النتائج   Ïتتأ التغذية).  (نقص 
بعض  ·لك  وقد  املاضية.  الثالث  السنوات  فرتة  خالل  املتاحة  العاملية  البيانات  آخر  متوسط 
نقص  انتشار  تقديرات  يف  اختالٍف  إىل  استعÖلها،   حال  تؤدي، يف  قد  أحدث  بيانات  البلدان 

التغذية وبالتايل يف تقديرات التقدم املحرز.
اإلسقاطات.   -٣

الفرتة  يف  وجود  لها  يكن   ¦ التي  للبلدان   .١٩٩٠-١٩٩٢ األساسية  الفرتة  منذ  الحاصل  التغي�    -٤
األساسية، ترتكز نسبة ناقيص التغذية لفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢ عىل فرتة ١٩٩٣-١٩٩٥ ويرتكز عدد 

ناقيص التغذية عىل هذه النسبة املطبّق عىل سكان هذا البلد لفرتة ١٩٩٠-١٩٩٢.
املؤرش امللّون يش� إىل التقدم املتوقع إحرازه بحلول عام ٢٠١٥، يف حال استمرار التوجهات الحالية:   -٥

*

هدف مؤñر القمة 
العاملي لألغذية 

غاية الهدف 
اال¼ا« لأللفية 

غياب التقّدم أو حصول تراجع

التقدم غ� كاٍف لبلوغ الغاية يف حال 
استمّرت التوجهات الحالية 

 àازدياد العدد بأك
من ٥ يف املائة

تحقيق غاية مؤ·ر القمة
العاملي لألغذية

 àتقليص العدد بأك
من ٥ يف املائة

تغّ� حاصل حول عتبة 
الـ ٥ يف املائة 

الغاية تحققت أو من املتوقع أن تتحقق 
بحلول عام ٢٠١٥ أو وصول نسبة االنتشار 

إىل ما دون ٥ يف املائة باالرتكاز عىل 
التوجهات املطردة لكل البيانات ب�

 ١٩٩٠ - ١٩٩٢ و٢٠١١- ٢٠١٣

البلدان  أو  املناطق أو األرايض التي ¦ تتوافر فيها البيانات الكافية للقيام بالتقييم ¦ تؤخذ بع�    -٦
األقاليم  بوتان،  البحرين،  أروبا،  أنغويال،  أندورا،  األمريكية،  ساموا  تشمل:  وهي  االعتبار 
الربيطانية، جزر كانتون وإنديرب�ي، جزر كاåان،  الهندي، جزر ف�ج�  الربيطانية يف املحيط 
جزيرة كريسÖس، جزر كوكوس (كيلنغ)، جزر كوك، غينيا االستوائية، جزر فارو، جزر فوكالند 
(مالفيناس)، غيانا الفرنسية، جبل طارق، غرينالند، غوادلوب، غوام، الكريس الرسويل، جزيرة 
جونستون، ليختنشتاين، جزر مارشال، مارتينيك، واليات ميكرونيزيا املوحدة، جزر ميدواي، 
بيتك�ن،  جزر  باالو،  عÖن،  الشÖلية،  ماريانا  جزر  نورفولك،  جزيرة  نيوي،  ناورو،  موناكو، 
سنغافورة،  مارينو،  سان  وميكيلون،  بي�  سانت  هيلينا،  سانت  ريونيون،  قطر،  بورتوريكو، 
توكيالو، تونغا، جزر تركس وكايكوس، توفالو، جزر ف�ج� التابعة للواليات املتحدة، جزيرة 

ويك، جزر واليس وفوتونا، الصحراء الغربية.

التكوين القطري للتجّمعات الخاصة:
يتضمن: أفغانستان، أنغوال، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا    -٧
غامبيا،  إثيوبيا،  إريرتيا،   ،ïجيبو الدåقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جزر  تشاد،  الوسطى، 
ليب�يا،  ليسوتو،  الشعبية،  الدåقراطية  الو  جمهورية  ك�يباس،  هايتي،  بيساو،  غينيا  غينيا، 
مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موزامبيق، مياÄار، نيبال، النيجر، رواندا، ساموا، ساو تومي 
تنزانيا  جمهورية  (سابقاً)،  السودان  الصومال،  سليÖن،  جزر  س�اليون،  السنغال،  وبرنسيبي، 

املتحدة، تيمور-ليشتي، توغو، أوغندا، فانواتو، اليمن، زامبيا.
وهي تتضمن: أفغانستان، أرمينيا، أذربيجان، دولة بوليفيا املتعددة القوميات، بوتسوانا، بوركينا    -٨
فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إثيوبيا، كازاخستان، ق�غيزستان، جمهورية 
مايل،  مالوي،  السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية  ليسوتو،  الشعبية،  الدåقراطية  الو 
طاجيكستان،  سوازيلند،  رواندا،  باراغواي،  النيجر،  نيبال،  منغوليا،  مولدوفا،  جمهورية 

تركÖنستان، أوغندا، أوزبكستان، زامبيا، زمبابوي.
وهي تتضمن: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، الرأس األخرض، جزر القمر، كوبا،    -٩
دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، جزر فيجي، بولينيزيا الفرنسية، غرينادا، غينيا-بيساو، غيانا، 
هايتي، جامايكا، ك�يباس، ملديف، موريشيوس، جزر األنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، بابوا 
غينيا الجديدة، وسانت كيتس نيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان 

تومي وبرنسيبي، سيشيل، جزر سليÖن، سورينام، تيمور-ليشتي، ترينيداد وتوباغو، فانواتو.
وهي تتضمن: أفغانستان، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا    -١٠
الكونغو  جمهورية  الدåقراطية،  الشعبية  كوريا  جمهورية  القمر،  جزر  تشاد،  الوسطى، 
ليب�يا،  ق�غيزستان،  كينيا،  هايتي،  غينيا-بيساو،  غينيا،  غامبيا،  إثيوبيا،  إريرتيا،  الدåقراطية، 
مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موزامبيق، مياÄار، نيبال، النيجر، رواندا، س�اليون، الصومال، 

طاجيكستان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا املتحدة، زمبابوي.

وهي تتضمن: ألبانيا، أرمينيا، بليز، دولة بوليفيا املتعددة القوميات، الكام�ون، الرأس األخرض،    -١١
غيانا،  غواتيÖال،  غانا،  جورجيا،  فيجي،  السلفادور،  مرص،   ،ïجيبو ديفوار،  كوت  الكونغو، 
ليسوتو،  الشعبية،  الدåقراطية  الو  جمهورية  ك�يباس،  العراق،  إندونيسيا،  الهند،  هندوراس، 
منغوليا، املغرب، نيكاراغوا، نيج�يا، األرايض الفلسطينية املحتلة، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، 
باراغواي، الفلب�، جمهورية مولدوفا، ساموا، سان تومي وبرنسيبي، السنغال، جزر سليÖن، رسي 
أوكرانيا،  تيمور-ليشتي،  السورية،  العربية  الجمهورية  سوازيلند،  (سابقاً)،  السودان  النكا، 

أوزبكستان، فانواتو، فييت نام، اليمن، زامبيا.
الكام�ون،  كمبوديا،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بنن،  بنغالديش،  أفغانستان،  تتضمن:  وهي    -١٢
جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية كوريا الشعبية 
الدåقراطية، جمهورية الكونغو الدåقراطية، جيبوï، مرص، إريرتيا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، 
غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، العراق، كينيا، ك�يباس، ق�غيزستان، جمهورية 
الو الدåقراطية الشعبية، ليسوتو، ليب�يا، مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، منغوليا، موزامبيق، 
وبرنسيبي،  تومي  سان  رواندا،  الفلب�،  الجديدة،  غينيا  بابوا  نيج�يا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال، 
السودان (سابقاً)، طاجيكستان، توغو،  الصومال، رسي النكا،  السنغال، س�اليون، جزر سليÖن، 

أوغندا، جمهورية تنزانيا املتحدة، أوزبكستان، اليمن، زامبيا، زمبابوي.
إقليم "أفريقيا" يتضمن البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا    -١٣
جمهورية  األخرض،  الرأس  الكام�ون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بوتسوانا،  بنن،  أنغوال،  وهي: 
الدåقراطية،  الكونغو  جمهورية  ديفوار،  كوت  الكونغو،  القمر،  جزر  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا 
الكونغو، جيبوï، إريرتيا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، ليسوتو، ليب�يا، 
مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيج�يا، رواندا، سان 
تومي وبرنسيبي، السنغال، سيشيل، س�اليون، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان (سابقاً)، جنوب 

السودان، سوازيلند، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا املتحدة، زامبيا، زمبابوي.
*السودان (سابقاً) يش� إىل دولة السودان السيادية سابقاً، أي قبل يوليو/·ّوز ٢٠١١ عندما أعلن 

جنوب السودان استقالله. البيانات للسودان (بعد عام ٢٠١١) وجنوب السودان غ� متوافرة.
املنظمة  مكتب  مسؤولية  تحت  الواقعة  النامية  البلدان  يتضمن  الهادي"  واملحيط  "آسيا  إقليم    -١٤
اإلقليمي آلسيا واملحيط الهادي وهي: أفغانستان، بنغالديش، بوتان، بروö دار السالم، كمبوديا، 
الص�، جمهورية كوريا الشعبية الدåقراطية، فيجي، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، 
مياÄار،  منغوليا،  ملديف،  ماليزيا،  الشعبية،  الدåقراطية  الو  جمهورية  ك�يباس،  كازاخستان، 
نيبال، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلب�، جمهورية كوريا، ساموا، سنغافورة، جزر سليÖن، 

رسي النكا، تايلند، تيمور-ليشتي، أوزبكستان، فانواتو، فييت نام.
املنظمة  مكتب  مسؤولية  تحت  الواقعة  النامية  البلدان  الوسطى"  وآسيا  "أوروبا  إقليم  يشمل    -١٥
ق�غيزستان،  كازاخستان،  أذربيجان، جورجيا،  أرمينيا،  وهي:  الوسطى  وآسيا  ألوروبا  اإلقليمي 

طاجيكستان، تركيا، تركÖنستان، أوزبكستان.
النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب  يشمل إقليم "أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي" البلدان    -١٦
جزر  األرجنت�،  وبربودا،  أنتيغوا  وهي:  الكاريبي  والبحر  الالتينية  ألمريكا  اإلقليمي  املنظمة 
البهاما، بربادوس، بليز، دولة بوليفيا املتعددة القوميات، الربازيل، شييل، كولومبيا، كوستاريكا، 
كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيÖال، غيانا، هايتي، 
سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  ب�و،  باراغواي،   ،Öبن نيكاراغوا،  املكسيك،  جامايكا،  هندوراس، 
لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، جمهورية فنزويال 

البوليفارية.
مكتب  مسؤولية  تحت  الواقعة  النامية  البلدان  أفريقيا"  وشÖل   Æاألد "الرشق  إقليم  يشمل    -١٧
املنظمة اإلقليمي للرشق األدÆ وشÖل أفريقيا وهي: الجزائر، مرص، جمهورية إيران اإلسالمية، 
السودان،  السعودية،  العربية  اململكة  ليبيا، موريتانيا، املغرب،  لبنان،  الكويت،  العراق، األردن، 

السودان (سابقاً)، الجمهورية العربية السورية، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن.
الكونغو  جمهورية  القمر،  جزر  األخرض،  الرأس  اإلقليم:  يتضمن  املذكورة،  البلدان  إىل  إضافة    -١٨

الدåقراطية، جيبوï، غينيا-بيساو، سان تومي وبرنسيبي، سيشيل، الصومال.
إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن يتضمن اإلقليم جورجيا.   -١٩

إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن اإلقليم: أفغانستان وملديف.    -٢٠
إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن اإلقليم: بروö دار السالم، مياÄار، تيمور-ليشتي.   -٢١

إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن اإلقليم: األرايض الفلسطينية املحتلّة.   -٢٢
إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن اإلقليم: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، دومينيكا،    -٢٣
فنسنت  لوسيا، سانت  ونيفيس، سانت  كيتس  الهولندية، سانت  األنتيل  غرينادا، جامايكا، جزر 

وجزر غرينادين، ترينيداد وتوباغو.
إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن اإلقليم: بليز.   -٢٤

إضافة إىل البلدان املذكورة، يتضمن اإلقليم: جزر فيجي، بولينيزيا الفرنسية، ك�يباس، كاليدونيا    -٢٥
الجديدة، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليÖن، فانواتو.

الرموز:
نسبة ناقيص التغذية ما دون ٥ يف املائة   ٥>

غ� منطبق غ ط =  
غ� مهم إحصائياً غ م ح =  

املصدر: تقديرات املنظمة.
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٢٠١٣ آخر التقديرات عن سوء التغذية  يعرض تقرير 

العاملي لألغذية. وتفيد آخر عمليات التقييم عن إحراز مزيد من التقدم باتجاه تحقيق الغاية 

٢٠١٥ وهي غاية ال تزال يف متناول األقاليم 

ّب بذل مزيد من الجهود 

الجبّارة فوراً.

وال يقترص تقرير عام ٢٠١٣

دة له ونتائجه.  ِّ

هة وفعالة خاصة  ّ

ً وينظر التقرير أيضاً، استنادا

الزراعية والتنمية الريفية ومصادر متنوعة للدخل والتزاماً

والتغذية يف السياسات والربامج العامة.
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