
قدمت الطبعتان األخيرتان من تقرير حالة 

األمن الغذائي والتغذية في العالم األدلة على 

أن التراجع الذي شهده معدل انتشار النقص 

التغذوي في العالم على مدى عقد من الزمن 

قد توقف وأن معدل الجوع آخذ باالرتفاع بوتيرة 

بطيئة. وتؤكد األدلة المتاحة هذه السنة أن 

المعدل العالمي النتشار النقص التغذوي قد ظل 

دون تغيير تقريبا عند مستوى أقل بقليل من 

11 في المائة. ولكّن العدد المطلق لألشخاص 

الذين يعانون من الجوع يواصل ارتفاعه ولو 

ببطء. ويعاني اليوم أكثر من 820 مليون شخص 

من الجوع، ما يوازي حوالي واحد من كل تسعة 

أشخاص في العالم.  ما يسلّط الضوء على ضخامة 

التحدي المتمثل في تحقيق مقصد القضاء التام 

على الجوع بحلول عام 2030. 

إن الجوع آخذ يف االرتفاع يف جميع األقاليم 

الفرعية يف أفريقيا تقريبًا، ما يجعل أفريقيا اإلقليم 

الذي يسجل أعىل معدل انتشار للنقص التغذوي 

عند حوايل 20 يف املائة. ويزداد الجوع بوترية بطيئة 

أيًضا يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي مع أن 

معدل انتشاره ال يزال أدىن من 7 يف املائة.  ورغم 

التقدم الكبير المحرز في السنوات الخمس 

األخيرة في آسيا، ال تزال آسيا الجنوبية اإلقليم 

الفرعي الذي يسجل أعلى معدل انتشار للنقص 

التغذوي عند حوالي 15 في المائة.

ولطالما قام هذا التقرير بمتابعة حالة الجوع 

االحرتاز من حاالت التباطؤ واالنكماش االقتصادي

 حالة
 األمن الغذائي 
 والتغذية 
يف العامل

2019

مالحظــات:  * القيــم الــواردة لعــام 2018 هي إســقاطات كام هو مبّي يف الخطــوط املنّقطة والدوائر الفارغة. وقد جرت مراجعة السلســلة بأكملها بعناية ملراعاة 
املعلومات الجديدة املتاحة منذ صدور النســخة األخرية من التقرير؛ وهي تحّل محّل جميع السالســل الصادرة ســابًقا.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.

 يشهد عدد ناقصي التغذية يف العامل ارتفاًعا منذ سنة 2015 وقد 
عاد إىل املستويات اليت كان عليها يف 2011-2010 

في العالم بواسطة معدل انتشار النقص التغذوي، 

وهو مؤشر من المؤشرات المستخدمة لرصد 

التقدم العالمي المحرز في تحقيق المقصد 2–1 

من أهداف التنمية المستدامة. ويخطو التقرير 

هذه السنة خطوة أخرى إلى األمام عبر اإلبالغ 

للمرّة األولى عن مؤشر آخر من مؤشرات اإلطار 

العالمي لرصد أهداف التنمية المستدامة، وهو 

معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو 

الشديد باالستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام 

األمن الغذائي.
وبإلقاء نظرة شاملة أكثر على انعدام األمن 

الغذائي ال تقتصر على الجوع فقط، يتبيّن أن 

17.2 في المائة من سكان العالم، أو 1.3 مليار 

نسمة، قد عانوا من مستويات معتدلة من انعدام 

األمن الغذائي. ويعني ذلك أنهم ال يحصلون في 

«جميع األوقات على األغذية المغذية والكافية، 
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تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل هو أحد املنشورات السنوية الرئيسية. أعد 

باالشرتاك بي 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 وتحسي التغذية وكذا تحسي التحليل املعّمق للتحديات 

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

يستهدف التقرير جمهوراً عريضاً ، مبا يف ذلك صناع السياسات واملنظامت الدولية 
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يف السنوات الثالث األخرية، ارتفع بشكل بطيء عدد األشخاص الذين   ç
يعانون من الجوع  وظّل أكرث من 820 مليون شخص يف العامل يعانون من 

الجوع حاليا.

ç  يقّدم تقرير هذه السنة مؤرًشا ثانيًا لرصد املقصد 1-2 من أهداف 
التنمية املستدامة، وهو انتشار انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد 

باالستناد إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ.

ç  تشري التقديرات إىل أن أكرث من ملياري شخص، ال ميكنهم الحصول يف 
جميع األوقات عىل ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي.

ç  مل يتم إحراز أي تقدم عىل مستوى الحد من انخفاض الوزن عند 
الوالدة  منذ عام 2012.

ç  تراجع عدد األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من 
التقزم يف العامل بنسبة 10 يف املائة خالل السنوات الست األخرية. ولكن 

يبقى التقدم املحرز يف تحقيق املقصد املتمثل يف خفض عدد األطفال 
الذين يعانون من التقزّم إىل النصف بحلول عام 2030 بطيئًا جًدا.

ç  يتواصل ارتفاع معدالت الوزن الزائد والسمنة يف جميع األقاليم، وال 
سيام لدى األطفال يف سن االلتحاق باملدرسة والبالغي.

ç  االنتعاش غري املنتظم واستمرار األداء االقتصادي الضعيف يقوض 
الجهود الرامية إىل القضاء عىل الجوع وسوء التغذية، مع ارتفاع معدل 

الجوع يف العديد من البلدان التي شهد اقتصادها حالة من التباطؤ أو 

االنكامش، وال سيام يف البلدان املتوسطة الدخل.

ç  يقّوض التباطؤ أو االنكامش االقتصادي األمن الغذايئ والتغذية بشكل 
متفاوت حي تكون أوجه عدم املساواة أكرب. ويزيد تفاوت الدخل من 

احتامل املعاناة من انعدام األمن الغذايئ الشديد، ويكون هذا التأثري 20 

يف املائة أكرب يف البلدان املنخفضة الدخل منه يف البلدان املتوسطة الدخل.

ç  لحامية األمن الغذايئ والتغذية، ال بد من أن تتوافر السياسات 
االقتصادية واالجتامعية بالفعل للتصدي لتأثريات الدورات االقتصادية 

السلبية عند حدوثها ويف الوقت نفسه تجّنب تقليص الخدمات األساسية.

ç  لضامن أن يكون التحول الهيكيل شامالً ومنارًصا للفقراء، يجب 
مراعاة الشواغل الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية يف الجهود الرامية إىل 

الحد من الفقر.

وحتى لو أنهم ال يعانون بالضرورة من الجوع 

فإنهم معرّضين بشكل أكبر لمختلف أشكال 

سوء التغذية واعتالل الصحة. وتشير التقديرات 

إلى أن 26.4 في المائة من سكان العالم، أو ما 

يساوي حوالي ملياري نسمة، يعانون من مزيج 

من انعدام األمن الغذائي المعتدل والشديد. 

وفي جميع القارات، ينتشر انعدام األمن 

الغذائي بمعدل أعلى بقليل لدى النساء منه 

لدى الرجال.

وتؤكد األدلة الجديدة أن الجوع آخذ 

باالرتفاع في العديد من البلدان التي مّر 

اقتصادها بحالة تباطؤ أو انكماش. وإّن معظم 

البلدان )65 من أصل 77 بلًدا( التي شهدت 

زيادة في النقص التغذوي بين عامي 2011 

و2017 قد عانت في الوقت نفسه من تباطؤ 

أو انكماش اقتصادي. والملفت أن أكثرية هذه 

الحاالت لم تحصل في البلدان المنخفضة 

الدخل بل في البلدان المتوسطة الدخل. 

وقد أدت الصدمات االقتصادية أيًضا إلى 

إطالة أمد اآلثار المترتبة عن النزاعات واألحداث 

المناخية على انعدام األمن الغذائي الحاد وإلى 

تفاقمها، األمر الذي تطلب تقديم المساعدة 

اإلنسانية الطارئة في البلدان التي شهدت 
أزمات غذائية. وأدت اآلثار المضاعفة للصدمات 
االقتصادية المتعددة في أكثر من نصف البلدان 

التي شهدت أزمات غذائية في عام 2018 إلى 
تفاقم انعدام األمن الغذائي الشديد، ما أثر على 
96 مليون نسمة. وكلما كان التفاوت كبيرًا، كلما 

أثّر التباطؤ واالنكماش االقتصاديان بشكل غير 
متناسب على األمن الغذائي والتغذية للسكان 

ذوي الدخل المنخفض.

على  العمل  إلى  التقرير  هذا  ويدعو 
األمن  بحماية  األولى  تقضي  جبهتين: 

السياسات  خالل  من  والتغذية  الغذائي 
تساعد  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

االنكماش  أو  التباطؤ  آلثار  التصدي  على 
التمويل  تأمين  ذلك  في  بما  االقتصادي، 
الجميع  حصول  وضمان  األمان  لشبكات 
وتقضي  والتعليم؛  الصحية  الرعاية  على 

المساواة  عدم  أوجه  بمعالجة  الثانية 
خالل  من  المستويات  جميع  على  القائمة 

التي  القطاعات  المتعددة  السياسات 
الغذائي  األمن  انعدام  من  بالهروب  تسمح 

مستدام. نحو  على  التغذية  وسوء 

ويعرض الجزء األول أحدث االتجاهات 

السائدة على صعيد الجوع وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله مع 

التركيز على رصد التقدم المحرز في تحقيق 
المقصدين 2–1 و2–2 من أهداف التنمية 

المستدامة. كما أنه يقدم للمرّة األولى 
مؤشرًا من مؤشرات إطار رصد المقصد 

2–1 من أهداف التنمية المستدامة، وهو 
انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو 

الشديد باالستناد إلى مقياس المعاناة من 
انعدام األمن الغذائي. ويعرض تقرير هذه 

السنة للمرّة األولى أيًضا التقديرات المتعلّقة 
بانخفاض الوزن عند الوالدة.

الدور  في  كثب  الثاني عن  الجزء  وينظر 
االقتصاديان  واالنكماش  التباطؤ  أداه  الذي 

والتغذية  الغذائي  األمن  اتجاهات  في 
المطاف  نهاية  في  التحليل  ويشير  األخيرة. 

بالسياسات  المتعلقة  التوجيهات  إلى 
لحماية  الالزمة  األجل  والطويلة  القصيرة 

سواء خالل  والتغذية،  الغذائي  األمن 
االستعداد  عند  أو  االقتصادية  االضطرابات 

 n لها.
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