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حالة األمن
الغذائي
والتغذية
يف العامل
بناء القدرة على الصمود لتحقيق السالم واألمن الغذائي
يرصد تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية
يف العامل لعام  2017التقدم املحرز يف ضامن
حصول الجميع عىل الغذاء (املقصد 2-1
من أهداف التنمية املستدامة) ،ووضع ح ّد
لجميع أشكال سوء التغذية (املقصد  2-2من
أهداف التنمية املستدامة).
ويقدم تقرير هذا العام ،ألول مرة ،مقياسني
لألمن الغذايئ .ويُستكمل مؤرش منظمة
األغذية والزراعة التقليدي عن مدى
الجوع ،أي انتشار قصور التغذية ،مبؤرش
انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد ،الذي
يقدر استنادا ً إىل البيانات التي تم جمعها
من األفراد البالغني يف جميع أنحاء العامل
باستخدام مقياس املعاناة من انعدام األمن
الغذايئ .وهذا املقياس هو أداة جديدة،
تستند إىل املقابالت املبارشة ،لقياس قدرة
الناس يف الحصول عىل الغذاء .وباإلضافة إىل
ذلك ،يق ّيم التقرير اتجاهات ستة مؤرشات
للتغذية :فقر الدم لدى النساء يف سن
اإلنجاب والتقزم والهزال والوزن الزائد و
مستويات الرضاعة الطبيعية الحرصية .ونظرا ً
لنطاقها املعزز ،تم توسيع الرشاكة التقليدية
بني منظمة األغذية والزراعة ،والصندوق
الدويل للتنمية الزراعية ،وبرنامج األغذية

العاملي ،من أجل إعداد هذا التقرير ،ليك
تشمل معرفة وخربة اليونيسيف ومنظمة
الصحة العاملية أيضاً.
ارتفع عدد األشخاص يف العامل الذين يعانون
من قصور التغذية املزمن يف عام  2016إىل
 815مليون نسمة ،مقارنة بـ 777مليون
نسمة يف عام  ،2015وإن كان العدد أقل مام

كان عليه عام  ،2000أي  900مليون نسمة.
ويأيت هذا الخرب املثري للقلق يف سنة أُعلنت
فيها املجاعة يف بلد واحد ،وتم فيها تحديد
حاالت انعدام األمن الغذايئ عىل مستوى
أزمات معرضة لخطر التحول إىل مجاعات يف
العديد من البلدان األخرى .وقد تدهورت
حالة األمن الغذايئ بشكل واضح يف أنحاء
»

عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف ارتفاع منذ عام  2014وقد بلغ حوايل 815
مليون شخص يف عام 2016

مالحظة :انتشــار نقص التغذية وعدد الذين يعانون منه يف العامل ،الفرتة  .2016-2000تشـكّل األرقام لعام  2016توقعات اســترشافية.
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة.

الرسائل الرئيسية
تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  2030وعقد األمم
ç
املتحدة للعمل من أجل التغذية  2016-2025جميع البلدان
وأصحاب املصلحة إىل العمل معاً للقضاء عىل الجوع والوقاية من
جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام .2030
تشكل طبعة هذا العام من حالة األمن الغذايئ والتغذية
ç
يف العامل لعام  2017بداية رصد منتظم للتقدم املحرز نحو تحقيق
مقاصد األمن الغذايئ والتغذية التي حددتها خطة عام .2030
ارتفع عدد األشخاص يف العامل الذين يعانون من قصور
ç
التغذية املزمن يف عام  2016إىل  815مليون نسمة ،مقارنة بـ777
مليون نسمة يف عام  ،2015وإن كان العدد أقل مام كان عليه عام
 ،2000أي  900مليون نسمة.
بعد انخفاض مطول ،قد تشري هذه الزيادة األخرية إىل
ç
انعكاس يف االتجاهات .وقد تفاقمت حالة األمن الغذايئ عىل وجه
الخصوص يف أنحاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب
رشق آسيا وغرب آسيا ،وكان هناك تدهور ملحوظ خاصة يف حاالت
النزاعات ،النزاعات املصحوبة بحاالت جفاف أو فيضانات.
يتجل التوقف الواضح يف خفض معدالت الجوع بعد يف
مل َّ
ç
انتشار سوء التغذية املزمن أو الهزال لدى األطفال ،اللذين ال يزاالن يستمران
يف االنخفاض ،عىل الرغم من أن وترية التحسن قد تباطأت يف عدة مناطق.
انخفض معدل انتشار التق ّزم عىل الصعيد العاملي من
ç
 29.5إىل  22.9يف املائة بني عامي  2005و ،2016عىل الرغم من أن
 155مليون طفل دون الخامسة من العمر ال يزالون يعانون من
توقف النمو يف جميع أنحاء العامل.
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» من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب
رشق وغرب آسيا .ولوحظت حاالت التدهور
عىل األخص يف حاالت نشوب النزاع،
التي كثريا ً ما تفاقمت بسبب الجفاف أو
الفيضانات (املرتبطة جزئيا بظاهرة النينيو).
ويشكّل النزاع أكرث فأكرثسبباً رئيسياً النعدام
األمن الغذايئ وسوء التغذية .ففي عام
 2016وحده ،تركت اآلثار البعيدة املدى
للنزاعات العنيفة واالضطرابات املدنية
أكرث من  63مليون شخص يف  13بلدا ً أمام
مستويات حادة من انعدام حا ّد يف األمن
وبأمس الحاجة إىل مساعدات
الغذايئ
ّ
إنسانية طارئة .وقد أ ّدت النزاعات وأعامل

تحميل التقرير

أصاب الهزال واحدا ً من اثني عرش طفال ( 52مليوناً) من
ç
بني جميع األطفال دون الخامسة من العمر يف عام  ،2016ويعيش
أكرث من نصف هؤالء ( 27.6مليون طفل) يف جنوب آسيا.
هناك أشكال متعددة من سوء التغذية املتزامنة ،حيث
ç
تعاين البلدان من معدالت مرتفعة لنقص التغذية لدى األطفال ،وفقر
الدم لدى النساء ،والبدانة لدى البالغني ،يف نفس الوقت .ويزيد
ارتفاع معدالت زيادة الوزن والبدانة من هذه املخاوف .وتتزايد
معدالت الوزن الزائد والبدانة يف مرحلة الطفولة يف معظم املناطق،
ويف جميع املناطق للبالغني .ويف عام  2016كان هناك  41مليون
طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن.
كام أن عدد النزاعات آخذ يف االرتفاع أيضاً .وتؤثر النزاعات،
ç
التي تفاقمها الصدمات املرتبطة باملناخ ،بشكل كبري عىل األمن الغذايئ،
وهي السبب وراء معظم الزيادة األخرية يف انعدام األمن الغذايئ.
النزاعات هي املحرك الرئييس لحاالت األزمات الغذائية الحادة
ç
واملجاعات التي ظهرت مجددا ً يف اآلونة األخرية ،يف حني أن الجوع ونقص
التغذية أسوأ بكثري حيثام تطول النزاعات وتضعف القدرات املؤسسية.
ال ميكن معالجة األمن الغذايئ وسوء التغذية يف الحاالت
ç
املتأثرة بالنزاعات كام يف حالة «سري األمور كاملعتاد» :إمنا تتطلب
نهجاً يراعي النزاعات ويوائم بني اإلجراءات املتعلقة باملساعدة
اإلنسانية الفورية والتنمية الطويلة األجل واستدامة السالم.
ويرسل هذا التقرير تحذيرا ً واضحاً بأن الطموح لتحقيق عامل
ç
خال من الجوع وسوء التغذية بحلول عام  2030سيكون أمرا ً صعباً:
وسيتطلب تحقيقه جهودا ً متجددة من خالل طرق عمل جديدة.

مم
العنف إىل ترشيد ماليني األشخاصّ ،
تسبّب بحالة ممتدة من انعدام األمن
الغذايئ يف املجتمعات املضيفة .وقد وصلت
أعداد النازحني يف العامل إىل مستوى غري
مسبوق ،ال سيام وأن الحروب وأعامل
االضطهاد ما زالت تتصاعد .وحالياً ،بات
شخص واحد من كل  113شخصاً إ ّما الجئاً،
أو نازحاً داخلياً ،أو طالب لجوء.
وتتضاعف مشاكل االنعدام الحاد يف األمن
الغذايئ وسوء التغذية حني تفاقم األخطار
الطبيعية ،مثل موجات الجفاف والفيضانات،
نتائج النزاعات .ومن املرجح أن يزداد تزامن
النزاعات والكوارث الطبيعية املتصلة باملناخ

فئات املواضيع:
سبتمرب/أيلول 2017
 ISBN 978-92-5-609888-7األمن الغذايئ ،التغذية ،بناء
 128صفحة.
القدرة عىل الصمود  ،تغري
 297 × 210ملم
املناخ ،النزاعات.
متاح أيضاً باللغات:
االنجليزية والصينية والفرنسية
والروسية واالسبانية.

تغي املناخ ،عىل اعتبار أ ّن تغري املناخ
يف ظل ّ
ال يزيد فقط املشاكل املتصلة بانعدام األمن
الغذايئ والتغذية فحسب ،إمنا يساهم أيضاً
يف توليد د ّوامة من النزاعات ،واألزمات
املمتدة والهشاشة املستمرة.
تقيم خطة التنمية املستدامة لعام 2030
رابطاً رصيحاً بني التنمية املستدامة
والسالم ،وتدعو إىل اعتامد نهج تح ّويل،
وتحسني التعاون يف مجال الوقاية من
النزاعات ،والتخفيف من آثارها ،وحلّها
واالنتعاش منهاn .

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 املع ّمق للتحديات الرئيسية من أجل
تحقيق هذا الهدف يف نسق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ويستهدف التقرير جمهورا
واسعا يشمل صانعي السياسات واملنظامت الدولية واملؤسسات األكادميية والجمهور العام.
يعرض هذا املنشور أهم محتويات تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام .2017

