
ما تزال األدلة املتاحة هذا العام تشري إىل 

العامل. ووفًقا  ارتفاع معدالت الجوع يف 

األشخاص  ازداد عدد  املتاحة،  للبيانات 

السنوات  الجوع خالل  يعانون من  الذين 

املاضية وعادت املستويات إىل ما  الثالث 

الزمن. ويُقدر أن  كانت عليه قبل عقد من 

بالنقص  املتأثرين  لألشخاص  املطلق  العدد 

التغذوي أو الحرمان املزمن من الغذاء يف 

العامل قد زاد من حوايل 804 ماليني نسمة 

يف عام 2016 إىل قرابة 821 مليون نسمة يف 

عام 2017. ويزداد الوضع سوًءا يف أمريكا 

أفريقيا،  يف  املناطق  ومعظم  الجنوبية 

كام يبدو أن االتجاه الرتاجعي يف النقص 

به آسيا حتى  تتميز  الذي كانت  التغذوي 

يتباطأ بشكل كبري.  بدأ  وقت قريب 

وتتجىل أشكال متعددة لسوء التغذية 

يف الكثري من البلدان. ويساهم ضعف قدرة 

الوصول إىل األغذية، السيام األغذية الصحية، 

يف النقص الغذايئ وكذلك يف الوزن الزائد 

والبدانة. وهو يزيد من مخاطر انخفاض 

الوزن عند الوالدة والتقزم لدى األطفال وفقر 

الدم لدى النساء يف سن اإلنجاب، ويرتبط 

بالوزن الزائد لدى الفتيات يف سن الدراسة 

والبدانة لدى النساء، ال سيام يف البلدان 

ذات الدخل املتوسط من الرشيحة العليا 

 بناء القدرة على الصمود يف وجه تغّي املناخ من أجل 
األمن الغذائي والتغذية

حالة األمن 
الغذائي 
والتغذية 
يف العامل

2018

* يشــار إىل القيم املقــّدرة بالخطوط املنّقطة والدوائر الفارغة.
املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.

 يشهد عدد األشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل ارتفاًعا منذ سنة 2014 
وبلغ 821 مليون نسمة حبسب التقديرات يف عام 2017

والبلدان ذات الدخل املرتفع. وإن ارتفاع 

تكلفة األغذية املغذية والتوتر الناجم عن 

العيش يف ظل انعدام األمن الغذايئ وعمليات 

التكيّف الفسيولوجي مع القيود املفروضة 

عىل األغذية هي كلّها عوامل تساعد عىل 

تفسري األسباب التي تجعل األرس التي تفتقر 

إىل األمن الغذايئ تعاين من تزايد خطر الوزن 

الزائد والبدانة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 

أن يؤدي الحرمان من األغذية لدى األمهات 

والرضع/األطفال إىل “التطبع األييض” لدى 

الجنني ويف املراحل املبكرة من الطفولة، مام 

يزيد من خطر البدانة واألمراض غري املعدية 

املتصلة بالنمط الغذايئ يف مراحل الحقة من 

الحياة.
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تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل هو أحد املنشورات السنوية الرئيسية. أعد 

باالشرتاك بني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة 

الصحة العاملية. ويهدف التقرير إىل تقديم معلومات عن التقدم املحرز يف القضاء عىل 

الجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية وكذا تحسني التحليل املعّمق للتحديات 

الرئيسية من أجل تحقيق هذا الهدف يف نسق خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

C
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ما تزال األدلة الجديدة تشري إىل ارتفاع معدالت الجوع يف   ç
العامل وانعكاس االتجاهات بعد انخفاض دام ملدة طويلة. ويقدر أنه 
يف عام 2017، ازداد عدد الذين يعانون من النقص التغذوي إىل 821 

مليون نسمة - أي حوايل واحد من كل تسعة أشخاص يف العامل. 

ورغم إحراز بعض التقدم يف الحّد من التقزم لدى األطفال،   ç
151 مليون  تزال املستويات مرتفعة بشكل غري مقبول. فام يقارب  ما 

طفل دون سّن الخامسة - أو أكرث من 22 يف املائة - يعانون من 
التقزم يف عام 2017.

وما يزال الهزال يصيب أكرث من 50 مليون طفل دون   ç
العامل، ويتعرض هؤالء األطفال بشكل متزايد لخطر  الخامسة يف  سّن 

اإلعالل والوفاة. وباإلضافة إىل ذلك، يعاين ما يزيد عن 38 مليون 
طفل دون سّن الخامسة من الوزن الزائد. 

وتتفاقم البدانة لدى البالغني ويعاين أكرث من واحد من بني كل   ç
مثانية أشخاص بالغني يف العامل من البدانة، أو أكرث من 672 مليون شخص. 

ويتواجد النقص التغذوي والوزن الزائد والبدانة يف العديد من البلدان. 

ويساهم انعدام األمن الغذايئ يف الوزن الزائد والبدانة، كام   ç
يتواجد النقص الغذايئ وارتفاع معدالت هذه األشكال من سوء التغذية 

يف العديد من البلدان. وإن ارتفاع تكلفة األغذية املغذية والتوتر الناجم 
عن العيش يف ظل انعدام األمن الغذايئ وعمليات التكيّف الفسيولوجي 

مع القيود املفروضة عىل األغذية هي كلّها عوامل تساعد عىل تفسري 
األسباب التي من املحتمل أن تجعل األرس التي تفتقر إىل األمن الغذايئ 

تعاين من تزايد خطر الوزن الزائد والبدانة.

ويؤدي ضعف القدرة عىل الوصول إىل األغذية إىل زيادة   ç
مخاطر انخفاض الوزن عند الوالدة والتقزم لدى األطفال، األمر الذي 
يرتبط بتزايد خطر الوزن الزائد والبدانة يف مراحل الحقة من الحياة.

ويهدد التعرض لظواهر مناخية أكرث تعقيًدا وتواترًا وكثافة بتآكل   ç
املكاسب التي تحققت يف القضاء عىل الجوع وسوء التغذية وعكس مسارها.

وباإلضافة إىل النزاعات، تشكل التقلبات املناخية والظواهر   ç
املناخية املتطرفة جزًءا من العوامل الرئيسية الكامنة وراء االرتفاع األكري 

يف معدالت الجوع يف العامل وأحد األسباب الرئيسية لألزمات الغذائية 

الشديدة. ويقوض األثر الرتاكمي للتغريات املناخية جميع أبعاد األمن 

الغذايئ، أي توافر األغذية والوصول إليها واستخدامها واستقرارها.

وتتأثر التغذية إىل حد كبري بالتغيريات املناخية وتحمل نتيجة   ç
لذلك عبئًا ثقياًل، كام يتضح ذلك يف رداءة جودة املواد الغذائية والتنوع 

الغذايئ لألغذية التي يتّم إنتاجها واستهالكها والتأثريات عىل املياه والرصف 

الصحي وآثارها عىل أمناط املخاطر الصحية واألمراض، وكذلك التغيريات يف 

العناية باألمهات ورعاية األطفال، والرضاعة الطبيعية. 

ويتعني ترسيع وترية اإلجراءات والنهوض بها من أجل تعزيز   ç
قدرة النظم الغذائية وسبل كسب العيش والتغذية، عىل الصمود ملواجهة 

التقلبات والظواهر املناخية املتطرفة، والتكيف معها. 

وتتطلب الحلول زيادة الرشاكات والتمويل املتعدد السنوات   ç
والواسع النطاق للربامج املتكاملة وذات النطاق القصري واملتوسط 

والطويل األجل للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها والتكيف مع تغري 

املناخ.

وإن عالمات زيادة انعدام األمن الغذايئ واملستويات العالية   ç
لألشكال املختلفة من سوء التغذية هي تحذير واضح بأن هناك هناك 

حاجة ملحة لعمل إضايف كبري عىل نحو عاجل للتأكد من “عدم إهامل 

أحد” عىل الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذية.

تُعّد تقلبات املناخ واألحوال املناخية 
القصوى من بني العوامل الرئيسية الكامنة وراء 

االرتفاعات األخرية يف معدالت الجوع العاملي 
وأحد األسباب الرئيسية لألزمات الغذائية 

الحادة. ويؤثر الطابع املتغري لتقلبات املناخ 
واألحوال املناخية القصوى سلباً عىل جميع 

أبعاد األمن الغذايئ )توافر األغذية والوصول 
إليها واستخدامها واستقرارها(، وكذلك األسباب 

األخرى الكامنة وراء سوء التغذية املرتبطة 
برعاية األطفال وتغذيتهم، والخدمات الصحية 

وسالمة البيئة. ويتزايد خطر انعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية يف الوقت الحارض ألن 

سبل العيش وأصولها - خاصة بالنسبة إىل 

الفقراء - تكون أكرث عرضة لتقلبات املناخ 
واألحوال املناخية القصوى.

ويوّجه تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية 
يف العامل هذه السنة نداًء عاجاًل لإلرساع يف 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتوسيع نطاقها من 
أجل تعزيز القدرة عىل الصمود يف وجه 

تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى. 

ويعرض الجزء 1 أحدث االتجاهات يف معدالت 
الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية بجميع 

أشكاله مع الرتكيز عىل رصد التقدم املحرز يف 
املقصدين 1-2 و2-2 من أهداف التنمية املستدامة. 

كام يتعّمق تقرير هذا العام يف استكشاف مؤرش 
الهزال لدى األطفال دون سّن الخامسة. 

ويتناول الجزء 2 بدقة مدى تقويض تقلبات 

املناخ واألحوال املناخية القصوىالتقدم يف مجايل 

األمن الغذايئ والتغذية من خالل قنوات مختلفة. 

ويعطي التحليل يف نهاية املطاف توجيهات حول 

كيفية التغلب عىل التحديات الرئيسية الناجمة عن 

تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى، إذا ما أردنا 

تحقيق أهداف القضاء عىل الجوع وسوء التغذية 

بجميع أشكاله بحلول عام 2030 )املقصدان 2-1 

و2-2 من أهداف التنمية املستدامة( وكذلك 

أهداف التنمية املستدامة األخرى ذات الصلة، مبا 

يف ذلك اتخاذ إجراءات ملكافحة تغري املناخ وآثاره 

 n .)الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة(

الرسائل الرئيسية

»

تحميل التقرير


