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اجلزء األول
 األمن الغذائي والتغذية

11 حول العامل يف عام 2020   
 1−1 التقــدم املحــرز نحــو تحقيق املقاصد 

3 املتعلقــة  بالجــوع وبانعــدام األمــن الغــذايئ 

 1−2 التقــدم نحــو تحقيق الغايــات العاملية
26 الخاصــة بالتغذيــة 

 1−3 العالقــة الحرجــة بني األمن الغــذايئ والنتائج
 يف مــا يخــص التغذية: اســتهالك األغذية وجودة

40 النمــط الغــذايئ 

61 1−4 االســتنتاجات 

اجلزء الثاين
 حتويل النظم الغذائية لتوفري أمناط 

6363 غذائية ميسورة الكلفة للجميع 
 2−1 كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية والقدرة 

65 عــى تحّملهــا يف مختلــف أرجــاء العــامل 

 2−2 التكاليــف الصحيــة والبيئية املســترتة
92  ملــا نتناولــه  

 2−3 مــا هي الدوافــع الكامنة وراء
115 كلفــة األغذيــة املغذيــة؟ 

 2−4 سياســات خفــض كلفة األغذية 
 املغذيــة وضامن التكاليف امليســورة 

138 لألمنــاط الغذائيــة الصحيــة 

163163 املالحـق 

امللحق 1 ألف
164 الجــداول اإلحصائيــة الخاصــة بالجــزء األول 

امللحق -1باء
 مالحظــات منهجية بشــأن مؤرشات

190  األمــن الغــذايئ والتغذيــة 

امللحق 2
202 املنهجيــات − الجــزء األول 

امللحق 3
214 وصــف القســم 2−1 وبياناتــه ومنهجيتــه 

امللحق 4
 الخطــوط التوجيهيــة القطرية بشــأن النظــم الغذائية
 القامئــة عى األغذية  واملســتخدمة يف حســاب كلفة 

231 النمــط  الغــذايئ الصحــي 

امللحق 5
236 الجــداول واألشــكال اإلضافيــة التابعــة للقســم 1−2 

امللحق 6
241 تعريــف مجموعــات البلــدان 

امللحق 7
242 وصــف القســم 2−2 وبياناتــه ومنهجيّتــه 

امللحق 8
 تكاليــف مخاطــر األمناط الغذائيــة عى صعيد

248  الصحــة وتغــّر املنــاخ 

امللحق 9
253 مــرد املصطلحــات 

258258 اهلوامش 
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اجلداول
 1 معدل انتشار النقص التغذوي يف العامل 

9 يف الفرتة 2019−2005 

 2 عدد الذين يعانون من النقص التغذوي 
11 يف العامل يف الفرتة 2019−2005 

 3 معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ 
عى املستوى الشديد فقط، وعى املستوى 

 املعتدل أو الشديد، املقاس عى أساس 
 مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، 

20 يف الفرتة 2019−2014 

 4 عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام
 األمن الغذايئ الشديد عى املستوى الشديد 

 فقط، وعى املستوى املعتدل أو الشديد، 
املقاس عى أساس مقياس املعاناة من انعدام 

21 األمن الغذايئ، يف الفرتة 2019−2014 

5 أهداف التغذية العاملية التي أقرتها جمعية 
26 الصحة العاملية ومتديدها إىل عام 2030 

 6 أغلب األقاليم تحرز بعض التقدم، 
ولكن ليس بالقدر الكايف لتحقيق األهداف 
العاملية؛ وال مييض أي إقليم فرعي يف املسار 
 السليم نحو تحقيق هدف انخفاض الوزن 
 عند الوالدة، كام أن السمنة لدى البالغني 

30 تتفاقم يف كل األقاليم الفرعية 

 7 النسبة املئوية للنساء بني 15 و49 عاًما 
 اللوايت يحققن الحد األدىن للتنوع الغذايئ

 للنساء )≤ 5 مجموعات غذائية( خالل 
 الساعات األربع والعرشين السابقة عى

  املقابلة، بحسب مكان اإلقامة يف 
53 الحرض/الريف والرشيحة الخمسية للرثوة 

8 كلفة النمط الغذايئ الصحي أعى بنسبة 
60 يف املائة من كلفة النمط الغذايئ املالئم من 

حيث املغّذيات وحوايل خمسة أضعاف كلفة 
 النمط الغذايئ الكايف من حيث الطاقة

77 الغذائية يف عام 2017 

9 أكرث من 3 مليارات شخص يف العامل مل يكن 
 بوسعهم تحّمل كلفة منط غذايئ صحي 

85 يف عام 2017 

 10 كلفة النمط الغذايئ الصحي مامثلة 
 للمتوسط العاملي ولكن نسبة األشخاص

الذين ال ميكنهم تحّملها أعى بكثر يف البلدان 
 التي تعاين من

87 أزمات ممتدة 

11 ميكن للتحّول إىل األمناط الغذائية الصحية 
 التي تراعى فيها اعتبارات االستدامة أن 

 يساهم يف الحد من اآلثار البيئية عى 
105 استخدام األرايض والطاقة واملياه  

 12 التقلبات املوسمية يف أسعار الغذاء 
 تبلغ أعى مستوياتها يف الفاكهة والخضار 

 يف سبعة بلدان مختارة يف أفريقيا 
123  )2012−2000(

 13 معاقبة اإلنتاج الزراعي يف البلدان 
 املنخفضة الدخل ودعمه يف البلدان 

 املتوسطة واملرتفعة الدخل 
132  )2016−2005(

 14 أكرث ما تدعمه الحكومات عى 
نطاق العامل إنتاج السكر واألرز واملنتجات 
الحيوانية من خالل التدخالت، بينام ترض 
بإنتاج الفاكهة والخضار الغنية باملغذيات 

133  )2016−2005(

 ألف1-1 التقدم املحرز باتجاه تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة واملقاصد العاملية 

الخاصة بالتغذية: أي انتشار النقص التغذوي 
وانعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد، 

 وأشكال محددة من سوء التغذية، 
 والرضاعة الطبيعية الخالصة وانخفاض 

164 الوزن عند الوالدة 

ألف1-2 التقدم املحرز باتجاه تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة واملقاصد العاملية الخاصة 
 بالتغذية: عدد األشخاص املتأثرين بالنقص 
 التغذوي وبانعدام األمن الغذايئ املعتدل 

 أو الشديد وبأشكال محددة من سوء التغذية؛ 
وعدد الرّضع الذين يحظون بالرضاعة الطبيعية 

 الخالصة وعدد األطفال الذين يعانون من
177 انخفاض الوزن عند الوالدة 

ألف2-1 قواعد الرصد وتصنيف التقدم نحو 
تحقيق املقاصد التغذوية الستة عى املستويني 

204 اإلقليمي والعاملي املستخدمة يف هذا التقرير 

ألف2-2 مصادر البيانات املستخدمة لتقييم 
 األمناط الغذائية: مواطن قوتها وضعفها يف 

208 ما خص التقييم العاملي 

ألف2-3 تصنيفات املجموعات الغذائية 
210 املستخدمة يف التحليل 

ألف3-1 قيم املتناول من املغذيات المرأة 
216 مرجعية تبلغ 30 سنًة من العمر 

 ألف3-2 كلفة األمناط الغذائية الثالثة 
والقدرة عى تحملها بحسب البلدان )170 بلًدا( 

 واألقاليم ومجموعات دخل البلدان 
223 وعدد السكان )باملاليني( يف عام 2017 

ألف3-3 تقديرات الحد األعى واألدىن للنسبة 
 املئوية من األشخاص غر القادرين عى تحمل 

 كلفة كل منط غذايئ وعددهم )باملاليني( 
 بحسب اإلقليم ومجموعة دخل البلد 

229 يف عام 2017  

ألف4-1 الخطوط التوجيهية بشأن النظم 
 الغذائية القامئة عى األغذية واملستخدمة 

233 يف حساب كلفة منط غذايئ صحي 

 ألف5-1 تقديرات متوسط املرونة 
236 السعرية لكل من املجموعات الغذائية 
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الجداول واألشكال واإلطارات

 9 معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ لدى 
 النساء يزيد قلياًل عى مستوياته لدى الرجال 

25 عى نطاق العامل ويف كل إقليم 

10 رغم إحراز بعض التقدم يف أغلب املؤرشات، 
فإن الهدف الخاص بالرضاعة الطبيعية الخالصة 

 يف عام 2025 هو الوحيد الذي سيتحقق. 
 ويتعني عكس مسار اتجاهات الوزن الزائد 

28 لدى األطفال والسمنة لدى البالغني 

11 معظم األقاليم ال متيض يف املسار الصحيح 
لتحقيق األهداف املتعلقة  بالوزن الزائد لدى 
 األطفال ومعدالت السمنة لدى البالغني آخذة 

32 يف االرتفاع يف كل األقاليم 

12 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي اإلقليم 
الفرعي الوحيد الذي يزداد فيه عدد األطفال 

35 املصابني بالتقزم 

 13  21.3 يف املائة من األطفال دون سن 
الخامسة يف العامل مصابون بالتقزم، ومعدالت 

 انتشار التقزم بلغت مستويات مرتفعة أو 
 شديدة االرتفاع يف 7 أقاليم فرعية من 

36 أصل 17 إقلياًم فرعيًا يف عام 2019 

 14 انتشار التقزم أعى يف املناطق الريفية 
37 ويف أفقر األرس 

15 يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، كان 
انتشار التقزم لدى األطفال الذين يعيشون يف 

 أفقر األرس أعى بنحو ثالث مرات مقارنة 
38 باألطفال الذين يعيشون يف أكرث األرس ثراًء  

16 الطرق املختلفة لتطبيق مبادئ األمناط 
43 الغذائية الصحية: أمثلة من ثالثة بلدان 

 17 من عام 2000 إىل 2017، زادت إتاحة 
 الفاكهة والخضار ومنتجات الحليب حول 
العامل، بينام ظلت إتاحة األغذية األساسية 

47 مستقرة 

األشكال

1 عدد الذين يعانون من النقص التغذوي يف 
العامل واصل ارتفاعه يف عام 2019. وإذا مل يتم 

عكس مسار االتجاهات األخرة، لن يتحقق 

 املقصد 1 للهدف 2 من أهداف التنمية 

4 املستدامة املتمثل يف القضاء عى الجوع 

2 معدل انتشار النقص التغذوي يف أفريقيا 
 بحسب األقاليم الفرعية، إضافة إىل توقعات 

عام 2030. وتوجد أعى مستويات النقص 

10 التغذوي يف أفريقيا الوسطى و الرشقية 

ألف5-2 املرونة السعرية املتوقّعة الناجمة عن 
تغّر الطلب عى املنتج نفسه وعن تغّر الطلب 

عى منتج آخر بحسب املجموعات الغذائية 
237 ومجموعات دخل البلدان لعام 2008 

ألف7-1 وصف موجز لخط االستهالك 
األسايس الحايل ولألمناط الغذائية الصحية البديلة 

األربعةالتي تشمل اعتبارات االستدامة )املرن 
243 والنبايت السميك والنبايت والنبايت التام( 

 ألف7-2 نبذة عن معدل استهالك األغذية 
 للفرد الواحد )غرام/يوم( واملتناول من 
 الكيلو سعرة )كيلو سعرة/يوم( بحسب

 سيناريو النمط الغذايئ يف عام 2010 − 
245 عى املستوى العاملي 

ألف8-1 مساهمة عوامل املخاطرة املتصلة 
 بالنمط الغذايئ والوزن كنسبة مئوية يف خفض 

عدد الوفيات عام 2030 عند االنتقال من النمط 
الغذايئ املرجعي إىل األمناط الغذائية الصحية 

249 األربعة البديلة − عى املستوى العاملي 

3 معدل انتشار النقص التغذوي يف آسيا بحسب 
 اإلقليم الفرعي، إضافة إىل التوقعات حتى 
 عام 2030. لقد خرجت آسيا الغربية عن 
 املسار املطلوب يف املايض القريب، وهي 

 اإلقليم الفرعي الوحيد يف القارة حيث يتوقع 
12 أن يزيد معدل انتشار النقص التغذوي 

4 معدل انتشار النقص التغذوي يف أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي بحسب اإلقليم الفرعي، 

إضافة للتوقعات حتى عام 2030. وتشر 
 التوقعات إىل التقارب بني أمريكا الوسطى، 

حيث يُتوقع أن يزيد النقص التغذوي، والبحر 
 الكاريبي، الذي يُتوقع أن ينخفض فيه 

15 النقص التغذوي 

 5 يف حال استمرار االتجاهات األخرة، فإن 
توزيع الجوع يف العامل سيتغّر بصورة ملحوظة 

 جاعالً أفريقيا اإلقليم الذي فيه أكرب عدد 
16 يعاين من النقص التغذوي يف عام 2030 

6 رشح مستويات شدة انعدام األمن الغذايئ 
املقاسة عى أساس مقياس املعاناة من انعدام 

 األمن الغذايئ يف املؤرش 2−1−2 ألهداف
19 التنمية املستدامة 

 7 انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد 
 يؤثر عى ربع سكان العامل، وواصل ارتفاعه 
خالل األعوام الستة األخرة. ويعاين أكرث من 

 نصف سكان أفريقيا وحوايل ثلث سكان 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأكرث من خمس 
22 السكان يف آسيا، من انعدام األمن الغذايئ 

8 أكرث من نصف األشخاص املتأثرين بانعدام 
األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد يف العامل 

يعيشون يف آسيا، ويعيش أكرث من ثلثهم يف 
23 أفريقيا 
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18 من عام 2000 إىل 2017، ارتفعت إتاحة 
البقول وأصناف الجوز والدواجن والسمك، فيام 

زادت إتاحة اللحوم الحمراء بنسبة كبرة لدى 
48 البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا 

19 يف الفرتة من 2000 إىل 2017، ازدادت 
الكميات املتاحة من اللحوم املجهزة والبيض 
والدهون والزيوت حول العامل فيام تراجعت 

49 الكميات املتاحة من السّكر 

 20 حصة املجموعات الغذائية املختلفة 
 املتاحة لالستهالك البرشي تتفاوت باختالف 

 فئات البلدان املصنفة بحسب الدخل:
51 ملحة عن عام 2017 

 21 مستوى التنوع الغذايئ أفضل بني أطفال 
54 أرس املناطق الحرضية والعائالت امليسورة 

 22 نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 
 بني 6 أشهر و23 شهرًا الذين يتناولون أغذية 

من أقل عدد من املجموعات الغذائية. وال 
 يستويف حاليًا السواد األعظم من األطفال 

 الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 أشهر 
55 و23 شهرًا الحد األدىن للتنوع الغذايئ 

 23 معظم األطفال يف العامل يستهلكون 
 الحبوب والجذور والدرنات فيام تتناول قلة 

56 من األطفال األغذية اللحمية أو البيض 

24 مع اشتداد انعدام األمن الغذايئ يتدىن 
استهالك األغذية واملتناول من الطاقة الغذائية، 

فيام تشّكل األغذية األساسية حصًة أكرب من 
59 النمط الغذايئ 

25 عدم القدرة عى تحّمل كلفة منط غذايئ 
صحي مرتبط ارتباطًا وثيًقا بانعدام األمن الغذايئ 

 ومبختلف أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك 
68 تقزم األطفال والسمنة لدى البالغني  

 26 مرونة الطلب عى املنتجات الغذائية 
 بالنسبة للدخل متيل إىل أن تكون أكرب يف 

71 البلدان التي يكون دخل الفرد فيها أدىن  

27 منتجات األلبان والفاكهة والخضار واألغذية 
الغنية بالربوتينات هي املجموعات الغذائية 

 األعى كلفة من أجل الحصول عى منط 
79 غذايئ صحي يف العامل يف عام 2017  

28 النمط الغذايئ الصحي غر ميسور الكلفة 
 للفقراء يف كل إقليم من أقاليم العامل يف 

81 عام 2017  

 29 كلفة النمط الغذايئ الصحي يف معظم 
 بلدان الجنوب تتجاوز متوسط النفقات 

83 الغذائية الوطنية للفرد الواحد يف عام 2017 

 30 القدرة عى تحّمل كلفة منط غذايئ 
مالئم من حيث املغّذيات تتباين كثرًا داخل 

العديد من البلدان بفعل التقلبات الزمنية 
89 والجغرافية يف األسعار وتفاوت الدخل 

31 للنساء الحوامل واملرضعات والفتيات 
املراهقات احتياجات أكرب من الطاقة الغذائية 
والحديد، األمر الذي يزيد كلفة النمط الغذايئ 

 املالئم من حيث املغّذيات: دراستان للحالة 
91 يف بوروندي وأوغندا 

32 مقارنة باألمناط الحالية الستهالك األغذية، 
يتوقع أن يؤدي اعتامد أي من األمناط الغذائية 

 الصحية البديلة األربعة إىل خفض معدل 
100 الوفيات بشكل ملحوظ بحلول عام 2030  

33 يف ظل األمناط الحالية الستهالك األغذية، 
 يتوقع أن تبلغ التكاليف الصحية املرتبطة 
 بالنمط الغذايئ 1.3 ترليون دوالر أمرييك 

101 يف السنة يف عام 2030 

34 اعتامد أي من األمناط الغذائية الصحية 
البديلة األربعة ميكن أن يؤدي إىل خفض 

 التكاليف الصحية املرتبطة بالنمط الغذايئ 
102 بشكل كبر بحلول عام 2030 

35 اعتامد أي من األمناط الغذائية الصحية 
البديلة األربعة ميكن أن يؤدي إىل خفض 
 االنبعاثات املتوقعة من غازات االحتباس 
 الحراري املرتبطة بالنمط الغذايئ بشكل 

106 ملحوظ يف عام 2030 

36 ستكون الزيادات يف انبعاثات غازات 
 االحتباس الحراري رضورية يف بعض البلدان 

 لتلبية االحتياجات من الطاقة الغذائية 
108 والربوتني 

 37 األخذ بأمناط غذائية نباتية ميكن أن 
يخفض التكاليف االجتامعية النبعاثات غازات 

االحتباس الحراري بنسبة ترتاوح بني 41 
109 و74 يف املائة يف عام 2030 

38 اعتامد أي من األمناط الغذائية الصحية 
 البديلة األربعة ميكن أن يؤدي إىل خفض 
 كامل كلفة األمناط الغذائية بنسبة ترتاوح 

 بني 22 و29 يف املائة يف املتوسط بحلول 
111 عام 2030 

 39 السياسات التجارية الحامئية تحمي 
وتحفز اإلنتاج املحيل لألغذية األساسية، مثل 

 األرز، ولكن يف كثر من األحيان عى 
 حساب األغذية املغذية يف البلدان 

134 املنخفضة الدخل 

 40 التحيُّز إلعانات املنتجني يف اإلنفاق العام 
عى األغذية والزراعة وتوجيه استثامرات أقل 

 نحو مكاسب الكفاءة يف سالسل إمدادات
 األغذية )مجموعة مختارة من البلدان 

136 األفريقية، 2017−2005(  
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 9 الرابط بني انعدام األمن الغذايئ استناًدا إىل 
 مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، وبني 

جودة األمناط الغذائية بحسب املقاييس الجديدة: 
57 أدلة من غانا وجمهورية تنزانيا املتحدة 

 10 وصف األمناط الغذائية الثالثة املستخدمة
73 يف تحليل التكاليف والقدرة عى تحّملها 

11 حساب أدىن كلفة لألمناط الغذائية الثالثة 
 املستخدمة يف تحليل التكاليف والقدرة عى

75 تحّملها 

 12 حساب القدرة عى تحّمل كلفة 
80 األمناط الغذائية املرجعية الثالثة 

13 تواجه البلدان التي تشهد أزمات ممتدة 
 تحديات جسيمة لتأمني القدرة عى تحّمل 

86 كلفة األمناط الغذائية الصحية 

 14 تقدير التكاليف الصحية واملرتبطة 
96 بتغّر املناخ: البيانات واألساليب األساسية 

15 االنتقال من األمناط الغذائية الحالية إىل 
األمناط الغذائية الصحية التي تراعى فيها 

 اعتبارات االستدامة: تحقيق التوازن بني
113  األهداف واملقايضات يف إندونيسيا 

16 كيف ميكن لجائحة كوفيد-19 أن تؤثر عى 
أسعار املواد الغذائية والقدرة عى تحمل كلفة 

117 الحصول عى األمناط الغذائية الصحية؟ 

 17 أثر السياسات واالستثامرات الحكومية 
 يف الزراعة عى كلفة األمناط الغذائية املالمئة 

121 من حيث املغذيات يف إثيوبيا 

 18 التغرات املوسمية املرتبطة باملناخ 
 والتحويالت املالية تؤثر عى أسعار األغذية 
 والقدرة عى تحمل كلفة األمناط الغذائية 

122 املالمئة من حيث املغذيات يف طاجيكستان 

41 خيارات السياسات لخفض كلفة األغذية 
 املغذية وجعل األمناط الغذائية الصحية 

 ميسورة بقدر أكرب من خالل سياسات 
144 تكميلية لتعزيز األمناط الغذائية الصحية  

 ألف4-1 حساب متوّسط كلفة النمط 
الغذايئ الصحي من خالل تطبيق تعاريف 

مجموعات الخطوط التوجيهية الغذائية العرشة 
يف جميع البلدان عى الصعيد العاملي، وأربعة 
أمناط غذائية مرجعية مختلفة وضعتها لجنة  

232 EAT-Lancet يف عام 2017 

 ألف5-1 متوسط مساهمة كل من 
املجموعات الغذائية كنسبة مئوية يف متوسط 

 كلفة النمط الغذايئ الصحي عى املستوى 

238 العاملي يف عام 2017 

 ألف5-2 الكلفة للفرد يف اليوم الواحد 
وحصة كل مجموعة غذائية كنسبة مئوية من 

 الكلفة اإلجاملية للنمط الغذايئ الصحي، 
 بحسب مجموعات دخل البلدان يف 

239 عام 2017 

 ألف5-3 نسبة األشخاص العاجزين عن 
تحّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية الثالثة يف 

 كل بلد عام 2017 − مقارنة تكاليف
240 األمناط الغذائية بالتوزيع الوطني للدخل 

ألف8-1 يف حال بقيت األمناط الحالية 
 لالستهالك الغذايئ عى حالها، من املتوقّع أن 

تبلغ تكاليف النمط الغذايئ عى صعيد الصّحة 
 1.3 تريليون دوالر أمرييك عام 2030 − 

 بحسب مجموعات دخل البلدان 
249 وعنرص الكلفة 

ألف8-2 من شأن اعتامد أّي من األمناط 
الغذائية الصحية األربعة البديلة أن يؤّدي إىل 

انخفاض كبر يف انبعاثات غازات االحتباس 
 الحراري املتوقّعة املتصلة بالنمط الغذايئ 

251 يف عام 2030 

اإلطارات

1 املعلومات املحدثة عن الصني تحّسن دقة 
5 التقديرات العاملية للجوع 

2 السلسلة املراجعة لتقديرات معدل انتشار 
13 النقص التغذوي والتوقعات حتى عام 2030 

3 كيف ميكن أن تؤثر جائحة كوفيد-19 عى 
17 الجوع يف العامل 

29 4 تأثر جائحة كوفيد-19 عى سوء التغذية 

42 5 املبادئ التوجيهية لألمناط الغذائية الصحية 

6 مقارنة األمناط الحالية لالستهالك بالتوصيات 
الصادرة عن الخطوط التوجيهية التغذوية الوطنية 

45 القامئة عى األغذية. دراسة حالة من بلجيكا 

 7 التأثرات املحتملة لجائحة كوفيد-19 يف 
 إتاحة األغذية املغذية والوصول إليها 

52 ويف الجودة اإلجاملية للنمط الغذايئ 

 8 الحد األدىن للتنوع الغذايئ للنساء: أدلة 
53 من ثالثة بلدان 

ألف8-3 الكلفة االجتامعية النبعاثات غازات 
االحتباس الحراري مبوجب األمناط الحالية 

الستهالك األغذية ملختلف سيناريوهات تثبيت 
251 االنبعاثات يف عام 2030 

 ألف8-4 تنجم ثالثة أرباع الكلفة 
 االجتامعية النبعاثات غازات االحتباس 

الحراري مبوجب األمناط الحالية لالستهالك 
 الغذايئ، عن اللحوم ومنتجات األلبان 

252 يف عام 2030  
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19 االستثامرات العامة يف شبكات الطرق يف 
 مجموعة مختارة من البلدان األفريقية يزيد
  القدرة عى رشاء أمناط غذائية مالمئة من 

126 حيث املغذيات 

20 تردي حالة البنية التحتية للطرق وطول 
 املسافات يتسببان يف فروق كبرة يف كلفة 

األمناط الغذائية الصحية بني مختلف أقاليم 
129 جمهورية تنزانيا املتحدة 

 21 أثــر جائحــة كوفيد-19: توصيات عى 
صعيــد السياســات للحيلولة دون حدوث 
زيــادات يف كلفــة األغذية املغذية وضامن 

 إمكانيــة الحصــول عى أمناط غذائية 
140 صحية بكلفة ميســورة 

22 خارطة طريق لضامن التكاليف امليسورة 
 لألمناط الغذائية الصحية − خطوات رئيسية 

141 عى طريق تحويل الُنظم الغذائية 

23 االستثامر يف سالسل قيمة مصايد األسامك 
 وتربية األحياء املائية يسفر عن توزيع أكرث 

 إنصافًا للدخل وزيادة يف األمناط الغذائية 
148 الصحية يف إندونيسيا 

24 تحرير التجارة يُساعد عى خفض كلفة األغذية 
150 املالمئة من حيث املغّذيات يف أمريكا الوسطى 

25 سالسل إمدادات األغذية األكرث كفاءة تعزز 
إمكانية حصول السكان األشد ضعًفا عى أمناط 
 غذائية صحية بكلفة ميسورة يف مخيم لالجئني 

152 يف كينيا 

 26 نهج قائم عى الحامية االجتامعية يف 
 تحسني القدرة عى تحّمل كلفة األمناط 

 154 الغذائية الصحية يف السلفادور 

 27 السياسات الرضيبية املنقحة التي تهدف 
 إىل معالجة القدرة عى تحّمل كلفة الحد األدىن 
من االحتياجات الغذائية والشواغل الصحية يف 

156 أفريقيا الشاملية وآسيا الغربية والجنوبية 

28 سياسات تكميلية تُعزز األمناط الغذائية 
158 الصحية 

 29 مزيد من البحث لدعم السياسات 
 الهادفة إىل ضامن أمناط غذائية صحية 

160 ميسورة الكلفة تشمل اعتبارات االستدامة 
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تمهيد

بعــد ميض خمس ســنوات عــى االلتزام العاملي بوضــع حد للجوع 
وانعــدام األمــن الغذايئ وجميع أشــكال ســوء التغذية، ما زلنا 
خــارج املســار الصحيــح لبلوغ هذا الهــدف بحلول عام 2030. 

وتشــر البيانــات إىل أّن العــامل ال يحــرز تقدًمــا ال باتجاه املقصد 1 
مــن الهــدف 2 من أهــداف التنمية املســتدامة املتمثل يف ضامن 

الحصــول عــى أغذية آمنة ومغذيــة وكافيــة للجميع عى مدار 
الســنة وال باتجــاه املقصــد 2 منــه املتمثل يف اســتئصال جميع 

أشكال ســوء التغذية. 

ومثــة عديــد من التهديــدات املحدقة بهذا التقدم. وكشــف 
التقريــر يف إصداريـْـه لعامــي 2017 و2018 عن أن النزاعات 

والتقلبــات املناخيــة واألحــوال املتطّرفة تقــّوض الجهود املبذولة 
يف ســبيل القضــاء عى الجوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء 
التغذيــة. ويف عــام 2019، أظهــر التقرير أّن حــاالت التباطؤ 

واالنكــامش االقتصــادي قد أطاحت بهــذه الجهود. ويف عام 2020، 
ألقــت جائحــة كوفيــد-19 وحاالت تفيش الجــراد الصحراوي غر 

املســبوقة يف أفريقيــا الرشقيــة بظاللهــا عى التوقعــات االقتصادية 
بطــرق مل يكــن أحــد يتوقعها وهــذا الوضع مرشــح للتفاقم ما مل 

نتحــرك عى وجــه الرعة ونتخذ إجراءات غر مســبوقة. 

وتشــر آخــر التقديرات لعام 2019 إىل أنه قبــل جائحة كوفيد-19، 
كان نحو 690 مليون شــخص، أي ما يعادل 8.9 يف املائة من ســكان 

العــامل، يعانــون النقص التغذوي. وتســتند هذه التقديرات إىل 
بيانــات جديدة عن الســكان وإمــدادات األغذية واألهم من ذلك، 

إىل بيانــات جديدة منبثقة عن دراســة اســتقصائية لألرس أمكن 
مــن خاللها مراجعة البيانات الخاصة بعدم املســاواة يف اســتهالك 
األغذيــة بالنســبة إىل 13 بلًدا، من ضمنهــا الصني. وأدت مراجعة 
التقديــرات الخاصــة بالنقص التغذوي يف الصني بالعودة إىل ســنة 

2000 إىل عــدد أقــل بكثر من الذين يعانون مــن النقص التغذوي 
عــى صعيــد العامل ككّل. ذلك أّن الصني تضّم ُخمس ســكان العامل. 
ومــع ذلــك، ال يزال االتجاه الذي أفادت عنه اإلصدارات الســابقة 

مــن هــذا التقريــر قامئًا وهو ارتفاع بطيء يف عــدد الجياع يف العامل 
منــذ ســنة 2014. واتضح من خــالل التقديرات الجديدة لعام 2019 

أّن الجوع قد طال 60 مليون شــخص إضايف منذ ســنة 2014. 
وإذا مــا اســتمّر هذا االتجاه عى حاله، مــن املتوقع أن يتخطى 

عــدد الذيــن يعانون من النقص التغذوي 840 مليون نســمة 

بحلول عام 2030. لهذه األســباب، فإّن العامل ال مييض يف املســار 
الســليم نحــو تحقيــق القضاء التام عى الجــوع حتى مبعزل عن 

التأثــرات الســلبية املحتملــة لجائحة كوفيد-19 عــى الجوع. وتفيد 
اإلســقاطات األولية املســتندة إىل آخر التوقعــات العاملية املتاحة 

واملعروضــة أيًضــا يف هذا التقرير بأّن جائحــة كوفيد-19 قد تؤدي 
إىل التحــاق 83 إىل 132 مليون نســمة بصفــوف الذين يعانون من 

النقــص التغذوي يف عام 2020. 

وبالنظــر إىل أبعــد من مســألة الجوع، اضطر عــدد متزايد من 
األشــخاص إىل خفــض كمية األغذيــة التــي يتناولونها وجودتها. 

وقــد عاىن مليارا )2( نســمة أو مــا يعادل 25.9 يف املائة من 
ســكان العــامل مــن الجوع أو مل يحصلــوا بشــكل منتظم عى أغذية 

مغذيــة وكافيــة يف عــام 2019. وقد يتفاقــم هذا الوضع ما مل 
نتحــرك عى وجه الرعة وبشــجاعة. 

وتســاهم اتجاهــات األمن الغذايئ هذه يف زيادة خطر ســوء 
التغذيــة لــدى األطفــال ذلك أّن انعدام األمــن الغذايئ يؤثر يف 

نوعيــة النمــط الغــذايئ، مبا يف ذلك نوعية األمنــاط الغذائية 
لألطفــال والنســاء، ويف صحة اإلنســان بطــرق مختلفة. وعليه، 

ومهــام كان تقبّــل هــذا الواقع صعبًا، ال عجــب يف أن يبقى عبء 
ســوء تغذيــة األطفــال تهديًدا محدقـًـا بالعامل: ففي عام 2019 

كانــت نســبة 21.3 يف املائــة )144.0 مليونًا( من األطفال دون 
الخامســة مــن العمر تعاين مــن التقزّم و6.9 يف املائة )47.0 
مليونـًـا( مــن الهزال و5.6 يف املائــة )38.3 ماليني( من الوزن 

الزائــد، يف حــني أّن مــا ال يقّل عــن 340 مليون طفــل كانوا يعانون 
مــن نقــص يف املغذيــات الدقيقة. ولعّل الخرب الســار هو أّن معدل 
انتشــار تقــزم األطفــال يف العامل قــد تراجع مبعــدل الثلث بني عامي 

2000 و2019. غــر أّن العــامل ليــس عى املســار الصحيح لبلوغ 
املقاصــد العامليــة الخاصــة بالتغذيــة، مبا يف ذلك تلــك املتعلقة 

بالهــزال والتقــزم والوزن الزائد لدى األطفــال بحلول عام 2030. 
فضــالً عــن كون الســمنة لــدى البالغني تشــهد ارتفاًعا يف األقاليم 

كافــة. وإّن إســقاطات عام 2030، حتــى من دون النظر إىل 
احتــامل حدوث ركــود اقتصادي عاملي، تــدق ناقوس الخطر 

وتنــذر مجــدًدا بأّن الجهــود املبذولة حاليًا غــر كافية عى اإلطالق 
لوضــع حد لســوء التغذية خــالل العقد القادم. 
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ومــا زال النجــاح يف متناولنــا لكن فقــط إذا عملنا عى ضامن 
حصــول الجميــع ليــس عى األغذية فحســب بل عــى أغذية مغذية 

تشــكل قــوام النمط الغــذايئ الصحي. وقد أرادت الوكاالت 
الخمــس مجتمعــة من خالل هــذا التقرير توجيه رســالة حازمة: 
إّن الســبب الرئيــي ملعانــاة ماليني األشــخاص يف مختلف أنحاء 

العــامل مــن الجوع وانعــدام األمن الغذايئ وســوء التغذية إمنا هو 
عــدم قدرتهــم عى تكبّــد كلفة أمناط غذائيــة صحية. فاألمناط 

الغذائيــة الصحيــة املكلفــة وغر امليســورة الثمــن ترتبط بازدياد 
انعــدام األمــن الغذايئ وجميع أشــكال ســوء التغذية، مبا يف ذلك 
التقــزم والهــزال والــوزن الزائد والســمنة. وتعني االختالالت يف 
اإلمــدادات الغذائيــة واالفتقار إىل الدخل بســبب فقدان ســبل 

العيــش والتحويــالت النقديــة نتيجــة جائحة كوفيد-19 أّن األرس 
حــول العــامل تواجه صعوبــات متنامية من أجــل الحصول عى 

أغذيــة مغذيــة وتجعل مــن الصعب بقدر أكرب بالنســبة إىل 
الرشائح الســكانية األشــّد فقــًرا وضعًفا اتباع أمنــاط غذائية صحية. 

لكــن مــن غــر املقبول، يف عــامل ينتج ما يكفــي من غذاء إلطعام 
ســكانه أجمعــني، أن يعجــر أكرث من 1.5 مليارات نســمة عن 

تحمــل كلفــة منط غذايئ يلبي املســتويات الالزمــة من املغذيات 
األساســية يف حــني أّن أكرث مــن 3 مليارات نســمة عاجزون حتى 
عــن تأمــني أزهد األمنــاط الغذائية الصحية. ويتوّزع األشــخاص 

الذيــن يفتقــرون إىل منط غــذايئ صحي يف مختلــف أقاليم العامل 
مــام يعنــي أننــا نواجه مشــكلة عاملية تعنينــا جميًعا. 

وتولـّـد كذلــك األمناط الحالية الســتهالك األغذية مــا يطلق عليه 
تقريــر هذا العــام تســمية "التكاليف املســترتة" ويقصد بها 

التكاليــف الصحيــة )الهدف 3 مــن أهداف التنمية املســتدامة( 
وتكاليــف تغــر املنــاخ )الهدف 13 من أهــداف التنمية 

املســتدامة(. وإذا ما اســتمرت األمناط الحالية الســتهالك األغذية 
عــى حالهــا، من املتوقــع أن تتخطــى التكاليف الصحيــة املرتبطة 

بالنمــط الغــذايئ واملتصلــة مبعدل الوفيات واألمــراض غر املعدية 
املتصلــة بالنمــط الغــذايئ 1.3 ترليون دوالر أمرييك يف الســنة 

بحلــول عــام 2030. ومن املتوقــع أن تتعدى التكاليــف االجتامعية 
املرتبطــة بالنمــط الغــذايئ نتيجة غازات الدفيئــة واملتصلة 

باألمنــاط الغذائيــة الحاليــة 1.7 ترليون دوالر أمرييك يف الســنة 
بحلــول عــام 2030. وهاتان الكلفتــان املســترتتان كلتاهام ال تفيان 

بالتقديــرات الفعليــة. فالتكاليــف البيئيــة ال تراعــي التأثرات 
البيئيــة الســلبية األخــرى يف حــني أّن التكاليــف الصحية ال تأخذ 
يف الحســبان التأثــرات الســلبية لنقــص التغذية بســبب القيود 
الناجمــة عــن البيانــات. ويف ضوء هــذه األدلة، من الواضح أّن 

اتبــاع أمنــاط غذائية صحية تراعي اعتبارات االســتدامة من شــأنه 
أن يخفــض بشــكل ملحــوظ التكاليف املســترتة وأن يولّد أوجه 

تــآزر ملحوظة مع أهــداف التنمية املســتدامة األخرى. 

وال بــد لنــا من النظر عــى امتداد النظام الغــذايئ يف كيفية 
معالجــة العوامــل التــي تؤدي إىل رفع كلفــة األغذية املغذية. 

ويعنــي هــذا دعم منتجي األغذية – ال ســيام صغــار املنتجني – 
مــن أجــل إيصال أغذية مغذية إىل األســواق بكلفــة منخفضة 
والحرص عى نفاذ هؤالء األشــخاص إىل أســواق األغذية تلك 

وجعل أداء سالســل اإلمــدادات الغذائية مجديــة للفئات 
الضعيفــة – انطالقـًـا مــن صغار املنتجــني وصوالً إىل مليارات 

املســتهلكني الذيــن ال يكفــي دخلهــم لتحمل كلفــة أمناط غذائية 
. صحية

ومــن الواضــح إًذا أننا أمام تحدي تحويل النظــم الغذائية مبا 
يكفل عدم فرض قيود عى أي أحد بســبب ارتفاع أســعار األغذية 

املغذيــة أو االفتقــار إىل الدخل الالزم لتحمــل كلفة منط غذايئ 
صحي، مبوازاة الحرص عى مســاهمة اإلنتاج الغذايئ واســتهالك 

األغذية يف االســتدامة البيئية. لكن ليس من حّل ســحري يناســب 
جميــع البلدان وســوف يتعني عى واضعي السياســات تقييم 

الحواجــز الخاصة بكل ســياق وإدارة املقايضــات وتعظيم أوجه 
التــآزر – مــن قبيل املكاســب البيئية املحتملة – مــن أجل تحقيق 

عمليــات التحّول املطلوبة.

وإننــا عــى أتــّم الثقة من أّن توصيات هــذا التقرير، عنــد تصويبها 
مبا يناســب ســياق كل بلد من البلدان، ســوف تســاعد الحكومات 

عــى خفــض كلفة األغذية املغذية وســتجعل األمنــاط الغذائية 
الصحيــة ميســورة الكلفــة للجميع وســتمّكن الفئــات الضعيفة 

العاملــة يف النظــم الغذائيــة من كســب دخل الئق مبــا يعزز أمنها 
الغــذايئ. وســيكون هــذا منطلًقا لتحويــل النظــم الغذائية القامئة 

حاليًــا مبــا يجعلها قــادرة عى الصمود ومســتدامة. ويجب أن 
تشــمل مجاالت الرتكيز عى مســتوى السياســات إعادة التوازن 
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تمهيد

بــني السياســات الزراعيــة والحوافز الزراعية وصوالً إىل اســتثامرات 
مراعيــة للتغذيــة؛ واتخاذ إجراءات عى مســتوى السياســات 

عــى امتداد سالســل اإلمــدادات الغذائية مــع الرتكيز عى أغذية 
مغذيــة مــن أجل أمناط غذائيــة صحية من أجــل خفض الفواقد 

الغذائيــة وخلــق فرص لصغــار املنتجني الضعفــاء ولغرهم من 
العاملــني يف النظــم الغذائيــة وتعزيز أوجه الكفاءة. وســتكون 
كذلــك سياســات الحامية االجتامعيــة املراعية للتغذية أساســية 

لزيــادة القــدرة الرشائيــة والقدرة عى تحمــل كلفة األمناط 
الغذائيــة الصحيــة من جانــب الفئات الســكانية األضعف. 

وينبغــي أيًضــا تشــجيع قيام بيئة مشــجعة من خالل سياســات 
تحّســن، بشــكل عــام، الجودة التغذويــة لألغذية التي يتــم إنتاجها 

وإتاحتهــا يف األســواق ودعــم عملية تســويق أغذية مغذية 
ومتنوعــة وتوفــر التثقيــف واملعلومــات للتشــجيع عى تغير 

الســلوك الفــردي واالجتامعي نحو أمنــاط غذائية صحية. 

وتتــامىش هذه التوصيات عى مســتوى السياســات مــع التوصيات 
الرئيســية املنبثقــة عــن عقــد األمم املتحــدة للعمل من أجل 

التغذيــة، 2016–2025. ويف اعتقادنــا أّن مــا يتضمنه هــذا التقرير 
من تحليل وتوصيات عى مســتوى السياســات ســوف يســاعد 

أيًضــا يف وضــع جدول أعــامل مؤمتر القمــة األول لألمم املتحدة 
بشــأن النظــم الغذائيــة الذي من املقرر عقده خالل ســنة 2021 

والذي سيســعى إىل تحقيق هدف شــامل يتمثل يف مســاعدة 
أصحــاب املصلحــة عى تكوين فهــم أفضل للخيــارات التي تؤثر 

يف مســتقبل النظــم الغذائيــة وإدارتها عى نحــو أفضل، باإلضافة 
إىل رضورة تحويلهــا إلحــراز تقدم رسيــع وملحوظ باتجــاه تحقيق 

أهــداف التنميــة املســتدامة بحلول عام 2030. 

وإّن وكاالتنــا ملتزمــة التزاًما راســًخا بدعم عمليــة التحّول هذه 
لجعــل األمنــاط الغذائية الصحية ميســورة الكلفــة للجميع 

واملســاهمة يف القضــاء عــى الجوع وانعدام األمــن الغذايئ وجميع 
أشــكال ســوء التغذية لدى األطفال والبالغني عى الســواء. 

وســوف تضمــن جهودنا حــدوث هذا التحول عى نحو مســتدام، 
لألشــخاص ولكوكبنــا، وخلــق أوجه تآزر لدفــع عجلة التقدم 

بالنســبة إىل ســائر أهداف التنمية املســتدامة األخرى.

شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

Henrietta H. Fore
 المديرة التنفيذية لمنظمة األمم 

المتحدة للطفولة

Gilbert F. Houngbo
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

David Beasley
المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

Tedros Adhanom Ghebreyesus
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
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تولــت شــعبة اقتصاديــات التنميــة الزراعيــة إعــداد تقريــر حالة األمــن الغذايئ يف العامل 2020 بالتعاون مع شــعبة اإلحصــاء التابعة إىل إدارة 
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ومــع فريــق مــن الخرباء الفنيني مــن منظمة األغذيــة والزراعة لألمم املتحــدة والصندوق الــدويل للتنمية 

الزراعيــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنامج األغذية العاملــي ومنظمة الصحــة العاملية.

واسرتشــدت عمليــة إعــداد التقريــر بفريــق استشــاري رفيع املســتوى يضّم كبــار املدراء املَعيّنني مــن رشكاء النرش الخمســة يف األمم املتحدة. 
وقــّرر هــذا الفريــق، بقيــادة منظمــة األغذية والزراعــة، الخطوط العريضــة للتقرير وحــدد تركيزه املواضيعي. كــام أنّه أرشف عى فريق 

الصياغــة الفّنــي املؤلـّـف مــن خــرباء من كّل مــن الوكاالت الخمس املشــاركة يف النرش. وأُعّدت وثائــق معلومات أساســية فنية لالســتناد إليها 
يف البحــوث وتحليــل البيانــات التي اضطلــع بها أعضاء فريــق الصياغة.

وأصــدر فريــق التحريــر عــدًدا مــن النتائــج املؤقّتة، مبا يف ذلــك مخطط تفصييل ومســودة أّولية ومســودة نهائيــة للتقرير. وقام فريق 
استشــاري رفيــع املســتوى باســتعراض مســودات التقريــر والتحقــق من صحتهــا واملوافقة عى إصدارهــا يف كّل مرحلة من مراحــل عملية 

اإلعــداد. وقــد خضــع التقريــر النهــايئ ملراجعــة تقنيــة دقيقة من جانــب اإلدارة العليا والخــرباء الفنيّني من مختلف الشــعب واإلدارات داخل 
كل وكالــة مــن الــوكاالت الخمــس لألمــم املتحدة، ســواء أكان ذلــك يف املقاّر الرئيســية أو املكاتب امليدانيــة. وأخرًا، خضع التقرير الســتعراض 

تنفيــذي وتــم إقــراره من قبل رؤســاء الوكاالت الخمس املشــاركة يف النرش.

المنهجية
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شــارك يف إعــداد تقريــر حالــة األمن الغــذايئ والتغذية يف العامل 2020 كل من منظمــة األغذية والزراعة لألمم املتحــدة )املنظمة( والصندوق 
الــدويل للتنميــة الزراعيــة ومنظمــة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســيف( وبرنامــج األغذية العاملي ومنظمــة الصحة العاملية.

وتــوىّل Marco V. Sánchez Cantillo، و José Rosero Moncayoإدارة املطبــوع بتوجيــه عام من Maximo Torero Cullen وبالتنســيق 
العــام مــع محــررة املطبــوع Cindy Holleman، وجميعهم من إدارة التنميــة االقتصادية واالجتامعية يف املنظمة. وقــادت عملية إعداد 

التقريــر لجنــة توجيهيــة مؤلفــة مــن ممثلــني عن الوكاالت الخمس املشــاركة يف النرش. وهم: Marco V. Sánchez Cantillo )الرئيس(، و 
Sara Savastano )الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعية(، و Victor Aguayo )اليونيســيف(، وعارف حســني )برنامــج األغذية العاملي(، و 

Francesco Branca )منظمــة الصحــة العامليــة(. وســاهم كل من Alessandra Garbero و Tisorn Songsermsawas )الصندوق الدويل 
 Marzella برنامــج األغذيــة العاملي(، و( Yvonne Forsén و ،)اليونيســيف( Roland Kupka و ،Chika Hayashiو ،)للتنميــة الزراعيــة
Wüstefeld )منظمــة الصحــة العامليــة( يف التنســيق وقدمــوا الدعم الفني. وقدم الرؤســاء التنفيذيون وكبار املوظفــني يف الوكاالت الخمس 

املشــاركة يف إعــداد التقريــر تعليقات قيّمة وأعطــوا موافقتهم النهائيــة عى التقرير.

 Piero القســم 1–1 بإســهام من Carlo Cafiero منظمة األغذية والزراعة( تنســيق الجزء األول من التقرير. وأعد( Anne Kepple وتولت
Conforti، وJuan Feng، وAdeeba Ishaq، وAnne Kepple و Sara Viviani )منظمــة األغذيــة والزراعــة(. وتوىل إعداد القســم 1–2 

 Richardو ،Julia Krasevecو ،Chika Hayashiمنظمــة الصحــة العاملية(، و( Elisa Dominguez باالشــرتاك مــع Elaine Borghi
 Zita Weiseو ،Lisa Rogersو ،Katrina Lundberg اليونيســيف( بإســهام من( Vrinda Mehra و ،Roland Kupkaو ،Kumapley
Cristina Álvarez- القســم 1–3 باالشــرتاك مع Anne Kepple منظمة الصحة العاملية(. وأعدت( Marzella Wüstefeld و ،Prinzo

 Isabela Sattamini و ،Trudy Wijnhovenو ،Ramani Wijesinha-Bettoniو ،Ana Moltedoو ،Marinella Cirilloو ،Sánchez
)منظمــة األغذيــة والزراعــة(، وChika Hayashi، و Vrinda Mehra )اليونيســيف( وبإســهام من Nancy Aburto و Lidan Du )منظمة 

 Terri منظمــة الصحة العاملية( وبإســهام من( Marzella Wüstefeldو ،Karen McCollو ،Katrina Lundbergو ،)األغذيــة والزراعــة
م José Rosero Moncayo الدعــم يف مجــال التحرير واإلســهامات يف الجزء األول. Ballard، و Anna Herforth. وقــدَّ

ويتضمــن تقريــر هــذا العــام تحديثــات مهمة، وخاصــة تنقيح معدالت انتشــار النقص التغذوي يف الصني. ويتســم هذا التنقيــح بأهميته بالنظر 
إىل أن ســكان الصــني يشــكلون ُخمــس ســكان العامل، ولذلك ســعينا إىل الحصول عى تقييم مســتقل لنزاهــة نهجنــا ومنهجيتنا من أربعة خرباء 

مرموقــني:Joachim von Braun، أســتاذ التغيــر االقتصــادي والتكنولوجــي ومدير مركز بحوث التنميــة يف جامعة بون ورئيس اللجنــة العلمية 
ملؤمتــر القمــة بشــأن الُنظــم الغذائية لعام 2021؛ وChristopher Barrett، أســتاذ االقتصاد التطبيقي واإلدارة واألســتاذ الدويل للزراعة يف 
كليــة تشــارلز ه. دايســون لالقتصــاد التطبيقي واإلدارة بجامعــة كورنيل؛ وDavid Laborde، الباحث األول والرئيــس املواضيعي لالقتصاد 

الــكيل والتجــارة يف املعهــد الــدويل لبحوث السياســات الغذائية؛ وMaria Ana Lugo، كبــرة الخرباء االقتصاديني يف املامرســات العاملية للفقر 
واإلنصــاف يف البنك الدويل.

وخلــص املراجعــون إىل أن نهــج منظمــة األغذيــة والزراعة يف تحديث تقديرات معامل االختالف يف اســتهالك الغذاء عى املســتوى الوطني يف 
الصــني والــذي يعتمــد عى التحليل املشــرتك للبيانات املســتمدة من دراســتني اســتقصائيتني أرسيتــني مختلفتني، نهج صحيــح وأن املنهجية املتبعة 
ســليمة. وشــهد املراجعــون عــى ازدياد اتســاق نتائجنا املنقحة مــع األدلة القامئة املتعلقــة بالتغذية يف الصني وكذلك مــع مجموعة من مؤرشات 

التنميــة االقتصاديــة يف البلــد، مبــا يشــمل الفقر املدقع، ومعدالت انتشــار التقــزم، وتوزيع النفقات الغذائية، واالزدهار املشــرتك. وأكد أيًضا 
املراجعــون النظــراء أن نتائجنــا متوامئــة مــع نتائــج تحليالتنا املســتندة إىل مختلف عمليات النمذجة االقتصادية القياســية. وتُعــرب املنظمة عن 

بالــغ امتنانهــا للمراجعــني النظراء الذين مل يضنــوا بوقتهم وخربتهم. 

وتولــت Cindy Holleman )منظمــة األغذيــة والزراعــة( تنســيق الجزء الثاين من التقرير. وأعدت Cindy Holleman أيًضا القســمني 2–1 
 Caterina Ruggeriمنظمــة األغذيــة والزراعة(؛ و( Lidan Du و ،Valentina Contiو ،Giovanni Carrasco Azzini و2–2 بإســهام مــن

 Nora Hobbs و ،Simone Gieو ،Saskia de Pee الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة(؛ و( Tisorn Songsermsawas و ،Laderchi

شكر وتقدير
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)برنامــج األغذيــة العاملــي(؛ وJoyce Haddad، وKatrina Lundberg، وKaren McColl، و Marzella Wüstefeld )منظمــة الصحة 

مــت إســهامات إضافيــة من خالل ورقة معلومات أساســية من إعداد Anna Herforth، وYan Bai، وAishwarya Venkat، و العامليــة(. وقُدِّ

Alissa Ebel، و William A. Masters )جامعــة تافتــس( و Kristi Mahrt )املعهــد الــدويل لبحوث السياســات الغذائيــة(؛ وورقة معلومات 

أساســية من إعداد Marco Springmann )جامعة أوكســفورد(؛ ومن املستشــار الخاص للبحوث Harold Alderman. وتوىل إعداد 

القســم 2–3 كل من Yvonne Forsen )برنامج األغذية العاملي( باالشــرتاك مع Mark Smulders )منظمة األغذية والزراعة( وبإســهام من 

 Valentina Pernechele و ،Emiliano Magriniو ،Christian Derlagenو ،Valentina Contiو ،Giovanni Carrasco Azzini

 Saskiaالصندوق الــدويل للتنمية الزراعية(؛ و( Tisorn Songsermsawas و ،Caterina Ruggeri Laderchi؛ و)منظمــة األغذيــة والزراعــة(

 Karenو ،Elaine Borghiبرنامــج األغذيــة العاملــي(؛ و( Jeandamour Nkundimana و ،Nora Hobbsو ،Simone Gieو ،de Pee

 Giovanni Carrasco بإســهام من Mark Smulders 4–2 منظمة الصحة العاملية(. وأعد القســم( Marzella Wüstefeldو ،McColl

Azzini، وChristian Derlagen، وEmiliano Magrini )منظمــة األغذيــة والزراعــة(؛ وRichard Abila، وRomina Cavatassi، و

 ،Caterina Ruggeri Laderchiو ،Joyce Njoroو ،Athur Mabisoو ،Ron Hartmanو ،Isabel de la Peñaو ،Antonella Cordone

 Marzellaو ،Karen McCollاليونيســيف(؛ و( Roland Kupka؛ و)الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعية( Tisorn Songsermsawasو

Wüstefeld )منظمــة الصحــة العامليــة(؛ و Selina Chan، وSaskia de Pee، وSimone Gie، وNora Hobbs، وKelly Stablein )برنامــج 

م Marco V. Sánchez Cantillo الدعم يف مجال التحرير واإلســهامات يف الجزء الثاين. األغذيــة العاملــي(. وقــدَّ

وقــدم عديــد مــن الزمــالء من مختلف الوحدات واإلدارات يف الوكاالت الخمس املشــاركة يف النــرش تعليقات فنية وإســهامات قيِّمة يف التقرير. 

وســهَّلت عملية املوافقة التقنية عى نطاق الوكاالت إجراء اســتعراض فني شــامل شــارك فيه كثر من الخرباء التقنيني. ومن الصعب اإلشــارة 

إىل كل اإلســهامات كــام أن ذلــك ميكن أن يزيد من احتامالت إغفال إســهامات مهمة. 

وتوىل كل من Juan Feng وSara Viviani املسؤولية عن إعداد البيانات املتعلقة بالنقص التغذوي واألمن الغذايئ يف القسم 1–1 بإسهام من 

 ،María Rodríguezو ،Ana Moltedoو ،Talent Manyaniو ،Adeeba Ishaqو ،Filippo Gheriو ،Marinella Cirilloو ،Verónica Boero

مت البيانات الداعمة من الفريق املعني مبيزانيات األغذية تحت قيادة  وعبد الستار، وفراس ياسني، وتحت إرشاف Carlo Cafiero . وقُدِّ

Salar Tayyib من ُشعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة. وتوىل Richard Kumapley )اليونيسيف( املسؤولية عن توحيد بيانات 

التغذية يف القسم 1–2 بإسهام من Elaine Borghi، وElisa Dominguez، وLeanne Riley )منظمة الصحة العاملية(؛ وChika Hayashi، و

Julia Krasevec، وVrinda Mehra )اليونيسيف(. وساهم كل من Tomasz Filipczuk، وFilippo Gheri، وSalar Tayyib )منظمة األغذية 

والزراعة( يف تحليل توافر األغذية، وساهم كل من Talent Manyani، وNathalie Troubat، وفراس ياسني )منظمة األغذية والزراعة( يف تحليل 

 Williamو ،Alissa Ebelو ،Aishwarya Venkatو ،Yan Baiو ،Anna Herforth استهالك األغذية واألمن الغذايئ يف القسم 1–3. وتوىل كل من

A. Masters )جامعة تافتس(، وKristi Mahrt )املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية(، وMarco Springmann )جامعة أوكسفورد( و

Valentina Conti )منظمة األغذية والزراعة( املسؤولية عن إعداد تحليل البيانات يف الجزء الثاين واملالحق من 3 إىل 8.

وقــدم كل مــن Giovanni Carrasco Azzini، وAndrew Park )مستشــار التحريــر( وDaniela Verona يف إدارة التنميــة االقتصادية 

واالجتامعيــة يف منظمــة األغذية والزراعة، الدعــم يف إعداد التقرير.

وقــدم فــرع اللغــات لدى منظمة األغذية والزراعــة خدمات الرتجمة باإلضافة إىل املســاهمني املذكورين أعاله. 

وقدمــت املجموعــة املعنيــة بالنــرش )فــرع املطبوعــات( التابعة ملكتب االتصاالت يف املنظمــة الدعم يف تحرير هذا اإلصدار باللغات الرســمية 

 Juliaمنظمــة الصحة العاملية( و( Elaine Borghi الســت، وتصميمــه وتنســيق إعــداده وخدمــات الطباعة. وأعد الرســوم البيانية كل من

Krasevec )اليونيســيف(، وتولت Nona Reuter )اليونيســيف( تصميم الخرائط يف القســم 1–2.
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الرسائل الرئيسية
أمكــن مــن خالل إتاحــة معلومات محدثة عــن العديد من  	

البلــدان إجــراء تقديــر أدّق ملســتويات الجوع يف العامل هذا 
العــام. وأمكــن عى وجــه التحديد من خــالل توافر بيانات 

جديــدة تيّر االطــالع عليها مؤخــًرا تعديل السلســلة الكاملة 
للتقديــرات الســنوية للنقــص التغذوي يف الصــني التي ترقى إىل 
عــام 2000، مــا أفــى إىل خفض ملحوظ يف عــدد الذين يعانون 
مــن النقــص التغذوي حــول العامل. غر أّن ذلــك التعديل قد أكّد 
االتجــاه الــذي أفادت عنه اإلصدارات الســابقة من هــذا التقرير 

ومفــاده أن عــدد الجيــاع حول العامل آخذ يف االرتفاع بشــكل 
بطــيء منذ عام 2014.

تشــر التقديــرات الراهنــة إىل أن هناك 690 مليون شــخص  	
يعانــون الجــوع، أي 8.9 يف املائة من ســكان العامل، ما يعادل 

زيادة قدرها 10 ماليني نســمة يف ســنة واحدة وقرابة 60 
مليون نســمة خالل خمس ســنوات. أما عدد األشــخاص الذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشــديد، والذي يشــكل قياًســا 
آخــر لتقديــر الجــوع، فيكتي هــو أيًضا منحــى تصاعديًا. ففي 

 عــام 2019، كان نحو
750 مليون نســمة – أي حوايل شــخص واحد من أصل 

10 أشــخاص يف العــامل – عرضة ملســتويات خطرة من انعدام 
الغذايئ. األمن 

لــدى تناول مجمل األشــخاص الذيــن يعانون من انعدام  	
األمــن الغــذايئ املعتدل أو الشــديد، تبني مــن التقديرات أن 

حــوايل ملياريــن من األشــخاص يف العامل يحصلــون بانتظام عى 
أغذيــة مأمونــة ومغذيــة وكافية يف عام 2019.

العــامل ال مييض يف املســار الســليم نحو تحقيــق القضاء التام  	
عــى الجــوع بحلول 2030. وإذا ما اســتمرت االتجاهات األخرة 
عــى حالهــا، فإن عــدد الجياع ســيتخطى عتبة 840 مليون نســمة 

.2030 بحلول 

يشــر تقييــم أويل إىل أّن جائحــة كوفيد-19 قد تؤدي إىل  	
إضافــة مــا يــرتاوح بني 83 و132 مليون شــخص إىل مجموع عدد 
الذيــن يعانــون من النقــص التغذوي يف العامل ســنة 2020، تبعاً 

لحالــة النمو االقتصادي الســائدة.

ال يــزال عبء ســوء التغذية بكافة أشــكاله ميثـّـل تحديًا عى  	
املســتوى العاملــي. فبحســب التقديــرات الحالية، يف عام 2019 

كان 21.3 يف املائــة من األطفال دون الخامســة مــن العمر يعانون 
التقــزم )أي 144.0 مليونـًـا(، و6.9 يف املائة )أي 47.0 مليونًا( 
يعانــون الهزال فيام عاىن 5.6 يف املائــة )38.3 مليونًا( الوزن 

الزائد.

صحيــح أن العــامل يحــرز تقّدًما، إال أنه ال مييض يف املســار  	
الصحيــح صــوب تحقيق مقاصد عامي 2025 و2030 بشــأن 

تقــزّم األطفــال وانخفاض الوزن عنــد الوالدة والرضاعــة الطبيعية 
الخالصــة. ويالحــظ أن انتشــار الهزال يفوق املقاصد املنشــودة. 

وال متــيض معظــم األقاليم يف املســار الســليم نحــو تحقيق املقاصد 
املتعلقــة بالــوزن الزائد لدى األطفال. وتشــهد معدالت الســمنة 
لــدى البالغــني ارتفاًعــا يف األقاليم كافة. وهناك حاجة ماســة إىل 

عكــس هذه االتجاهــات التصاعدية.

مــن املرجــح أن تتفاقم الحالــة التغذوية للرشائح الســكانية  	
األشــد ضعًفــا جراء التداعيــات الصحية واالجتامعيــة االقتصادية 

لجائحــة كوفيد-19.

بوســع انعــدام األمن الغــذايئ أن ينتقص من جودة األمناط  	
الغذائيــة، مــا يزيــد بالتايل من خطــر ظهور أشــكال مختلفة من 
ســوء التغذيــة، األمر الــذي قد يفيض بدوره إىل نقــص التغذية 

ناهيــك عن الوزن الزائد والســمنة.

تعتمــد البلــدان املنخفضــة الدخل أكرث من ســواها عى  	
األغذية األساســية منهــا عى الفاكهــة والخضار واألغذية 

الحيوانيــة املصــدر مقارنــة بالبلدان املرتفعــة الدخل. وفقط يف 
آســيا، وعى مســتوى العامل يف البلدان املتوســطة الدخل من 

الرشيحــة العليــا، تتوفــر كميات مــن الفاكهة والخضار لالســتهالك 
البــرشي تكفــي لتلبيــة التوصية الصادرة عــن منظمة األغذية 

والزراعــة ومنظمــة الصحــة العاملية التي تقيض باســتهالك ما ال 
يقــل عن 400 غــرام منها للشــخص الواحد يف اليوم.

فيــام ال يــزال الحصــول عى الغذاء صعبًــا، فإن تحديات  	
الوصــول إىل أمنــاط غذائية صحيــة أعظم بعد.
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األمنــاط الغذائية الصحية ليســت ميســورة الكلفة بالنســبة  	
إىل العديــد مــن الناس وال ســيام الفقــراء يف كل إقليم من العامل. 

وتشــر التقديــرات األكــرث تحفظًا إىل أن أكــرث من 3 مليارات 
نســمة حــول العامل ال يســتطيعون دفــع كلفة تلك األمناط 

الغذائيــة الصحيــة. وتشــر التقديــرات إىل أن كلفة األمناط 
الغذائيــة الصحيــة تفــوق يف املتوســط خمس مرات األمناط 

الغذائيــة التــي تلبــي فقــط االحتياجات التغذوية مــن الطاقة عرب 
غذاء أســايس نشوي.

تتجــاوز كلفــة النمط الغــذايئ الصحي الخط الــدويل للفقر  	
)الــذي تــم تحديده عنــد 1.90 دوالًرا أمريكيًا يف اليوم للشــخص 

الواحــد مــن حيث تعــادل القوة الرشائية( مــا يجعله خارج 
متنــاول الفقــراء. وتتعــدى التكاليف كذلك متوســط اإلنفاق عى 
األغذيــة ملعظــم بلدان الجنوب: فــإن حوايل 57 يف املائة أو أكرث 

مــن الســكان ال يســتطيعون تحّمل كلفــة منط غذايئ صحي يف 
أنحــاء أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى وآســيا الجنوبية.

تنطــوي جميــع األمناط الغذائية عــى تكاليف مســترتة ينبغي  	
فهمهــا مــن أجل تحديــد املقايضات وأوجه التــآزر املتعلقة 

بأهــداف التنمية املســتدامة األخــرى. أما الكلفتان املســترتتان 
األكــرث حرًجــا فتتعلقــان بتداعيــات خياراتنا الغذائيــة املتصلة 
بالصحــة )الهــدف 3( واملناخ )الهدف 13( والنظــم الغذائية 

التــي تدعمها.

يف ضــوء الوتــرة الحالية الســتهالك األغذيــة، من املتوقع أن  	
ترتفــع التكاليــف الصحيــة للنمط الغــذايئ يف ما خص معدل 
الوفيــات واألمــراض غر املعدية مبــا يفوق 1.3 ترليون دوالر 

أمريــيك يف الســنة بحلــول 2030. ومن جهــة أخرى، من املقدر 
أن تتجــاوز التكاليــف االجتامعيــة املتصلــة بالنمــط الغذايئ الحايل 
واملرتتبــة عــن انبعاثــات غازات الدفيئــة 1.7 ترليون دوالر أمرييك 

يف الســنة بحلول 2030.

ميكــن للتحــول االنتقــال إىل أمناط غذائية صحية أن يســاهم  	
يف خفــض التكاليــف الصحيــة واملتعلقــة بتغــر املناخ بحلول 

2030 ألن التكاليــف املســترتة لهــذه األمناط الغذائيــة الصحية 
أدىن مــن تكاليــف أمناط االســتهالك الحاليــة. ومن املتوقع أن 

يــؤدي اعتــامد أمناط غذائيــة صحية إىل تخفيــض التكاليف 
الصحيــة املبارشة بنســبة تصل إىل 97 يف املائة، وبنســبة 
 93 يف املائــة للتكاليــف الصحيــة املبارشة وغر املبارشة 

و41–74 يف املائــة للكلفــة االجتامعيــة النبعاثات غــازات الدفيئة 
يف عام 2030.

غــر أن األمنــاط الغذائية الصحية ليســت كلها مســتدامًة كام  	
أن األمنــاط الغذائيــة املصممة لغايات االســتدامة ليســت كلها 

دوًمــا صحيــًة. وهذا الفارق الدقيــق املهم ليــس مفهوما متاًما وال 
يتناولــه النقــاش والجدل الدائر حــول املســاهمة املمكنة لألمناط 

الغذائيــة الصحيــة يف االســتدامة البيئية.

بغيــة زيــادة القدرة عــى تحمل كلفة األمنــاط الغذائية  	
الصحيــة، يجــب خفــض كلفة األغذية املغذيــة. وتربز العوامل 

الكامنــة وراء كلفــة تلك األمنــاط الغذائية عرب سلســلة اإلمدادات 
الغذائيــة ضمــن البيئــة الغذائية ويف االقتصاد الســيايس الذي 

يؤثــر يف سياســات التجارة واإلنفاق العام واالســتثامر. وســيتطلب 
تنــاول العوامــل الكامنــة وراء التكاليف تلــك تحويالت كبرة 
يف النظــم الغذائيــة مــن دون توفر حل موحــد يعالج جميع 

الحــاالت، ومع اختــالف املقايضات وأوجه التــآزر للبلدان.

ســيتعنّي عى البلدان إعادة التوازن مجدًدا بني السياســات  	
الزراعيــة والحوافز باتجاه اســتثامرات أكرث مراعــاة للتغذية 
وإجراءات عى مســتوى السياســات عرب سلسلة اإلمدادات 

الغذائيــة مــن أجل خفض الفاقد من األغذيــة، وتعزيز الوفورات 
يف جميع املراحل. وســتكون سياســات الحامية االجتامعية 

املراعيــة للتغذيــة أيًضا ذات أهمية محوريــة لها، من أجل زيادة 
القــدرة الرشائيــة ومتكني الرشائح الســكانية األكرث ضعًفا من 

تحمــل كلفة األمنــاط الغذائية الصحية. كام ســتدعو الحاجة إىل 
تطبيق سياســات تشــجع بشــكل عام تغير الســلوك لصالح األمناط 

n .الغذائيــة الصحية
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موجز

 األمن الغذائي والتغذية حول العامل 
يف عام 2020

بعــد ميض خمســة أعــوام عى انطــالق خطــة التنمية املســتدامة 

2030(، حــان الوقــت لتقييــم تقّدمها  2030 )خطــة عام  لعــام 

والتســاؤل عــام إذا كانــت الجهــود املتواصلــة التي طبّقــت حتى 

2 من أهداف  اليــوم ســتتيح للبلــدان تحقيــق مقاصــد الهــدف 

التنميــة املســتدامة. ولهــذا الســبب، يعمــد التقريــر هذا 

العــام إىل اســتكامل التقييــم االعتيــادي لحالــة األمــن الغذايئ 

والتغذيــة يف العــامل بواســطة توقعات بشــأن مــا ســتكون عليه 

حالــة العــامل بحلــول 2030 يف حال اســتمرت االتجاهــات التي 

ســادت خــالل العقــد املنرصم. واملهــم هو أنه فيــام تواصل 

-19 تطورهــا، يحاول هــذا التقريــر توقع  جائحــة كوفيــد

بعــض مــن تأثرات هــذه الجائحــة العاملية يف األمــن الغذايئ 

والتغذيــة. ولكــن مبــا أّن املــدى الكامل للخــراب الذي ســتعيثه 

-19 ال يــزال مجهــوالً بنســبة كبرة، مــن املهم  جائحــة كوفيــد

اإلقــرار بــأّن أي تقدير يف هــذه املرحلــة ســيكون محفوفًا 

بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقني وســيتوجب تفســره بحذر.

وبانعدام  باجلوع  املتعلقة  املقاصد  حتقيق  حنو   التقدم 
الغذائي األمن 

ســبق لإلصــدارات الثالثــة األخرة لهــذا التقريــر أن قدمت 

الدليــل عــى أن الرتاجــع يف معــدالت الجوع حــول العامل الذي 

طــال عقــوًدا، مقاًســا بواســطة معدل انتشــار النقــص التغذوي، 

قــد بلــغ نهايتــه لألســف. فإن أدلــة إضافيــة وتحديثات عدة 

مهمــة للبيانــات، تشــمل تعديــالً لكامــل سلســلة انتشــار 

النقــص التغــذوي يف الصــني عــام 2000، قــد بيّنت أن حوايل 

8.9 يف املائة من الســكان يف  690 مليــون شــخص يف العــامل )

العــامل( قــد عانــوا النقــص التغذوي يف عــام 2019. ويؤكد 

التعديــل، يف ضــوء البيانــات الجديــدة التــي أدت إىل تخفيــض 

مــواز يف مجمــل السلســلة العامليــة لبيانــات انتشــار النقــص 

التغــذوي، مــا خلصــت إليه اإلصــدارات الســابقة لهــذا التقرير 

أال وهــو أن عــدد الجيــاع يف العامل آخــذ يف التزايــد ببطء. وقد 

بــدأ هــذا االتجاه يف عــام 2014 واســتمّر حتى عام 2019. 

وأمــى عــدد الذين يعانــون من النقــص التغــذوي اليوم أكرث 

 ، مــام كان عليــه يف عــام 2014 بواقــع 60 مليــون نســمة تقريبًا

8.6 يف املائة – بزيــادة بلغت  حــني كانــت نســبة االنتشــار 

 .2019 2018 و 10  ماليــني نســمة فيام بــني عامي 

أمــا مســببات الزيــادة التــي لوحظــت يف الســنوات القليلة 

األخــرة فمتعــددة. وميكــن عزو نســبة كبرة مــن الزيادة 

األخــرة يف انعــدام األمن الغــذايئ إىل ارتفاع عــدد النزاعات 

التــي غالبًــا مــا تفاقمهــا الصدمــات املتصلــة باملنــاخ. وحتى 

يف بعــض البيئــات التــي يعّمهــا الســالم، ُمني األمــن الغذايئ 

بالتدهــور نتيجــة الركــود االقتصــادي الــذي أعاق وصول 

الفقــراء إىل األغذية.

وتبــنّي األدلــة أيًضــا أن العــامل ليس عى املســار الســليم نحو 

1، أي القضــاء التــام عــى الجــوع بحلول  تحقيــق املقصــد 2–

2030. فتشــر التوقعــات املختلطــة لالتجاهــات األخرة  عــام 

لحجــم الســكان وتركيبتهــم وإجــاميل األغذيــة املتاحــة ودرجة 

انعــدام املســاواة يف الوصــول إىل األغذية، إىل زيــادة يف معدل 

 . انتشــار النقــص التغــذوي بنســبة نقطــة مئويــة واحــدة تقريبًا

ونتيجــة لذلــك فــإن العــدد العاملي اللذيــن يعانون مــن النقص 

التغــذوي يف عــام 2030 قــد يتخطــى 840 مليون نســمة.

ويقــّدر معــدل انتشــار النقــص التغــذوي يف أفريقيا مبا نســبته 

19.1 يف املائــة مــن إجاميل عدد الســكان عام 2019 أي أكرث 

مــن 250 مليــون شــخص ناقــص التغذيــة، مقابل 17.6 يف املائة 

يف عــام 2014. ويزيــد هذا معــدل مبقدار الضعف عن املتوســط 

العاملــي )8.9 يف املائــة(، وهو األعى بــني األقاليم كافة.

ويعيــش يف قــارة آســيا أكرث من نصــف مجموع عــدد الذين 

يعانــون مــن النقــص التغــذوي يف العــامل – أي مــا يقدر بـ 
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381 مليــون شــخص يف عــام 2019. إال أن معدل انتشــار 

8.3 يف املائة، أي  النقــص التغــذوي لــدى ســكان اإلقليم يبلــغ 

8.9 يف املائة( وأقل مــن نصف  مــا دون املتوســط العاملــي )

املتوســط األفريقــي. وقــد أحرزت آســيا تقدًمــا يف خفض عدد 

الجيــاع يف الســنوات األخــرة مبا قــدره 8 ماليني شــخص منذ 

.2015 عام 

ويف أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي، بلــغ معــّدل انتشــار 

النقــص التغــذوي 7.4 يف املائــة عام 2019 فــكان ما دون 

8.9 يف املائــة، إال أن هذه النســبة ال  املتوســط العاملــي البالــغ 

تــزال تعنــي عــدًدا ال يســتهان بــه يبلــغ 48 مليون شــخص ناقص 

التغذيــة. وقــد شــهد اإلقليــم ارتفاًعــا يف معــدالت الجوع خالل 

الســنوات القليلــة املاضيــة، مــع زيــادة عدد الذيــن يعانون 

9 ماليني شــخص بــني عامي  مــن النقــص التغــذوي بواقع 

.2019 2015 و

وتفيــد توقعــات عــام 2030 أن أفريقيــا هــي حتاًم خارج 

مســار تحقيــق مقصــد القضــاء عــى الجــوع بحلول عام 2030. 

ويف حــال اســتمرار معــدالت الزيادة التي ســادت مؤخًرا، 

19.1 إىل  فــإن معــّدل انتشــار النقــص التغذوي ســرتفع من 

25.7 يف املائــة. كــام أن أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي 

خــارج املســار املطلــوب ولو بدرجة أقــل بكثر. وبســبب 

، من املتوقــع ملعّدل  التدهــور يف الســنوات األخرة إجــامالً

7.4 يف املائة عام  انتشــار النقــص التغــذوي أن يرتفــع مــن 

2019 إىل 9.5 يف املائــة عــام 2030. أما آســيا، عــى الرغم من 

التقــدم الــذي تحــرزه، فلن تحقــق هي األخرى هــذا املقصد 

2030، اســتناًدا إىل االتجاهــات األخرة. بحلــول 

-19 يف  وبصــورة عامــة، وبــدون أخذ تبعــات جائحــة كوفيد

االعتبــار، فــإن االتجاهــات املرتقبــة للنقــص التغــذوي قد 

تغــّر التوزيــع الجغــرايف للجــوع يف العامل بشــكل جذري. 

330 مليونًا مــن الجياع يف  ففيــام ســتبقى آســيا موطــن حــوايل 

2030، ســتتقلص حصتهــا مــن الجــوع يف العامل بنســبة غر  عــام 

قليلــة. وســتتجاوز أفريقيــا القــارة اآلســيوية لتصبــح اإلقليــم 

الــذي يضــم أكــرب عدد من الذيــن يعانون مــن النقــص التغذوي 

51.5 يف املائــة مــن املجموع. 433 مليونـًـا( أي  (

-19 متفشــية  وأثنــاء كتابــة هــذه التقريــر، كانــت جائحــة كوفيد

يف جميــع أنحــاء املعمــورة مهــددة األمن الغــذايئ العاملي. 

وتشــر التقديــرات األوليــة املســتندة إىل آخــر التوقعات 

-19 قــد  االقتصاديــة العامليــة املتاحــة إىل أن جائحــة كوفيــد

تزيــد عــدد الذيــن يعانون مــن النقص التغــذوي مبا يرتاوح 

132 مليــون نســمة يف عام 2020، بحســب ســيناريو  بــني 83 و

10 نقاط  4.9 و النمــو االقتصــادي )حيــث ترتاوح الخســائر بــني 

مئويــة يف منــو الناتــج املحــيل اإلجاميل العاملي(. ومن شــأن 

النهــوض املتوقــع يف عــام 2021 أن يخّفــض عدد الذيــن يعانون 

مــن النقــص التغــذوي ولكــن هذا العدد ســيبقى أعــى مام هو 

متوقــع يف ظــل ســيناريو خــال مــن الجائحة. ومــرة أخرى، من 

املهــم اإلدراك بــأن أي تقديــر يف هــذه املرحلة ســيكون غر 

أكيــد بنســبة عاليــة، وســينبغي تفســره بتأن.

وتفيــد آخــر التقديــرات أّن 9.7 يف املائــة من ســكان العامل 

)أي أقــل مــن 750 مليــون نســمة بقليــل( تعرضوا ملســتويات 

شــديدة مــن انعــدام األمــن الغذايئ يف 2019. ويف جميــع أقاليم 

العــامل، باســتثناء أمريــكا الشــاملية وأوروبــا، راوح معّدل 

انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد مكانه من 2014 

2019. ويتطابــق ذلك بشــكل واســع أيًضــا مع أحدث  إىل 

االتجاهــات املســجلة يف معــدل انتشــار النقــص التغــذوي يف 

العــامل وعــرب األقاليم، مع اســتثناٍء جزيئ آلســيا.

ويف حــني أن وجــود 746 مليــون نســمة يواجهــون انعدام األمن 

الغــذايئ الشــديد يدعــو إىل القلــق البالغ، فــإن نســبة إضافية 

تبلــغ 16 يف املائــة مــن ســكان العامل، أي أكرث مــن 1.25 مليار 

شــخص قــد اختــربت انعدام األمــن الغــذايئ مبســتويات معتدلة. 
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موجز

وإن األشــخاص الذيــن يعانــون انعدام األمن الغــذايئ بصورة 

معتدلــة هــم الذيــن ال يســتطيعون الوصــول بانتظــام إىل 

الغــذاء بكميــات مغذيــة وكافيــة حتــى وإن مل يعانــوا بالرضورة 

الجوع. من 

وبحســب التقديــرات، بلــغ معــدل انتشــار انعدام األمن 

الغــذايئ املعتــدل أو الشــديد عى )مــؤرش أهــداف التنمية 

املســتدامة 2– 1– 2( 25.9 يف املائــة يف عــام 2019 يف العــامل 

أجمــع. وتضاهــي هــذه النســبة مــا مجموعه ملياري شــخص. 

وقــد تزايــد معدل انعــدام األمن الغذايئ اإلجاميل )ســواء أكان 

معتــدال أم شــديًدا( بصــورة مطّردة عــى املســتوى العاملي 

منــذ عــام 2014 والســبب الرئيــي هو تزايــد انعدام األمن 

الغذايئ املعتــدل.

وعــى الرغــم مــن أن أفريقيــا هــي اإلقليم الذي تالحــظ فيه 

أعــى مســتويات انعدام األمــن الغذايئ اإلجاميل، تســجل 

أرسع معــدالت ازديــاد انعــدام األمن الغــذايئ يف إقليــم أمريكا 

الالتينيــة والبحــر الكاريبــي مــن 22.9 يف املائــة يف عام 2014 

2019 بســبب مــا شــهدته أمريكا  31.7 يف املائــة يف عام  إىل 

الجنوبيــة مــن زيادة حادة.

نــون انعدام  ويف مــا يتعلــق بتوزيــع األشــخاص الذيــن يعا

ا(  لغــذايئ باإلجــامل )ســواء أكان معتدالً أم شــديًد األمــن ا

لعــامل، فمــن أصــل ملياري شــخص يعانون مــن انعدام  حــول ا

675 مليونـًـا يف  ، و 1.03 مليــار يف آســيا لغــذايئ، يوجــد  األمــن ا

الكاريبــي،  لبحــر  الالتينيــة وا 205 ماليــني يف أمريــكا  أفريقيــا و

5.9 ماليــني يف  ، و 88 مليونـًـا يف أمريــكا الشــاملية وأوروبــا و

 . نيا أوســيا

وعــى املســتوى العاملــي، كان انتشــار انعدام األمــن الغذايئ 

عــى املســتوى املعتدل أو الشــديد، وعى املســتوى الشــديد 

فقــط، أعــى لــدى النســاء منه لــدى الرجال. أمــا الفجوة بني 

الجنســني يف الوصــول إىل الغــذاء فقــد ارتفعــت من 2018 إىل 

2019 وال ســيام عــى املســتوى املعتدل أو الشــديد.

التقدم حنو حتقيق الغايات العاملية اخلاصة بالتغذية
عــى الصعيــد العاملــي، بلــغ معّدل انتشــار تقــزم األطفال يف 

2019، 21.3 يف املائــة أو 144 مليــون طفــل. وعــى الرغم من 

إحــراز بعــض التقدم، فــإن معدالت خفــض التقــزم أدىن بكثر 

مــن املطلــوب لبلــوغ الغايــة التــي وضعتهــا جمعيــة الصحة 

العامليــة لعــام 2025 ومقصــد أهــداف التنميــة املســتدامة 

2030. ويف حــال تواصلــت االتجاهات األخرة، فــإن تلك  لعــام 

2043 تباًعا. 2035 و املقاصــد لــن تتحقــق إال يف عامــي 

ويف عــام 2019، عــاش يف آســيا أو يف أفريقيــا مــا يفوق 9 

مــن أصــل عرشة أطفــال مصابــون بالتقّزم فشــّكلوا 40 

54 يف املائــة مــن مجمــل األطفــال املصابــني بالتقّزم حول  و

العــامل، تباًعــا. وقــد أحــرزت معظم األقاليــم بعــض التقدم عى 

2019، ولكن  صعيــد خفــض معــدالت التقــزم بني عامــي 2012 و

2030. وعــى  ليــس بالنســبة الالزمــة لتحقيــق غايتــي 2025 و

الصعيــد العاملــي، تختلــف تقديــرات التقــزم باختــالف مســتوى 

الــرثوة. فــإن معّدل انتشــار التقــزم لدى األطفــال يف الرشيحة 

الخمســية األكــرث فقــًرا فــاق ضعف ما هــو عليه لــدى األطفال 

مــن الرشيحــة الخمســية األغنى.

ومل يشــهد املعــدل العاملــي النتشــار الــوزن الزائد لدى 

األطفــال دون ســن الخامســة أي تحّســن، بحيــث انتقل من 

5.3 يف املائــة عــام 2012 إىل 5.6 يف املائة أي مــا يعادل 

24 يف املائة من  2019. وعــاش  38.3 مليــون طفــل عام 

45 يف املائة يف آســيا. وتشــكل أســرتاليا  هــؤالء يف أفريقيــا و

ونيوزيلنــدا اإلقليــم الفرعــي الوحيــد الذي ســّجل معدل انتشــار 

عاليًــا جــًدا )بلــغ 20.7 يف املائــة(. ويعترب معدال االنتشــار يف 

12.7 يف املائــة( وأفريقيــا الشــاملية  كل مــن أفريقيــا الجنوبيــة )

ــة( مرتفعني. 11.3 يف املائ (
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وعــى الصعيــد العاملــي، أصيــب 6.9 يف املائة مــن األطفال دون 

47 مليونـًـا( بالهــزال يف عــام 2019 – وهو  ســن الخامســة )

5 يف املائة(  رقــم أعــى بكثــر من الغايــة املحددة لعــام 2025 )

3 يف املائــة( يف ما خــص هذا املؤرش. ولعــام 2030 )

وعــى الصعيــد العاملــي، ولــد 14.6 يف املائة مــن الرضع بوزن 

منخفــض )أي أقــل مــن 500 2 غرام( عام 2015. وتشــر 

االتجاهــات الخاصــة بهــذا املؤرش عــى املســتويني العاملي 

واإلقليمــي إىل إحــراز بعــض التقدم يف الســنوات األخرة 

ولكــن ليــس بالقــدر الــكايف لتحقيــق الغايــة املتمثلــة يف خفض 

معــدالت انخفــاض الــوزن عند الــوالدة بنســبة 30 يف املائة 

بحلــول 2025 أو حتــى 2030.

وعــى الصعيــد العاملــي، اعتبــاًرا من 2019، قّدر أن 

44 يف املائــة مــن الرضع الذيــن يقل عمرهم عن ســتة أشــهر 

قــد تلقــوا رضاعــة طبيعيــة خالصــة. ويف الوقت الراهن، يســر 

العــامل عــى املســار الســليم نحــو تحقيــق مقصد عام 2025 

املتمثــل يف تقديــم الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة ملــا ال يقــل عن 

50 يف املائــة مــن الرضع دون ســن الســتة أشــهر. وإن مل تبذل 

جهــود إضافيــة، فــإن الغايــة العامليــة لعــام 2030 واملتمثلة يف 

نســبة 70 يف املائــة كحــد أدىن لــن تتحقق قبــل 2038. وتحرز 

معظــم األقاليــم الفرعيــة حاليًــا بعــض التقــدم عى األقل، 

باســتثناء آســيا الرشقيــة والكاريبــي. وإذا حافظــت األقاليــم 

الفرعيــة ألفريقيــا الرشقيــة وآســيا الوســطى وآســيا الجنوبيــة 

عــى معدالتهــام الحاليــة يف التقــدم، فســوف تبلــغ الغايتني 

.2030 املحددتــني لعامــي 2025 و

وتواصــل معــدالت الســمنة لــدى البالغــني ارتفاعهــا حيث 

13.1 يف املائة  2012 إىل  11.8 يف املائة عــام  انتقلــت مــن 

2016 وهي ليســت عى املســار املطلــوب لبلــوغ الغاية  عــام 

العامليــة، أي وضــع حــد الرتفاع الســمنة لــدى البالغــني بحلول 

2025. ويف حــال اســتمر انتشــار الســمنة لــدى البالغني يف 

، فإن الســمنة لــدى البالغني  2.6 يف املائــة ســنويًا التزايــد مبعــدل 

 .2012 40 يف املائــة بحلــول 2025 مقارنــة بعام  ســتزيد بنســبة 

وقــد اتصفــت األقاليــم الفرعيــة جميعهــا باتجاهــات تصاعديــة 

.2016 ملعــدل انتشــار الســمنة لــدى البالغــني بني 2012 و

 العالقة احلرجة بني األمن الغذائي والنتائج يف ما خيص التغذية: 
استهالك األغذية وجودة النمط الغذائي

تنطــوي جــودة النمــط الغــذايئ عى أربعــة جوانب رئيســية 

هــي: التنــوع، والكفايــة، واالعتدال، واالتزان الشــامل. 

وبحســب منظمــة الصحــة العامليــة يقــي النمــط الغــذايئ الصحي 

مــن ســوء التغذيــة بكافــة أشــكاله، ومن األمراض غــر املعدية 

كــداء الســّكري ومرض القلــب والســكتة الدماغيــة والرطان. 

وهــو يحتــوي عــى مجموعــة متزنــة ومنوعة ومناســبة من 

األغذيــة املختــارة التــي تــؤكل ضمن فــرتة زمنيــة معينة. 

ويكفــل النمــط الغــذايئ الصحــي تلبيــة احتياجات الشــخص 

مــن املغذيــات الكبــرة )بروتينــات ودهــون وكربوهيدرات 

مبــا فيهــا األليــاف الغذائيــة( واملغذيــات الدقيقة األساســية 

)الفيتامينــات واملعــادن( التي تناســب جنســه وســنه ومســتوى 

نشــاطه الجســدي وحالتــه البدنيــة. وتشــمل األمنــاط الغذائية 

30 يف املائة مــن املتناول مــن الطاقة عن  الصحيــة أقــل مــن 

طريــق الدهــون، ويصاحــب ذلك تحــول عن اســتهالك الدهون 

املشــبعة إىل اســتهالك الدهــون غــر املشــبعة والتخلــص من 

الدهــون املتحولــة الصناعيــة، وأقــل مــن 10 يف املائة من 

إجــاميل املتنــاول مــن الطاقــة من الســكريات الحــرة )يفضل 

اســتهالك أقــل مــن 5 يف املائة(، واســتهالك مــا ال يقل عن 

400 غــرام مــن الفاكهــة والخضــار يوميًا، ومــا ال يزيد عى 

5 غرامــات يوميًــا مــن امللــح )املعالج باليــود(. وفيام أن 

املكونــات املحــددة للنمــط الغــذايئ الصحــي تختلــف باختالف 

الخصائــص الفرديــة املذكــورة وكذلــك الســياق الثقــايف واألغذية 

املتاحــة عــى املســتوى املحــيل والتقاليــد الغذائيــة، تبقى 

املبــادئ األساســية ملقّومــات النمــط الغــذايئ الصحي هــي ذاتها.
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موجز

ويطــرح التقييــم العاملــي الســتهالك األغذيــة وجــودة النمط 

الغــذايئ العديــد مــن التحديــات. فحتــى تاريخــه ال يوجد أي 

مــؤرش مركّــب وموثــوق لقيــاس األبعــاد املتعددة لجــودة النمط 

الغذايئ عــرب البلــدان كلها.

وتتســم البيانــات بشــأن إتاحــة األغذية عــى املســتوى القطري 

بتفاوتــات كبــرة يف نصيــب الفــرد مــن األغذية املتاحــة التي 

تعــود إىل مجموعــات غذائيــة مختلفــة عــرب مختلــف فئات 

البلــدان املصنفــة بحســب الدخــل. فــإن البلــدان املنخفضة 

الدخــل والبلــدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحــة الدنيا 

تعتمــد بقــوة عــى األغذية األساســية كالحبــوب والجذور 

والدرنــات ومــوز الجنــة. وباإلجــامل، مل تتغر إتاحــة األغذية 

2017. وقد  األساســية يف العــامل بشــكل يذكــر بــني عام 2000 و

زادت إتاحــة الجــذور والدرنات ومــوز الجنــة يف البلدان 

املتوســطة الدخــل مــن الرشيحــة الدنيا جــّراء ازديادها يف 

أفريقيــا، فيــام تراجعــت يف البلــدان املرتفعــة الدخل.

ويف البلــدان املنخفضــة الدخــل، مثّلــت الحبــوب والجذور 

والدرنــات ومــوز الجنــة حوايل 60 يف املائــة من مجمــل األغذية 

2017. وترتاجــع هــذه النســبة املئويــة تدريجيًــا تبًعا  املتاحــة يف 

لفئــة دخــل البلــد إىل أن تصــل إىل 22 يف املائة لــدى البلدان 

ــة الدخل. املرتفع

وقــد ارتفــع املتوســط العاملــي إلتاحــة الفاكهــة والخضار؛ ومع 

ذلــك ال يوجد ســوى يف آســيا وعامليًــا يف البلدان املتوســطة 

الدخــل مــن الرشيحــة العليــا مــا يكفي مــن الفاكهــة والخضار 

املتاحــة لتلبيــة التوصيــة املشــرتكة الصــادرة عــن منظمة 

األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة والتــي تقيض 

باســتهالك مــا ال يقــل عــن 400 غرام يف اليــوم منها.

وتبلــغ إتاحــة األغذيــة الحيوانيــة املصــدر عامة أعى 

مســتوياتها يف البلــدان املرتفعــة الدخــل، بيــد أنهــا تشــهد منّوا 

رسيًعــا يف البلــدان املتوســطة الدخــل مــن الرشيحــة العليا. 

وقــد لوحظــت معظــم الزيــادات العامليــة يف األغذيــة الحيوانية 

املصــدر لــدى بلــدان الدخل املتوســط مــن الرشيحتــني الدنيا 

والعليــا. وســّجلت آســيا الزيــادة األكــرب للكميــة اإلجاملية 

املتاحــة مــن األغذيــة الحيوانيــة املصدر.

وتتفــاوت مســاهامت األغذيــة الحيوانيــة املصــدر تبًعــا لفئة 

دخــل البلــد. فهي أعــى لدى البلــدان املرتفعــة الدخل 

29 يف املائــة( مقارنــة بالبلــدان املتوســطة الدخــل من  (

20 يف املائــة( فيــام تبلــغ أدناها  الرشيحتــني العليــا والدنيــا )

11 يف املائة(. لــدى البلــدان املنخفضــة الدخــل )

وبحســب منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، كان التنوع الغذايئ 

لــدى الرضــع وصغــار األطفــال متدنيًا يف معظــم األقاليم، مع 

حصــول أقــل مــن 40 يف املائة من األطفال عــى الحد األدىن من 

التنــوع الغــذايئ يف ســبعة أقاليــم فرعية من أصــل 11. وباإلضافة 

إىل ذلــك، هنــاك فــوارق صارخة يف معدالت انتشــار الحد األدىن 

مــن التنــوع الغذايئ بحســب مكان اإلقامــة )حرضي/ريفي( 

ومســتوى الــرثوة. فــإن معدل انتشــار األطفال الذيــن يتناولون 

أغذيــة مــن خمــس مجموعــات عى األقل من أصــل املجموعات 

الغذائيــة الثــامين، هــو أعى يف املتوســط بواقع 1.7 مرة لدى 

أوالد األرس الحرضيــة منــه لــدى أوالد األرس الريفيــة، ولدى أوالد 

األرس األغنــى مقارنة بــاألرس األكرث فقًرا.

كيف يؤثر انعدام األمن الغذائي يف مأكل الناس؟

وجــد تحليــٌل لألمنــاط الغذائيــة يســتند إىل مســتويات انعدام 

الغــذايئ، أن نوعيــة النمــط الغــذايئ تتدهور مع ازديــاد انعدام 

األمن الغذايئ شــدًة.

وتختلــف الطــرق التــي يطبّقها من يعانــون من انعدام األمن 

الغــذايئ املعتــدل لغايــة تغير أمناطهــم الغذائية، باختالف مســتوى 

دخــل البلــد. ففي اثنني مــن البلدان املتوســطة الدخل من 

الرشيحــة الدنيا التي شــملتها الدراســة )كينيا والســودان( لوحظ 
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انخفــاض ملحــوظ يف اســتهالك معظم املجموعــات الغذائية، 

وارتفــاع نســبة األغذية األساســية يف النمــط الغذايئ. ويف اثنني 

مــن البلــدان املتوســطة الدخل من الرشيحــة العليا التي شــملتها 

الدراســة )املكســيك وســاموا( لوحظ أن األشــخاص الذين يعانون 

مــن انعــدام األمن الغذايئ املعتــدل يســتهلكون مزيًدا من األغذية 

املتدنيــة الكلفــة بنــاء عى الســعرات الحرارية )أي الحبوب 

والجــذور والدرنــات وموز الجنــة( ويســتهلكون كميات أقل من 

األغذيــة املرتفعة الســعر )كاللحــوم ومنتجــات الحليب( مقارنة 

مبــن ينعمــون باألمن الغذايئ. وقد ســّجلت املكســيك بوجه خاص 

تراجًعــا يف اســتهالك الفاكهــة ومنتجــات الحليب مبوازاة ارتفاع 

شــّدة انعدام األمن الغذايئ.

وباختصــار، مــع أن عام 2030 ســيحل بعد عرش ســنوات من 

اليــوم، ال يــزال العــامل خارج املســار الســليم نحو تحقيــق مقاصد 

أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بالجــوع وبســوء التغذية. 

وبعــد عقــود مــن تراجع طــال أمده، عاود عــدد الجياع تزايده 

ببــطء منــذ 2014. وبــرصف النظر عن الجــوع، هناك عدد 

متزايــد مــن األشــخاص الذين أجربوا عى املســاومة عى جودة 

و/أو كميــة األغذيــة التــي يســتهلكونها، بحســب ما يــدل عليه 

ارتفــاع انعــدام األمن الغــذايئ املعتدل أو الشــديد منذ 2014. 

وحتــى مــن دون وضــع التداعيــات املحتملة لجائحــة كوفيد-19 

يف الحســبان، فــإن التوقعــات حتــى 2030 تحّذر من أن املســتوى 

الحــايل للجهــود املبذولــة غــر كاف للقضاء التــام عى الجوع 

بعــد عرش ســنوات من اليوم.

لتقــدم املحــرز يف  لتغذيــة، فهنــاك بعــض ا أمــا بالنســبة إىل ا

لراهــن عــى مســتوى خفض تقــزم األطفــال وانخفاض  الوقــت ا

لــوالدة وزيــادة الرضاعــة الطبيعيــة الخالصة  لــوزن عنــد ا ا

نتشــار  خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن الحيــاة. إال أن معدل ا

يــات املحــددة بفــارق ملحــوظ، كام أن  لغا لهــزال يفــوق ا ا

لــوزن عند األطفــال والســمنة لدى  نتشــار زيــادة ا نســبة ا

. ويتوقــع لجائحــة  ليــم كلهــا تقريبًــا لبالغــني تزيــد يف األقا ا

-19 أن تفاقــم كل هــذه االتجاهــات فتزيــد مــن  كوفيــد

ئــح الســكانية الضعيفــة. انكشــاف الرشا

وينبغــي لزيــادة إتاحــة األغذيــة املغذيــة التــي تنطوي عى 

أمنــاط غذائيــة صحيــة والوصــول إليهــا أن يكونا مبثابــة مكون 

رئيــي لجهــود أقــوى تبذل من أجــل تحقيــق املقاصــد بحلول 

عــام 2030. وتشــكل الســنوات املتبقيــة مــن عقد األمــم املتحدة 

2025 فرصًة أمام  للعمــل مــن أجــل التغذيــة للفــرتة 2016–

صانعــي السياســات واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص للعمل 

مًعــا وتعزيــز الجهود.

حتويل النظم الغذائية لتوفري أمناط 
غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع

كــام ســبق وأرشنــا إليه أعاله، تشــكل جودة النمــط الغذايئ صلًة 

حيويــًة بــني األمــن الغذايئ ونتائــج التغذيــة يجب أن تكون 

موجــودة يف ســياق جميــع الجهــود لتحقيــق املقاصــد املتعلقة 

2 من أهداف  بالجــوع واألمــن الغــذايئ والتغذية تحــت الهدف 

التنميــة املســتدامة. ولــن يكــون تنفيــذ تلك املقاصــد ممكًنا إال 

إذا كفلنــا حصــول النــاس عــى مــا يكفيهم مــن الغذاء، وأن يكون 

. إال أن أحد أكــرب التحديــات يف تحقيق  مــا يأكلونــه مغذيـًـا فعــالً

ذلــك هــي الكلفــة الراهنة والقــدرة عى تحمــل كلفة األمناط 

الغذائيــة الصحيــة وهــام موضــع تركيــز الجزء الثاين مــن تقرير 

العام. هذا 

كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتملها حول العامل
يرمــي تحليــل جديــد ضمــن هــذا التقريــر إىل تحديد ما إذا 

كان النظــام الغــذايئ يضــع ثالثة مســتويات مــن جودة األمناط 

الغذائيــة يف متنــاول الرشائــح األشــد فقــًرا. ومتثّل األمناط 

ا  الغذائيــة الثالثــة املختــارة مســتويات تصاعديــة الجــودة بدًء

مــن منــط غذايئ أســايس كايف الطاقــة يلبــي االحتياجات من 

الســعرات الحراريــة إىل منــط غــذايئ كايف املغذيات وصوالً 

إىل منــط غــذايئ صحي، حيــث يتضمــن األخــر تقييــاًم للمتناول 
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موجز

املــوىص بــه مــن مجموعــات غذائية أكــرث تنوًعا ومرغــوب فيها. 

وكــام هــو متوقع، فــإن كلفــة النمط الغــذايئ تتزايــد تدريجيًا 

مبــوازاة ارتفــاع جودتــه، ويصح ذلك عــرب األقاليــم وفئات دخل 

البلــدان كافــة. وتكــون كلفــة النمــط الغــذايئ الصحي أعى 

بنســبة 60 يف املائــة مــن كلفــة النمــط الغــذايئ كايف املغذيات 

5 مــرات تقريبًــا مــن كلفة النمــط الغــذايئ كايف الطاقة. وأعــى 

وفيــام أن معظــم الفقــراء حــول العــامل يســتطيعون تحمــل كلفة 

منــط غــذايئ كايف الطاقــة، بحســب ما هــو معّرف هنــا، فليس 

مبقدورهــم تحمــل كلفــة منط غــذايئ كايف املغذيــات أو صحي. 

فــإن النمــط الغــذايئ الصحي أعــى كلفــة بكثر مــن القيمة 

الكاملــة لخــط الفقــر الــدويل البالــغ 1.90 دوالًرا أمريكيًــا من 

حيــث تعــادل القــوة الرشائية يف اليــوم، ناهيك عــن الجزء 

مــن خــط الفقر الــذي ميكــن تخصيصــه بصــورة معقولة لرشاء 

63 يف املائــة(، فنصــل يف النهايــة إىل حــد يعادل 1.20  الغــذاء )

دوالًرا أمريكيًــا مــن حيــث تعــادل القوة الرشائيــة يف اليوم. 

ولــدى مقارنــة كلفتــه بالنفقــات الغذائيــة لــألرسة، يبقــى النمط 

الغــذايئ الصحــي يف املتوســط غــر ميســور الكلفــة إذ متثل 

95 يف املائــة مــن متوســط النفقــات الغذائيــة للفرد يف  كلفتــه 

اليــوم عــى املســتوى العاملــي. وامللفت هــو أن كلفــة النمط 

الغــذايئ الصحــي تتعــدى املتوســط الوطنــي للنفقــات الغذائيــة 

يف معظــم بلــدان الجنوب.

وبنــاء عــى تقديرات توزيــع الدخل، تشــر التقديرات إىل أن 

أكــرث مــن 3 مليارات شــخص يف العــامل مل يتمكنوا مــن تحمل 

كلفــة منــط غــذايئ صحي يف عام 2017. ويوجــد معظم هؤالء 

يف آســيا )1.9 مليــار شــخص( وأفريقيا )965 مليون شــخص( 

عــى الرغــم من وجــود املاليني غرهم أيًضــا يف أمريــكا الالتينية 

والبحــر الكاريبــي )104.2 مليــون نســمة( ويف أمريــكا الالتينية 

وأوروبــا )18 مليون نســمة(.

ويف حــني أن كلفــة األمنــاط الغذائية والقــدرة عــى تحملها 

تتفــاوت حــول العامل عــرب األقاليــم والســياقات اإلمنائية 

املتنوعــة املختلفــة، فهــي قــد تتفــاوت أيًضــا ضمن البلــد الواحد 

بســبب عوامــل مناخيــة وجغرافيــة، فضــالً عــن االختالفات يف 

االحتياجــات التغذويــة لألفــراد عــرب دورة الحيــاة. وال ترد 

تفاوتــات الكلفــة هــذه ضمــن البلــد الواحــد يف التحليــل العاملي 

واإلقليمــي الــوارد أعــاله، بيد أن األدلة املســتمدة من دراســات 

الحــاالت تــدل عــى أن هكــذا تفاوتات قــد تكون كبــرة ومهمة.

الكلفة الصحية والبيئية املسترتة ملا نأكله
بوســع تقديــر التكاليــف املســترتة )أو اآلثــار الخارجية 

الســلبية( املرتبطــة باألمنــاط الغذائيــة املختلفــة، أن يعــّدل 

بشــكل ملحــوظ تقييمنــا ملــا هــو "ميســور الكلفة" مــن منظور 

اجتامعــي أوســع، ويظهــر كيــف ميكــن للخيــارات الغذائية أن 

تؤثــر يف أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى. أمــا الكلفتان 

املســترتتان األكــرث حرًجــا فتتعلقــان بتداعيــات خياراتنــا 

الغذائيــة املتصلــة بالصحــة )الهــدف 3( وباملنــاخ )الهــدف 13( 

والنظــم الغذائيــة التــي تدعمهــا. وترتجــم التداعيــات الصحيــة 

والبيئيــة لألمنــاط الغذائيــة غــر املتزنــة وغــر الصحية إىل 

تكاليــف فعليــة لألفــراد واملجتمــع ككل، كالتكاليــف الطبيــة 

املرتفعــة وتكاليــف األرضار املناخيــة مــن بــني التكاليــف 

ــرى. البيئية األخ

وقــد عمــد تحليــل جديد ضمــن هذا التقريــر إىل تقدير 

التكاليــف املتصلــة بالصحــة وبتغــر املناخ لخمســة أمناط 

مختلفــة للتغذيــة هــي: النمــط الغذايئ املرجعــي الذي ميثل 

األمنــاط الحاليــة الســتهالك األغذيــة، وأربعة أمناط غذائيــة صحية 

بديلــة تتضمــن جميعهــا اعتبــارات االســتدامة، ولو أنهــا تختلف 

مــن حيــث تضمينهــا األغذية مــن مجموعات متعــددة، والتنوع 

ضمــن املجموعــات الغذائية.

| xxii |



وال يجــب االســتهانة بتأثــرات النوعيــة الرديئــة للنمــط الغــذايئ 

يف الصحــة. فــإن األمنــاط الغذائيــة ذات النوعيــة الرديئة من 

العوامــل املســاهمة الرئيســية يف األعبــاء املتعــددة لســوء 

التغذيــة – أي التقــزم والهــزال والنواقــص يف املغذيــات 

الدقيقــة والــوزن الزائــد والســمنة، كــام أن نقــص التغذية يف 

مطلــع الحيــاة، والــوزن الزائــد والســمنة من عوامــل املخاطرة 

الرئيســية لإلصابــة باألمــراض غــر املعدية. وتشــكل األمناط 

الغذائيــة غــر الصحيــة عامــل املخاطــرة الرئيــي للوفاة جراء 

األمــراض غــر املعديــة. وفضالً عن ذلك، فــإن ارتفــاع تكاليف 

الرعايــة الصحيــة املرتبطــة بارتفــاع معــدالت الســمنة ميثل 

اتجاًهــا ســائًدا يف أنحــاء العامل.

وإذا مــا افرتضنــا أّن األمنــاط الحالية الســتهالك األغذية 

تســتوعب التغــرات املتوقعــة يف الدخــل ويف الســكان، 

بحســب الســيناريو املرجعــي الــذي ميثــل األمنــاط الحالية 

الســتهالك األغذيــة، يتوقــع للتكاليــف املتصلــة بالصحــة أن 

2030. وإن  1.3 ترليــون دوالر أمريــيك يف املتوســط عام  تبلــغ 

57 يف املائة( هــي تكاليف  أكــرث مــن نصــف تلــك التكاليــف )

مبــارشة للرعايــة الصحيــة نظــًرا إىل ارتباطهــا بالتكاليــف املرتتبــة 

عــن معالجــة األمــراض املختلفــة املتصلــة بالنمــط الغــذايئ. أما 

43 يف املائــة( فيمثــل تكاليف غــر مبارشة مبا  الجــزء اآلخــر )

11 يف املائــة( والرعايــة غر  فيهــا الخســائر يف إنتاجيــة العمــل )

32 يف املائة(. ــمية ) الرس

وبــدالً مــن ذلــك، إذا ما تم األخذ بــأي من أمنــاط التغذية 

البديلــة األربعــة يف التحليــالت )النمــط الغــذايئ املــرن، والنبايت 

الســميك، والنبــايت، والنبــايت التــام(، ســتنخفض التكاليــف 

الصحيــة املتصلــة بالنمــط الغــذايئ انخفاًضــا كبــًرا يــرتاوح بني 

1.3 ترليــون دوالر أمريــيك، وميثــل ذلــك انخفاًضا مبا  1.2 و

متوســطه 95 يف املائــة مــن النفقــات الصحيــة املرتبطــة بالنمــط 

الغــذايئ عــى نطــاق العــامل باملقارنة مــع الســيناريو املرجعي يف 

.2030 عام 

فــإن مــا يأكلــه النــاس وكيفيــة إنتاج ذلك الغــذاء ال يؤثران 

فقــط يف صحتهــم، وإمنــا لهــام تشــعبات كــربى بالنســبة إىل حالة 

البيئــة وتغــّر املنــاخ. فالنظــام الغذايئ الــذي تقــوم عليه أمناط 

التغذيــة الحاليــة يف العــامل مســؤول عــن 21 إىل 37 يف املائة 

مــن انبعاثــات غــازات الدفيئة، األمــر الذي يبنّي أنــه محرك 

رئيــي لتغــر املنــاخ، حتــى من دون مراعــاة التأثرات 

ــرى. البيئية األخ

وإن معظــم التقييــامت العامليــة ويف مــا بــني البلــدان التي 

تتنــاول التأثــرات البيئيــة، تركّــز عــى انبعاثــات غــازات الدفيئة، 

ألن محدوديــة البيانــات تعرقــل املقارنــات العامليــة يف مــا بني 

البلــدان للتأثــرات األخــرى املهمــة املتصلــة باســتخدام األرايض 

والطاقــة واســتعامل امليــاه. وتؤثــر محدوديــة البيانات هذه 

ســلبًا يف التحليــل العاملــي لهــذا التقريــر نفســه الــذي يتناول 

التكاليــف املســترتة لتغــر املنــاخ عــرب الرتكيــز بشــكل حرصي عى 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة وتأثراتهــا املناخيــة.

وتقــدر الكلفــة االجتامعيــة للنمــط الغــذايئ املرتتبــة عن 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة يف مــا يخص األمنــاط الحالية 

الســتهالك األغذيــة بحــوايل 1.7 ترليــون دوالر أمرييك 

2030 يف إطــار ســيناريو تكــون فيــه االنبعاثات مســتقرًة.  لعــام 

ويبــني التحليــل الــذي أجرينــاه أن اعتــامد أي من األمناط 

الغذائيــة الصحيــة البديلــة األربعــة التــي تتضمــن اعتبــارات 

االســتدامة، قــد يســاهم يف خفــض ملحــوظ للتكاليف 

االجتامعيــة الناجمــة عــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، والتي 

1.3 ترليــون دوالر أمرييك  تــرتاوح بــني 0.7 دوالرات أمريكيــة و

.2030 74 يف املائة( يف عام  –41 عــرب األمناط األربعــة )

إدارة املقايضات واستغالل أوجه التآزر يف التحول إىل أمناط غذائية 
صحية تراعي اعتبارات االستدامة

تحقيًقــا ألمنــاط غذائيــة صحيــة تتضمــن اعتبارات االســتدامة، 

يجــب إحــداث تغيــرات تحويليــة كبــرة يف النظــم الغذائية 

وذلــك عــى املســتويات كافة. ونظــًرا إىل التنــوع الكبر يف 
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موجز

النظــم الغذائيــة الراهنــة، والتفاوتــات الواســعة يف حالــة األمن 

الغــذايئ والتغذيــة بــني البلــدان وداخلهــا، ال يوجد حــل موحد 

يناســب الجميــع تعتمــده البلــدان لالنتقــال مــن الحالــة الراهنة 

يجــاد أوجه تــآزر لخفض  إىل تحقيــق أمنــاط غذائيــة صحيــة وإ

بصمتهــا البيئيــة أو الحــد منهــا. وإن تقييــم العوائــق املتصلــة 

بالســياق املحــدد، وإدارتهــا عى املــدى القصــر والطويل 

)وحتــى تحملهــا أحيانـًـا( واســتغالل أوجــه التــآزر، من األمور 

الحيويــة يف هــذا الصدد.

وبينــام تقــل كلفــة النمــط الغــذايئ الصحــي عن أمناط 

االســتهالك الغــذايئ الحاليــة، حــني ننظــر يف التأثــرات الخارجية 

املرتبطــة بالصحــة وباملنــاخ يف بعــض الحــاالت، نكتشــف 

تكاليــف أخــرى غــر مبــارشة ومقايضــات مهمة. ففــي البلدان 

التــي ال يقتــرص فيهــا النظــام الغــذايئ عى توفــر األغذية 

فحســب وإمنــا يحــرّك االقتصــاد الريفي، ســيكون مــن املهم 

مراعــاة أثــر االنتقــال إىل أمناط غذائيــة صحية، مــن حيث 

ســبل معيشــة املزارعــني أصحــاب الحيــازات الصغــرة والفقراء 

يــالء العنايــة للتخفيف  الريفيــني. ويجــب يف هــذه الحــاالت إ

مــن األثــر الســلبي عى الدخل وســبل املعيشــة أثنــاء تحول 

النظــم الغذائيــة مــن أجــل تحقيق أمنــاط غذائيــة صحية 

ــورة الكلفة. ميس

وقــد يحتــاج العديــد مــن بلدان الرشيحــة الدنيا مــن الدخل، 

التــي يعــاين ســكانها أصالً مــن نواقــص يف املغذيات، إىل زيادة 

بصمتــه الكربونيــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة 

املــوىص بهــا أوالً والغايــات التغذوية، مبــا فيهــا تلــك املتعلقة 

بنقــص التغذيــة. ومــن جهــة أخرى، فــإن البلدان األخرى 

وال ســيام البلــدان املتوســطة الدخــل مــن الرشيحــة العليا 

والبلــدان املرتفعــة الدخــل التــي تتخطــى فيهــا أمنــاط التغذية 

االحتياجــات املثــى مــن الطاقــة، والتــي يســتهلك النــاس فيها 

أغذيــة ذات مصــدر حيواين أكرث مــن املســتوى املطلوب، 

ســيكون عليهــا إجــراء تغيــرات كــربى يف مامرســاتها الغذائية 

وبيئاتهــا الغذائيــة فضــالً عــن تطبيــق تغيــرات شــاملة يف إنتاج 

األغذيــة والتجــارة بها.

املغذية؟ األغذية  كلفة  وراء  الكامنة  الدوافع  هي  ما 
يجــب خفــض كلفــة األغذيــة املغذية من أجل زيــادة القدرة 

عــى تحمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية. وتحــدد عوامل 

ا مــن نقطة  كثــرة الســعر االســتهاليك لألغذيــة املغذيــة بدًء

اإلنتــاج وعــى طول سلســلة إمــدادات األغذية وأيًضــا ضمن 

البيئــة الغذائيــة، حــني يتعامــل املســتهلكون مــع النظــام الغذايئ 

التخــاذ قــرارات بشــأن ابتياع األغذيــة وإعدادها واســتهالكها.

وميكــن ملعالجــة اإلنتاجيــة املتدنيــة يف مجــال إنتــاج األغذية 

أن تكــون طريقــًة فّعالــة لزيــادة إجاميل اإلمــدادات الغذائية، 

مبــا فيهــا األغذيــة املغذية، عــرب خفض أســعار األغذية وزيادة 

الدخــل ال ســيام للمزارعــني األرسيــني وصغار املنتجني األشــد 

فقــًرا يف البلــدان املنخفضــة الدخــل والبلــدان املتوســطة 

الدخــل مــن الرشيحــة الدنيا، مثــل املزارعني والرعــاة وصيادي 

األســامك. وباإلضافــة إىل اإلنتاجيــة املتدنيــة، فــإن التنويــع غر 

الــكايف باتجــاه منتجــات البســتنة والبقوليــات ومصايــد األســامك 

الصغــرة النطــاق وتربيــة األحيــاء املائيــة واإلنتــاج الحيواين 

وغرهــا مــن املنتجــات الغذائيــة املغذيــة من شــأنه أيًضا أن 

يحــد من إمــدادات األغذيــة املتنوعة واملغذية يف األســواق، 

مــام يؤدي إىل زيادة أســعار األغذية.

أمــا خفــض الفواقــد قبــل الحصاد وبعــده يف الجــودة والكمية 

عــى مســتوى اإلنتــاج يف قطاعات الزراعــة واملصايــد والحراجة 

فيشــكل انطالقــة مهمــة لخفــض كلفــة األغذيــة املغذيــة عى 

امتــداد سلســلة إمــدادات األغذيــة، مبا أن ذلــك يخفف من 

اإلتاحــة اإلجامليــة لتلــك األغذيــة – فيام قد يســاهم يف 

االســتدامة البيئيــة كذلــك. ويتمثــل أحــد املكونــات املهمة 

األخــرى للبنيــة التحتيــة للســوق يف الجــودة اإلجامليــة للشــبكة 

الوطنيــة للطرقــات والنقــل وكفاءتهــا نظــًرا إىل أهميتهــا 
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الحيويــة يف نقــل املحصــول مــن بوابة املزرعة إىل األســواق 

بكلفــة معقولــة.

كــام ميكــن اعتبار املســافة املؤدية إىل أســواق األغذيــة والوقت 

الــذي يتطلبــه إعــداد وجبــة صحيــة يف زمن التحــرض الريع 

وزيــادة مشــاركة النســاء يف األنشــطة االقتصادية، مــن الدوافع 

الكامنــة وراء التكاليــف، ألن األشــخاص الذيــن يحاولــون 

تخطيهــا يضطــرون إىل القبــول بكلفــة إضافيــة تــزاد إىل كلفــة 

الغذاء نفســه.

كــام تتســم السياســات الغذائيــة والزراعيــة بالقــدرة عــى التأثر 

يف كلفــة الغــذاء، بصــورة مبــارشة أو غر مبــارشة. وباألخص، 

فــإن أولويــات إطــار السياســات الغذائيــة والزراعية ترُبز 

صعوبــة تحقيــق التــوازن املطلــوب لــدى االختيار بــني تطبيق 

إجــراءات يف الزراعــة مقابــل تطبيقهــا يف القطاعــات األخرى؛ 

واألهــداف الحكوميــة املختلفــة )كالسياســات الرضيبيــة 

املختلفــة(؛ واملنافــع للمنتجــني واملســتهلكني والوســطاء وحتــى 

بــني القطاعــات الفرعيــة الزراعيــة املختلفــة.

وتؤثــر السياســات التجاريــة يف كلفــة األمنــاط الغذائية 

الصحيــة والقــدرة عــى تحملهــا عــرب تعديل األســعار ذات 

الصلــة بــني األغذيــة املســتوردة وتلــك التي تنافس االســتراد. 

وإن التدابــر التجاريــة الحامئيــة مثــل فــرض التعريفــات عى 

الــواردات ومنــع االســتراد وتحديد حّصة لــه – إىل جانب 

برامــج دعــم املدخــالت – غالبًا مــا تندرج يف إطــار االكتفاء 

الــذايت واســرتاتيجيات االســتعاضة عــن االســتراد. ويف البلدان 

املنخفضــة الدخــل، حمــت هذه السياســة اإلنتاج املحــيل لألغذية 

الكثيفــة الطاقــة مثــل األرّز والــذرة وحفزتــه ولكــن غالبًا ما كان 

ذلــك عى حســاب املنتجــات الغنيــة بالفيتامينــات واملغذيات 

الدقيقــة )كالفاكهــة والخضــار(. وقــد يكون لذلك تأثر ســلبي 

يف تيــر األغذيــة األكــرث تغذيــة. وإن التدابر غــر الجمركية 

كالتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة والحواجــز التقنية 

أمــام التجــارة قد تؤثر ســلبًا هــي أيًضا يف القدرة عــى تحمل 

كلفــة األمنــاط الغذائيــة املحلية إذ قــد يواجه املصّدرون 

واملســتوردون مثــالً تكاليــف إضافيــة لالمتثال لإلجراءات 

التنظيميــة، األمــر الذي ســرفع من كلفــة التجارة.

وأخــرًا وليــس آخــًرا، اقرتنت العوملــة بنمو ضخم يف االســتثامرات 

مــن جانــب املؤسســات الغذائيــة عــرب الوطنيــة وتزايد وترة 

بيــع األغذيــة من خــالل املتاجر الكــربى واملعروفة باســم "ثورة 

الســوبرماركت". ومتثــل تلــك التطــورات جانبًــا رئيســيًا لالقتصــاد 

الســيايس الــذي يدفــع تحــّول النظــم الغذائية ويؤثــر يف كلفة 

الغــذاء والقــدرة عــى تحملها.

سياسات خفض كلفة األغذية املغذية وضمان القدرة على حتمل كلفة 
األمناط الغذائية الصحية 

ال تــزال أمامنــا عــرش ســنوات لتحقيــق املقاصــد الطموحة 

ألهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن البيئــة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والسياســية الراهنــة – وهــي بيئــة تزداد انكشــافًا 

أمــام الصدمــات املناخيــة وغرهــا مــن الصدمــات، ناهيك عن 

التأثــرات الصحيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة غــر املســبوقة 

-19. وضمــن هذا اإلطــار الزمني  الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد

القصــر، ينبغــي للبلــدان أن تحــدد ماهيــة التغيــرات الحاســمة 

يف السياســات واالســتثامرات وأن تنفذهــا لضــامن قدرة 

كل شــخص عــى تحّمــل كلفــة الحصــول عى أمنــاط غذائية 

صحيــة تشــمل اعتبــارات االســتدامة ومثــة رضورة ملّحة 

للعمــل، ال ســيام للرشائــح األكــرث فقــًرا يف املجتمع التــي تواجه 

أشــد التحديات.

وعــى خفــض كلفــة األغذيــة املغذية وزيــادة القدرة عى 

تحمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحيــة أن يبــدأ بإعــادة توجيه 

لألولويــات الزراعيــة باتجــاه إنتــاج غذايئ وزراعي أكــرث مراعاة 

لشــؤون التغذيــة. وينبغــي للنفقــات العامــة أن تزيــد لتمكــني 

العديــد مــن قــرارات السياســات واالســتثامرات املطلوبة 
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موجز

لزيــادة اإلنتاجيــة وتشــجيع التنويــع يف اإلنتــاج الغــذايئ وضامن 

إتاحــة األغذيــة املغذيــة بكميات وافرة.

وينبغــي تجنــب السياســات التــي تعاقــب اإلنتــاج الغذايئ 

والزراعــي )مــن خالل فــرض الرضائب املبارشة وغــر املبارشة( 

إذ أنهــا متيــل إىل مامرســة تأثرات ســلبية يف إنتــاج األغذية 

املغذيــة. كــام ينبغــي تعديــل مســتويات الدعــم يف مجايل 

األغذيــة والزراعــة وال ســيام يف البلــدان املنخفضــة الدخل، 

تفاديـًـا لفــرض رضائــب عى األغذيــة املغذيــة. وينبغي 

للسياســات أن تشــجع االســتثامر يف البنيــة التحتيــة للــري 

بحيــث تســتهدف تحديــًدا تحقيــق قــدرة معززة عــى إنتاج 

الخضــار لجميــع املواســم والســلع األخــرى عاليــة القيمة 

لزيــادة إتاحــة األغذيــة املغذية. وباملثــل، فإن االســرتاتيجيات 

والربامــج الوطنيــة لألغذيــة والزراعــة يجــب أن تعّزز االســتثامر 

يف البحــوث والتطويــر، لتزيــد اإلنتاجيــة مــن األغذية 

املغذيــة وتســاعد يف خفــض كلفتهــا، فيــام تعــزز الوصول إىل 

تكنولوجيــات محســنة وال ســيام للمزارعــني األرسيــني وصغــار 

املنتجــني مــن أجــل الحفــاظ عــى مســتويات كافية مــن الربحية.

ومثــة حاجــة إىل سياســات أقوى من أجــل سالســل قيمة أكرث 

مراعــاة للتغذيــة. وتتضمــن إجــراءات السياســات الرئيســية 

االســتثامر يف تحســني التخزيــن والتجهيــز والحفــظ مــن أجل 

صــون القيمــة التغذويــة للمنتجــات الغذائيــة بــدالً من 

االســتثامر يف األغذيــة عاليــة التجهيز. وبوســع تحســني شــبكة 

الطرقــات الوطنيــة، فضــالً عــن البنيــة التحتيــة للنقل واألســواق، 

أن يســهم مســاهمة كبــرة يف ضــامن القــدرة عــى تحمل أكرب 

لكلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحيــة. وباإلضافــة إىل تخزيــن 

األغذيــة، فــإن للمرافــق املناســبة ملناولــة األغذيــة وتجهيزها 

أهميــة أساســية يف زيــادة الوفورات عــى امتداد سلســلة 

القيمــة مــن أجــل توفر األغذيــة املغذية.

وينبغــي للسياســات واالســتثامرات أن تركــز أيًضــا عــى الحــد 

لفاقــد مــن األغذيــة فبوســع ذلــك أن يعزز تيــّر األغذية  مــن ا

، عــرب الرتكيــز عــى املراحــل األولية  املغذيــة بطريقتــني: أوالً

)اإلنتــاج( لسلســلة إمــدادات األغذيــة، مبا أن ذلــك مييل 

لتــايل خفــض أســعار األغذيــة عند  إىل تعزيــز اإلمــدادات وبا

بــة املزرعــة. ويتســم األمــر بأهميــة خاصــة يف ما خص  بوا

لتلــف كالفاكهــة والخضــار  قــد يف الســلع رسيعــة ا لفوا خفــض ا

نيًــا عــرب اســتهداف  للحــوم. وثا ومشــتقات الحليــب والســمك وا

لفاقد  األجــزاء املعينــة مــن سلســلة إمدادات األغذيــة حيــث ا

مــن األغذيــة يف أعــاله، ألن ذلك قــد يؤثــر بدرجة أكرب يف 

ئيــة املســتهدفة. وســيختلف  الغذا الحــد مــن كلفــة الســلع 

لتأثــر اإلجــاميل للســعر مــن ســلعة إىل أخــرى وأيًضا مــن بلد  ا

آخر. إىل 

يجاد توازن بــني سياســات التجارة  ويصعــب يف أحيــان كثــرة إ

والتســويق الهادفــة إىل خفــض كلفــة الغــذاء للمســتهلكني وبــني 

تفــادي عوائــق اإلنتــاج املحــيل لألغذية املغذيــة. ومع ذلك 

فــإن كفــاءة اآلليــات الداخليــة للتجارة والتســويق قــد تضاهي 

تدابــر دعــم التجــارة الدوليــة – ال بل قــد تفوقهــا – أهمية 

لجهــة تحديــد كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحيــة للمســتهلكني 

يف املــدن والريــف عــى حد ســواء، فيام تضمــن أيًضا اســتيفاء 

معايــر الســالمة الغذائية.

وتكتــي السياســات الراميــة إىل خفــض الفقــر وانعدام 

املســاواة يف الدخــل، مــع تعزيــز العاملة واألنشــطة املولدة 

للدخــل، أهميــًة رئيســية يف زيــادة دخل النــاس، وبالتايل  

القــدرة عــى تحمــل كلفة األمنــاط الغذائيــة الصحيــة. وتوجد 

أوجــه تــآزر مهمة بــني السياســات املعــّززة للعاملــة واملخّفضة 

النعــدام املســاواة يف الدخــل من أجل زيادة األمــن الغذايئ 

وتحســني التغذيــة، مبــا يف ذلــك الحاميــة االجتامعية، تــم تناولها 

بشــكل معمــق يف إصــدار عــام 2019 من هــذا التقرير.
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ويف هــذا اإلصدار مــن التقريــر، تم تســليط الضوء بشــكل 

خــاص عــى أهمية سياســات الحاميــة االجتامعيــة املراعية 

للتغذيــة. فــإّن هــذا النــوع من السياســات يعترب األنســب 

لتوفــر وصــول أفضــل إىل األغذيــة املغذيــة للمســتهلكني 

، وبالتــايل قدرتهم عــى تحمــل كلفة األمناط  األقــل دخــالً

الغذائيــة الصحيــة عــى نحــو أكرب. ومــن املهم تعزيــز آليات 

الحاميــة االجتامعيــة املراعيــة للتغذيــة، مــع ضــامن متكّنهــا من 

دعــم اســتكامل املغذيــات الدقيقــة عنــد الحاجــة، فضالً عن 

اســتحداث بيئــات غذائيــة صحيــة عــرب تشــجيع املســتهلكني 

عــى تنويــع أمناطهــم الغذائيــة لخفــض االعتامد عــى األغذية 

األساســية النشــوية، وخفــض اســتهالك األغذيــة الغنية 

بالدهــون والســكريات و/أو األمــالح وتضمــني املزيد من 

األغذيــة املتنوعــة واملغذيــة. وميكــن لتلــك اآلليــات أن تتضمن 

عــدًدا مــن أدوات السياســات التــي تتمثل عــادًة يف برامج 

التحويــالت النقديــة وأيًضــا يف التحويــالت العينيــة وبرامــج 

التغذيــة املدرســية ودعــم األغذيــة املغذية. وميكــن لتلك 

السياســات أن تكــون مهمــة بصــورة خاصــة مبواجهة الشــدائد، 

.19- بحســب مــا نالحظــه اليوم خــالل جائحــة كوفيد

ونظــًرا إىل نقــاط االنطــالق املختلفــة والتحديــات يف كل بلــد، 

فضــالً عــن املقايضــات املتبادلــة املمكنــة، من األرجــح أن يكون 

تطبيــق مزيــج مــن تدخــالت السياســات التكميليــة الراميــة إىل 

خفــض كلفــة األغذيــة املغذيــة، باالقرتان مــع تعزيز تيّــر كلفة 

النظــم الغذائيــة الصحيــة، أكــرث فعاليــًة مــن أي تدبــر منفرد 

عى مســتوى السياســات.

ومــن أجــل تحقيــق أمناط تغذيــة صحية، ســتدعو الحاجة إىل 

تغيــرات تحويليــة كبــرة يف النظــم الغذائية عى املســتويات 

جميعهــا، ومــن املهــم التشــديد عى أنه بالرغــم من بعض 

التداخــالت، تتخطــى تلــك التغيرات نطاق السياســات 

واالســتثامرات املصممــة واملنفــذة رصاحة للحد مــن كلفة 

النظــم الغذائيــة الصحيــة وزيــادة القدرة عــى تحملها. مــا يعني 

أنــه ينبغــي اســتيفاء رشوط أخــرى تتطلب جملــة كاملة من 

السياســات األخــرى املصممــة برصاحــة للتوعية والتأثر يف ســلوك 

املســتهلك لحملــه عــى اختيــار األمنــاط الغذائيــة الصحية، مع 

n .أوجــه تــآزر مهمة إذا أمكن، ألجــل االســتدامة البيئية
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تحقيــق املقاصــد املتعلقة بالجوع وانعدام األمــن الغذايئ )املقصد 
1 للهــدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة(. وهــذا التقييم 

يكّملــه تقييــم أويل للقدرة عىل تحقيق هــذه املقاصد بحلول 
عام 2030 عىل املســتويني العاملي واإلقليمي اســتناًدا إىل االفرتاض 

القائل باســتمرار االتجاهــات املالحظة يف العقد املايض.

ويعرض القســم 1–2 أحدث األرقام بشــأن التقدم نحو تحقيق 
املقاصــد العاملية لســبعة مؤرشات تخــص التغذية )مبا فيها 

3 مــؤرشات للمقصــد 2 للهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة(، 
فضــالً عن تســليط الضوء عىل تقزم األطفال. ويلقي القســم 

كذلــك نظــرة عىل ما ســتكون عليه حالــة التغذية يف عام 2030 لو 
اســتمرت االتجاهات الحالية.

وتســتخدم التحليالت املذكورة يف القســمني 1–1 و1–2 بيانات 
املدخــالت املجّمعــة حتى مارس/آذار 2020، ولكــن بفرتة مرجعية 

تنتهــي يف عــام 2019. وبالتــايل، ينبغي أن تُفهــم عىل أنها متثل 
حالــة األمــن الغذايئ والتغذية قبل تفــي جائحة كوفيد-19. 

ويف هــذه املرحلة، ال يتســنى إجراء قياس كامــل ومطّلع لحجم 
األثــر الذي ســتخلّفه جائحة كوفيــد-19. ورغم ذلك، يعرض هذا 
التقريــر تقييــًا للطريقــة التي قد تؤثر فيهــا الجائحة عىل األمن 

الغــذايئ والتغذيــة، وذلك ضمن الحدود التــي تفرضها املعلومات 
حاليًا. املتاحة 

ويصــف القســم 1–3 تحديات تحديد جــودة األمناط الغذائية 
ومراقبتهــا. ويعــرض كذلك أدلة عىل ما يتناوله األشــخاص 

حــول العــامل، مبا يف ذلك االتجاهــات العاملية يف توافر األغذية، 
وتقييــات جــودة األمناط الغذائية عىل املســتويني العاملي 

والوطنــي. ويف الختام، ينظر القســم يف الرابــط املهم بني انعدام 
األمــن الغذايئ لدى األشــخاص )الحصول عىل األغذية( وجودة 

األمنــاط الغذائيــة. وينقلنا ذلك إىل الجزء الثاين مــن هذا التقرير، 
الــذي يفحص بتعمــق كلفة األمناط الغذائيــة الصحية والقدرة عىل 

تحملهــا. ويف الختــام يلخص القســم 1–4 الجزء األول.

أعربــت البلــدان األعضاء يف األمــم املتحدة يف عام 2015 عن 
التزامهــا بخطــة التنمية املســتدامة لعام 2030 )خطة عام 2030(. 
وتعــرتف هذه الخطــة بأهمية النظر إىل مــا يتجاوز هدف القضاء 

عــىل الجــوع والتوجه نحو األهــداف املتعلقة بضان حصول 
الجميــع عــىل ما يكفيهم من الغــذاء املأمون واملغذي طوال 

العــام، ووضع نهاية لجميع أشــكال ســوء التغذية )املقصدان 1 و2 
للهــدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة(. وبعد ميض خمســة 

أعــوام عــىل البدء بتنفيــذ خطة عام 2030، حان الوقت اآلن 
لتقييــم تقّدمهــا والتســاؤل عا إذا كانت الجهــود املتواصلة التي 
بُذلــت حتى اليوم ســتتيح للبلــدان تحقيق هذه األهداف. ولهذا 

الســبب، يســتكمل تقرير هذا العام التقييــم االعتيادي لحالة 
األمن الغذايئ والتغذية يف العامل بواســطة توقعات ملا ســتكون 

حالــة العــامل عليه بحلول عام 2030، يف حال اســتمرار االتجاهات 
التــي ســادت خالل العقــد املنرصم. واألهّم من ذلك، يف ظّل 

اســتمرار تفــي جائحة كوفيد-19، أّن هــذا التقرير يحاول توقع 
بعــض آثار هــذه الجائحة العاملية عىل األمــن الغذايئ والتغذية. 

لكــن، كــون األرضار التي ســتخلفها جائحة كوفيد-19 ال تزال 
مجهولــة إىل حــد كبري، من املهم االعرتاف بــأن أي تقييم يف هذه 
املرحلة ســيكون غري أكيد بنســبة عالية، وســينبغي تفســريه بتأن.

واألمــن الغــذايئ والتغذية صنــوان ال يفرتقان. وميكن أن يؤدي 
انعــدام األمــن الغذايئ إىل مظاهر مختلفة من ســوء التغذية. 
وهنــاك عنرص أســايس يرشح هذا االرتبــاط وهو األغذية التي 

يتناولهــا األشــخاص، وتحديًدا، جــودة النمط الغذايئ. وميكن أن 
يؤثــر انعــدام األمن الغذايئ عىل جــودة النمط الغذايئ بطرق 

مختلفــة، ويحتمــل أن يفيض إىل النقــص التغذوي والوزن الزائد 
والســمنة. ويشــكل ضان الحصول عىل منط غذايئ صحي رشطًا 

أساســيًا من أجــل تحقيق مقصد أهداف التنمية املســتدامة 
الرامي إىل وضع نهاية لجميع أشــكال ســوء التغذية. ولهذا 

الســبب، يدرس هــذا التقرير قضايا عديــدة تتعلق بجودة األمناط 
الغذائيــة، مبــا يف ذلك تحديات التقييــم واملراقبة يف ما يخص 

اســتهالك األغذية وجودة األمناط الغذائية عىل املســتوى العاملي.

ويعرض القســم 1–1 أحدث األدلة املتاحة بشــأن التقدم نحو 
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التقدم احملرز حنو حتقيق   1-1
 املقاصد املتعلقة باجلوع وبانعدام 

األمن الغذائي
الرسائل الرئيسية

أمكــن من خالل إتاحــة معلومات محدثة عن العديد من  	
البلدان إجراء تقدير أدّق ملســتويات الجوع يف العامل هذا العام. 
وأمكــن عىل وجه التحديد مــن خالل توافر بيانات جديدة تيّس 

االطالع عليها مؤخًرا تعديل السلســلة الكاملة للتقديرات الســنوية 
للنقــص التغــذوي يف الصــن التي ترقى إىل عام 2000، ما أفىض إىل 
خفــض ملحوظ يف عدد الذيــن يعانون من النقص التغذوي حول 

العــامل. غري أّن ذلــك التعديل قد أكّد االتجاه الذي أفادت عنه 
اإلصدارات الســابقة من هذا التقرير ومفاده أن عدد الجياع حول 

العامل آخذ يف االرتفاع بشــكل بطيء منذ عام 2014.

تشــري التقديرات الراهنة إىل أن هناك 690 مليون شــخص  	
يعانــون الجــوع، أي 8.9 يف املائة من ســكان العامل، ما يعادل 

زيادة قدرها 10 مالين نســمة يف ســنة واحدة وقرابة 60 مليون 
نســمة خالل خمس سنوات.

عىل الرغم من إعادة تقييم نطاق انتشار الجوع يف الصن، فإن  	
غالبية الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل – وعددهم 

381 مليون شخص– ال تزال يف آسيا. ويعيش أكرث من 250 مليونًا 
من هؤالء يف أفريقيا حيث يتنامى عدد الذين يعانون من النقص 

التغذوي بوترية أرسع منها يف أي إقليم آخر يف العامل.

يتجه عدد األشــخاص الذيــن يعانون من انعدام األمن  	
الغذايئ الشــديد، وهــو مقياس آخر لتقدير الجــوع، نحو الصعود. 

ففــي عــام 2019، كان ما يقارب 750 مليون شــخص – أي ما 
يعادل تقريًبا شــخص واحد من أصل عرشة أشــخاص يف العامل – 

معرضن ملســتويات شــديدة من انعدام األمن الغذايئ. 

بالنظر إىل مجموع األشخاص الذين يعانون من مستويات  	
معتدلة أو شديدة من انعدام األمن الغذايئ، كان حوايل ملياري )2( 

شخص يف العامل محرومن من قدرة الحصول بشكل منتظم عىل 
غذاء مأمون ومغٍذ وكاٍف يف عام 2019. 

عىل املستوى العاملي، يزيد معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ  	
عىل املستوى املعتدل أو الشديد، وعىل املستوى الشديد وحده، 
عند النساء أكرث منه عند الرجال. وزادت الفجوة بن الجنسن يف 

الحصول عىل األغذية من عام 2018 إىل عام 2019.

ال مييض العامل يف االتجاه الصحيح نحو تحقيق القضاء التام  	
عىل الجوع بحلول عام 2030. وإذا ما استمرت االتجاهات األخرية 

عىل حالها، سيتخطى عدد الجياع عتبة 840 مليون شخص، أي 
9.8 يف املائة من السكان، بحلول عام 2030. وهو سيناريو مخيف، 

حتى دون احتساب اآلثار املحتملة لجائحة كوفيد-19.

يُتوقع أن جائحة كوفيد-19 ســتزيد من ســوء اآلفاق  	
املســتقبلية إجامالً بالنســبة إىل األمن الغذايئ والتغذية. وقد 

تظهر جيوب انعدام األمن الغذايئ يف بلدان وفئات ســكان مل 
تكــن متأثــرة تقليديًا. ويفيد تقديــر متهيدي بأنه قد تضيف جائحة 
كوفيد-19 عدًدا يرتاوح بن 83 و132 مليون شــخص إىل مجموع 
عــدد الذين يعانــون من النقص التغذوي يف العامل يف عام 2020 
بحســب حالة النمو االقتصادي )حيث ترتاوح الخســائر بن 4.9 

و10 نقــاط مئوية من حيــث منو الناتج املحيل اإلجاميل العاملي(. 
ومن شــأن التعايف املتوقع يف عام 2021 أن يقلل من عدد الذين 
يعانــون من النقص التغذوي، ولكن العدد ســيبقى أعىل مام هو 

متوقع يف ســيناريو خايل من الجائحة.

ال تزال هناك عشرة أعوام من أجل القضاء على اجلوع 
وضمان حصول اجلميع على األغذية

يعــرض هــذا اإلصدار مــن التقرير أحدث األدلة املتاحة بشــأن 
التقــدم نحــو تحقيــق املقاصــد املتعلقــة بالجــوع وانعدام األمن 

الغــذايئ. ويحــاول أيًضــا التنبــؤ بحالة األمــن الغذايئ يف عام 
2030 عــن طريــق تقييــم التوجه الحــايل للجوع عىل املســتويني 

العاملــي واإلقليمي.

ويســتفيد التقييــم مــن التحديثــات املهمــة لبيانــات العديد 
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مالحظات: يُشار إىل القيم املتوقعة ضمن الشكل بواسطة خطوط منقطة ودوائر فارغة. ومتثل املنطقة املظلّلة الوقعات للفرتة األطول املمتدة من عام 2019 إىل 
السنة املستهدفة 2030. وقد خضعت السلسلة بكاملها إىل تعديل دقيق إلظهار املعلومات اجلديدة اليت أتيحت منذ نشر اإلصدار األخري من التقرير؛ وهي حتل حمل سائر 

السالسل املنشورة سابًقا. * أنظر اإلطار 2 لالطالع على وصف لطريقة التوقع. ** ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 األثر احملتمل جلائحة كوفيد-19.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»

مــن البلــدان. وتســنى بصفة خاصــة بفضل البيانــات الجديدة 
التــي أتيحــت عــن الصني تحديــث التقديــرات الخاصة بحاالت 

التفــاوت يف اســتهالك الطاقــة الغذائيــة يف البلد. وأتــاح لنا ذلك 
بــدوره مراجعــة كامل سلســلة معدل انتشــار النقــص التغذوي 

يف البــالد منــذ عــام 2000، وبالتايل، تقديــر الجوع يف العامل 
مبزيــد من الدقــة )أنظر اإلطار 1(.

ويعــرض التقريــر تقييــًا لعــام 2019 اســتناًدا إىل البيانات التي 
كانــت متاحــة يف مــارس/آذار 2020، قبيل أن تبــدأ جائحة 

كوفيــد-19 بالتفــي. ويبــدو أن التحــدي املتمثــل يف القضاء 
عــىل الجــوع وضان حصــول الجميع عــىل الغذاء املأمون 

. وتعطي األرقــام والتوقعات  واملغــذي بــات اآلن أكرثت هــوالً
الــواردة يف هذا القســم والقســم 1–2 صورة عــن طريقة تطور 

انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذية لو مل تظهــر جائحة 
كوفيــد-19. ويف هــذا الصــدد، يُعد هــذا التقييــم تقييًا مهًا 

ليســتخدم كخــط أســاس من أجــل تقييم أثــر الجائحة عىل 
انعــدام األمن الغــذايئ والتغذية.

املؤشر 2-1-1 ألهداف التنمية املستدامة 
معدل انتشار النقص التغذوي

ســبق لإلصــدارات الثالثة األخــرية من هــذا التقرير أن قدمت 
الدليــل عــىل أن تراجــع الجوع يف العامل الــذي طال عقوًدا، 
مقاًســا باســتخدام معــدل انتشــار النقص التغــذوي، قد بلغ 
نهايتــه لألســف. وقــد بيّنت أدلــة إضافية وعــدة تحديثات 

مهمــة للبيانــات، مبــا يشــمل مراجعًة لكامل سلســلة انتشــار 
النقــص التغــذوي يف الصــني )أنظــر اإلطارين 1 و2(، أن حوايل 

690 مليــون شــخص يف العــامل )8.9 يف املائة من الســكان يف 
العــامل( قــد عانــوا من نقــص التغذية يف عام 2019 )الشــكل 

1 والجــدوالن 1 و2(. وتؤكــد املراجعــة يف ضــوء البيانات 
الجديــدة التــي تفــيض إىل تراجع تنازيل مــواٍز يف مجمل 

السلســلة العامليــة النتشــار النقــص التغــذوي، مــا خلصت إليه 
اإلصــدارات الســابقة لهــذا التقرير، من أن عــدد الجياع يف 
العــامل آخــذ يف التزايــد ببطء. وقد بدأ هــذا االتجاه يف عام 
2014 واســتمّر حتــى عــام 2019. ويزيد حاليًــا عدد الذين 

يعانــون مــن النقــص التغذوي بحوايل 60 مليون شــخص 
تقريبًــا مقارنــة بعــام 2014 الــذي بلغ فيه معدل االنتشــار 

الشكل 1

عدد الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل واصل ارتفاعه يف عام 2019. وإذا مل يتم عكس مسار 
االجتاهات األخرية، لن يتحقق املقصد 1 للهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف القضاء على اجلوع
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التغذوي  النقص  انتشار  تقدير معدل  معايري  مراجعة  املعتاد  من 
سنويا يف ظل ازدياد توافر البيانات. ويؤدي ذلك إىل استحالة 
التغذوي بني خمتلف  النقص  انتشار  تقديرات معدالت  مقارنة 

إصدارات التقرير )أنظر اإلطار 2 وامللحق 2(. ومع ذلك، ال 
البلدان كل سنة.  املعايري جلميع  لتحديث  الالزمة  البيانات  تتاح 

بالتحديثات، مبا يف ذلك مراجعة  السنة حافلة  وكانت هذه 
املعيار احلاسم لعدم املساواة يف استهالك الغذاء يف 13 بلًدا، 
البلدان األكثر اكتظاًظا بالسكان يف العامل.  مبا يف ذلك بعض 

وكما أكدت اإلصدارات السابقة، كان من الصعب بصفة خاصة 
حىت هذا العام الوصول إىل بيانات أحدث لتنقيح معايري عدم 

املساواة يف استهالك الغذاء يف الصني. وبالنظر إىل أن البلد 
الصينية  للمعايري  أي حتديث  فإن  العامل،  يستضيف ُخس سكان 

التقديرات العاملية. ميكن أن حيدث فرًقا كبرًيا يف 
الغذائي  باألمن  تتعلق  تواجه حتديات  تزال الصني  وبينما ال 
التحديث األخري مكاسب كبرية يف  والتغذية، فقد حققت منذ 

السابقة.  التقييمات  تعكسها  ال  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
النقص  انتشار  باحلاجة إىل حتديث معدل  أكد قناعتنا  ومما 

التغذية يف  التغذوي للصني من خالل أحدث تقييم عن حالة 
والتغذية لدى سكان الصني  املزمنة  األمراض  تقرير  الصني 
بالصحة  املعنية  الصينية  اللجنة  نشرته  الذي  لعام 2015، 
يونيو/حزيران 2015.   30 األسري يف  والتخطيط  الوطنية 

الصني،  لسكان  التغذوية  احلالة  مهًما يف  التقرير حتسًنا  ويظهر 

مبا يف ذلك اخنفاض النقص التغذوي لدى البالغني )الذي 
املئوية لألفراد مع مؤشر كتلة اجلسم دون  بالنسبة  ُيقاس 

18.5 كيلوغرام/مرت مربع( من 8.5 يف املائة يف عام 2002 إىل 
6 يف املائة يف عام 2012، وكذلك اخنفاض تقزم األطفال دون 

سن السادسة من 16.3 يف املائة يف عام 2002 إىل 8.1 يف املائة 
يف عام 2013. 12،11 * ومع ذلك، تعذر استخدام البيانات الواردة 

يف التقرير إلجراء التحديث ألنها ال توفر معلومات عن عدم 
املساواة يف استهالك الغذاء بني السكان.

استقصائيتني  بيانات  على  العام  هذا  املنظمة  وحصلت 
انتشار  معدل  تقديرات  لتحديث  استخدامهما  ميكن  الصني  يف 
للصحة  االستقصائية  الدراسة  هي  وأوالهما  التغذوي.  النقص 

1990 إىل  والتغذية يف الصني،** اليت أجريت من عام 
املقاطعات  مستوى  على  إدارية  منطقة   12 وتغطي  عام 2011 

اخلاصة  االستقصائية  الدراسة  فهي  الثانية  وأما  الصني.  يف 
28 منطقة  تغطي  اليت  الصني،***  يف  لألسر  املالية  بالشؤون 

الصني،  املقاطعة يف  إدارية على مستوى  34 منطقة  أصل  من 
2011 إىل عام  وقد أُجريت هذه الدراسة كل عامني من عام 
عن  املعلومات  حتديث  تسىن  البيانات،  هذه  وباستخدام   .2017
الصني،  بني سكان  الغذائية  الطاقة  استهالك  يف  املساواة  عدم 

الصني،  يف  التغذوي  النقص  انتشار  معدل  تقديرات  وبالتايل 
على  احلفاظ  أجل  من  عام 2000  كلها حىت  السلسلة  وتنقيح 

 . قها اتسا

اإلطار 1
العاملية للجوع التقديرات  املعلومات احملدثة عن الصني حتّسن دقة 
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ألف-  عدد الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل، مع املراجعة اخلاصة بالصني ومن دونها

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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توفر  للعينات،  وتصاميم خمتلفة  أطر  إىل  االستناد  ورغم 
الصني  والتغذية يف  للصحة  االستقصائية  الدراسة  كل من 
لألسر يف  املالية  بالشؤون  اخلاصة  االستقصائية  والدراسة 

األغذية  استهالك  كاٍف ملتوسط  موثوقة بشكل  تقديرات  الصني 
وفئة  املقاطعة  التوايل، حبسب  األغذية، على  نفقات  ومتوسط 
الدخل. ومّكن ذلك تقدير دالة إحصائية تربط بني االستهالك 
تنفقه  العادية يف الصني وما  الغذائية يف األسر  اليومي للطاقة 
التنبؤ  املقّدر من أجل  النموذج  واسُتخدم  األغذية.  شهرًيا على 

الدخل يف كل مقاطعة  الطاقة حبسب فئة  مبستويات استهالك 
ويف كل عام بناء على بيانات نفقات األغذية الواردة يف 

الصني.  املالية لألسر يف  بالشؤون  اخلاصة  االستقصائية  الدراسة 
املقاسة بعدد السكان احلايل يف كل فئة  النتائج،  وقد اسُتخدمت 

دخل يف املقاطعة، من أجل حساب تقديرات عدم املساواة يف 
)معامل  الدخل  بسبب  الغذائية  للطاقة  االعتيادي  االستهالك 

االختالف|الدخل( يف األعوام 2011 و2013 و2015 و2017. 
التقديرات بعد ذلك من أجل حتديث سلسلة  واستخدمت هذه 

املراجعة،  التغذوي يف الصني.**** ومع  النقص  انتشار  معدل 
يقل معدل االنتشار املقدر للنقص التغذوي يف الصني يف عام 

2017 عن 2.5 يف املائة من السكان، وهي أقل قيمة ميكن 

النقص  انتشار  معدل  منهجية  باستخدام  موثوق  بشكل  ذكرها 
التغذوي. وبدون املراجعة، سيكون تقدير عام 2017 يف حدود 

10 يف املائة.
الصني عن سلسلة جديدة  تنقيحات سلسلة  وأسفرت 

الذين  التغذوي وعدد من  النقص  انتشار  من تقديرات معدل 
العامل، واليت تعكس معلومات  التغذوي يف  النقص  يعانون من 

جديدة، أصبحت اآلن أكثر دقة مما كانت عليه من قبل. وأسفر 
ذلك عن حتول كبري حنو اهلبوط يف كامل سلسلة أرقام اجلوع 

العاملية، كما هو مبني يف الشكل ألف. وعلى الرغم من هذا 
التحول يف املستويات، تؤكد املراجعة االجتاه الذي أفادت به 
اإلصدارات السابقة من هذا التقرير من أّن عدد األشخاص 
الذين يعانون اجلوع يف العامل يرتفع بشكل بطيء منذ عام 

.2014
اليت  الصني  يف  التغذية  حتسن  اجتاهات  إىل  وباإلضافة 

التحقق  من  مزيد  إجراء  مت  أعاله،   2015 عام  تقرير  إليه  يشري 
املراجعة  العاملية  التقديرات  مقارنة  طريق  عن  املراجعة  من 

ملعدل  األخرية  بالتقديرات  التغذوي  النقص  انتشار  ملعدل 
مقياس  على  بناء  الشديد  الغذائي  األمن  انعدام  انتشار 

يف  املوضح  النحو  وعلى  الغذائي.  األمن  انعدام  من  املعاناة 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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8.6 يف املائــة – بزيــادة بلغــت 10 ماليني شــخص يف ما بني «
2018 و2019. عامي 

وهنــاك عدد من األســباب وراء زيادة الجوع يف األعــوام القليلة 
املاضية. وتشــكل الظروف االقتصاديــة الضعيفة والراكدة 

واملتدهــورة أســبابًا كامنة وراء زيادة الفقــر والنقص التغذوي. 
وقــد كان لتباطــؤ االقتصاد وتراجعــه، وخاصة منذ األزمة 

االقتصاديــة يف الفرتة 2008–2009، آثــار كبرية عىل الجوع من 
خــالل قنــوات متعددة.1 ورغم التقــدم الكبري يف العديد من 

أفقــر بلــدان العامل، وانخفاض معدل الفقــرة املدقع يف العامني 
األخرييــن مــن أكرث من 50 يف املائة إىل حــوايل 30 يف املائة، يعيش 

10 يف املائــة تقريبًا من ســكان العــامل عىل 1.90 دوالًرا أمريكيًا 
يف اليوم أو أقل، وال ســيا يف أفريقيا جنوب الصحراء وآســيا 

الجنوبيــة.2 وزاد الدين بشــكل كبــري يف العديد من االقتصادات 
الفقــرية خــالل العقد املايض، إذ بلغــت مجموع الديون 

170 يف املائــة تقريبًا مــن الناتج املحيل اإلجايل يف عام 2018، 3 
وســاهمت بالتــايل يف زيادة املخاطر العامليــة وإضعاف آفاق النمو 

يف العديــد من االقتصادات الناشــئة والنامية.

ويشــكل املســتوى العــايل مــن االعتاد عىل تصدير الســلع 
وعــىل اســتريادها عامــالً آخر يجعــل بلدانـًـا ومناطق عديدة 

أكــرث عرضــة للصدمــات الخارجيــة. وما يقوض كذلــك الحصول 
عــىل األغذيــة، خاصة بالنســبة إىل الفئــات الفقــرية والضعيفة، 
هــو انعدام املســاواة بشــكل كبري يف توزيــع الدخل واألصول 

واملــوارد. وتتفاعــل الظروف االقتصاديــة واالختــالالت الهيكلية 

وشــمولية اإلطــار السياســايت مع األســباب الطبيعيــة ومن صنع 
اإلنســان لتتســبب يف اســتمرار الفقــر والجوع.

وتشــكل الوتــري املتزايدة لألحــداث املناخية القاســية، 
والظــروف البيئيــة املتغــرية، ومــا يرتبط بذلك من انتشــار 

اآلفــات واألمــراض عىل مر األعوام الخمســة عــرش املاضية، 
عوامــل تســاهم يف حدوث الدائــرة املفرغــة للفقر والجوع، 

وال ســيا عندمــا تتفاقم بســبب املؤسســات الهشــة والنزاعات 
والعنــف وتهجــري الســكان عىل نطاق واســع. 7،6،5،4 وقد زاد عدد 

األشــخاص املهجريــن يف العــامل يف عــام 2018 عن عام 2010 
بنســبة تزيــد عــن 70 يف املائة، إذ وصل العــدد تقريبًا إىل 

2 70.8 مليــون، وتســتضيف البلــدان الناميــة معظــم هذا العدد.

واملتــررون بشــكل أكــر من هذه الظواهر هــم صغار املزارعني 
واملجتمعــات التــي تعتمــد بشــكل مبارش عــىل قدرتها عىل إنتاج 
غذائهــا الخــاص. وعالوة عىل ذلــك، يرتفع معدل انتشــار الجوع 

يف البلــدان ذات النمــو الســكاين الرسيع والحصــول الضعيف 
عــىل الرعايــة الصحيــة والتعليم. ويُريس ذلــك روابط مبارشة بني 
األمــن الغــذايئ والتغذيــة والظروف الصحية لدى الســكان، ما 

يؤثــر بدوره عىل آفــاق النمو االقتصــادي والتنمية.

ويُظهــر الشــكل 1 أن العــامل ليس عىل املســار املطلوب من 
أجــل تحقيــق املقصــد 1 للهدف 2 من أهــداف التنمية 

املســتدامة املتمثــل يف القضــاء التام عــىل الجوع بحلول 
2030. وتشــري التوقعــات املجموعــة لالتجاهات األخرية يف 

النقص  انتشار  معدل  فإن  للتقرير،  السابقة  اإلصدارات 
بناء  الشديد  الغذائي  األمن  انعدام  انتشار  ومعدل  التغذوي 
معدالن  هما  الغذائي  األمن  انعدام  من  املعاناة  مقياس  على 

التغذوي  احلرمان  انتشار  ملدى  مستقالن  ومقياسان  خمتلفان، 
غري  خمتلفة.  بيانات  ومصادر  طرق  على  ويقومان  اجلسيم، 
انتشار  مدى  يف  للنظر  تكميليتني  طريقتني  يشكالن  أنهما 

 2-1-2 باملؤشر  اخلاص  القسم  أيًضا  )أنظر  العامل  يف  اجلوع 
التقرير(. هذا  يف  املستدامة  التنمية  ألهداف 

النقص  انتشار  ملعدل  املراجعة  التقديرات  وتظهر 
السواء  على  الصني  باستثناء  والعامل  بأسره  للعامل  التغذوي، 

انعدام  انتشار  معدل  سلسلة  مع  ملحوًظا  تقارًبا  )الشكل باء(، 
ويؤكد ذلك   .2019-2014 الفرتة  الشديد يف  الغذائي  األمن 
هلذين  الكبري  والتوافق  إليها.  املاسة  واحلاجة  املراجعة  صحة 
والعامل - هو خطوة إجيابية حنو وضع  املؤشرين - للصني 

 2 اهلدف  التقدم على طريق حتقيق  لقياس  أساس موحد  خط 
املستدامة. التنمية  أهداف  من 

اإلطار 1
)تتمة(

* أنظر أيًضا اجلدول 1 يف )Wang, Wang & Qu 2017، الصفحة 149(.12 خالل نفس الفرتة، تراجعت تقديرات سوء التغذية املشرتكة بني اليونيسيف ومنظمة 

الصحة العاملية والبنك الدويل بشأن التقزم بني األطفال دون سن اخلامسة )مقصد التنمية املستدامة 2-2( من 21.8 إىل 8.1 يف املائة.
** قام املعهد الوطين للتغذية والصحة جبمع الدراسة االستقصائية للصحة والتغذية يف الصني، وهو الذي كان سابًقا املعهد الوطين للتغذية وسالمة 

األغذية، ومت ذلك يف املركز الصيين ملكافحة األمراض والوقاية منها ومركز كاروالينا للسكان يف جامعة كاروالينا الشمالية الواقعة يف تشابل هل.
*** مجع الدراسة االستقصائية اخلاصة بالشؤون املالية لألسر مركز الدراسات االستقصائية واألحباث املعين بالشؤون املالية لألسر يف الصني التابع ملعهد 

حبوث االقتصاد واإلدارة يف جامعة سوثورنويسرتن للتمويل وعلوم االقتصاد يف جنغدو، سيتشوان، الصني. 
13 Cafiero, Feng & Ishaq, 2020. :ميكن االطالع على وصف أكثر تفصياًل لبيانات املدخالت والطرق والنتائج يف ****
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حجــم وتركيبة الســكان، والتوافر اإلجــايل لألغذية، ودرجة 
عــدم املســاواة يف الحصول عــىل األغذية، إىل زيادة يف معدل 

انتشــار النقص التغــذوي بحوايل نقطــة مئويــة. وكنتيجة لذلك، 
فــإن العــدد العاملي اللذيــن يعانون مــن النقص التغذوي يف 

عــام 2030 ســيتخطى عتبــة 840 مليون شــخص )أنظر وصف 
منهجيــة التوقــع يف اإلطــار 2 وامللحق 2(.

وتشــري هــذه التوقعــات لعــام 2030 إىل أن املقصد 2–1 لخطة 
التنميــة املســتدامة لعــام 2030 – "القضــاء عىل الجوع وضان 

حصــول الجميــع، وال ســيا الفقــراء والفئات الضعيفــة، مبن فيهم 
الرّضــع، عــىل مــا يكفيهم من الغــذاء املأمون واملغّذي طوال 
العــام بحلــول عام 2030" – لــن يتحقق مــامل يتخذ أصحاب 

املصلحــة عــىل جميع املســتويات، من املســتوى الوطني الفرعي 
وصــوالً إىل املســتوى العاملــي، إجراءات عاجلة ومتســقة من أجل 

عكــس هذه االتجاهات.أ

وهــذه هــي الحالــة املتوقعة يف عام 2030 بنــاء عىل االتجاهات 
يف األعــوام األخرية، دون احتســاب األثر املجهــول لجائحة 

كوفيــد-19. وســترّسع الجائحة عىل األرجح الزيــادة املتوقعة 
يف عــدد الجيــاع، عىل األقــل يف املســتقبل القريب. ويعزز ذلك 

الحاجــة إىل اتخــاذ إجراء عاجل من أجل العودة إىل املســار 
املطلــوب نحــو تحقيق هــدف القضاء التام عــىل الجوع. ويناقش 
اإلطــار 3 األثــر املحتمــل لجائحة كوفيد-19 عــىل تطلعات األمن 

الغــذايئ يف العامل يف عام 2030.

ووفًقــا للتقديــرات، بلــغ معدل انتشــار النقص التغذوي يف 
أفريقيــا 19.1 يف املائــة من الســكان يف عام 2019، أو أكرث من 

250 مليــون شــخص ناقــص التغذية، وارتفــع عن معدل عام 
2014 ب الــذي كان 17.6 يف املائــة. ويفوق معدل االنتشــار هذا 
املعــدل العاملــي )8.9 يف املائة( بأكرث مــن الضعف، وهو األعىل 

بــني جميــع األقاليم )الجدوالن 1 و2(.

ويعيــش أغلبية األشــخاص الذيــن يعانون مــن النقص التغذوي 
يف أفريقيــا يف اإلقليــم الفرعــي ألفريقيا جنــوب الصحراء الكرى، 

أ عرضت اإلصدارات الثالثة األخرية من هذا التقرير جمموعة من األجوبة 

املالئمة للمضي قدًما. ويرد يف إصدار 2017 4 توصيات عملية لبناء وتقوية قدرة 
الصمود لوقاية األمن الغذائي من آثار النزاعات )الصفحات 73-75(. ويعرض 

إصدار 2018 7 سياسات وبرامج لبناء قدرة صمود سبل العيش وأنظمة األغذية 
أمام الصدمات والضغوطات املناخية )الصفحات 105-111(. ويرد يف إصدار 
2019 1 جمموعة من التوصيات بشأن احلد من آثار الضعف االقتصادي على 
األمن الغذائي وتهيئة سبل اهلروب من اجلوع وسوء التغذية بطريقة مستدامة 

)الصفحات 118-102(.
ب ميكن االطالع على السلسلة التارخيية الكاملة ملعدالت انتشار النقص 

التغذوي على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية يف قاعدة البيانات 
www.fao.org/faostat/ :اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة )متاحة يف

.)en/#data/FS

وهــو إقليــم يظهــر زيادة بحوايل 32 مليون شــخص ناقص 
التغذيــة منــذ عام 2015. ويزداد الجوع يف شــتى أرجــاء أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكرى منذ عــام 2014، عىل الرغم من أن 
الزيــادة كانــت كبرية عىل وجــه الخصوص يف اإلقليمــني الفرعيني 
الرشقــي والغــريب، وكذلك يف وســط أفريقيا حيث وصلت نســبة 
الجــوع إىل 29.8 يف املائــة من مجموع الســكان يف عام 2019 

)الشــكل 2 والجدوالن 1 و2(.

وتســاعد حــاالت التباطــؤ والرتاجع االقتصادية عىل رشح قســم 
كبــري مــن الزيــادة امللحوظة يف الجوع يف عدة أجزاء مــن أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكرى، وال ســيا خــالل العامني األخريين إىل 
األعــوام الثالثــة األخرية. وعىل ســبيل املثال، يف أفريقيــا الغربية، 

كانــت الزيــادات األخــرية يف النقص التغــذوي مصحوبة بهذه 
العوامــل االقتصاديــة الضارة، عىل غــرار حالة كوت ديفوار 

وغامبيــا وغينيــا بيســاو وموريتانيا والنيجــر ونيجرييا.1

وإضافــة إىل ذلك، تأثــر اإلقليم الفرعي بعدد من النزاعات يف 
األعــوام األخرية، مبا يف ذلــك يف بوروندي وجمهورية أفريقيا 

الوســطى وكوت ديفوار وجمهوريــة الكونغو الدميقراطية وليبيا 
ومايل وشــال رشق نيجريا وجنوب الســودان.4،ا8 وعند استمرار 

هــذه االضطرابات عىل فرتات طويلــة فإنها تضعضع جميع جوانب 
األمــن الغذايئ، مــن قدرة الحصول عىل األغذية إىل توافر اإلمدادات 

وســبل العيش يف املجتمعات الريفية، إىل جانب سالســل اإلنتاج 
التي تضمن توزيع األغذية. وميكن يف حال طال عدم االســتقرار أن 

يدمر بســهولة قدرة النظــم الغذائية الفعالة عىل الصمود.

والزيــادة األخــرية يف النقــص التغذوي يف وســط أفريقيا وأجزاء 
مــن أفريقيــا الرشقيــة هي نتيجــة مزيج من العنف الواســع 

االنتشــار يف بلــدان مثــل جمهوريــة أفريقيا الوســطى والصومال 
– حيــث يعــاين نصــف الســكان تقريبًا من النقــص التغذوي 
– وهبــوط يف غــالت املحاصيل بســبب تقلــب املناخ. وعىل 

ســبيل املثــال، يف منطقتــي البحــريات الكرى والقــرن األفريقي، 
ازداد يف األعــوام األخــرية تناقــص الغــالت الضعيفــة للمنتجات 

 7 الرئيســية، مثــل الذرة والــذرة الرفيعة والفول الســوداين.
والتواجــد الكبــري لألشــخاص املهجريــن مــن البلدان املجاورة 

قــد أضيــف إىل التحديــات التي تُواجههــا بالفعــل بلدان مثل 
4 جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وإثيوبيــا وكينيا والســودان.

وعــالوة عــىل ذلك، ســاهمت حاالت الجفاف عىل نطاق واســع، 
الناتجــة عــن التذبــذب الجنــويب لظاهــرة النينيو، يف زيادة 

انعــدام األمــن الغذايئ املالحظ يف األعــوام األخرية يف عدة بلدان 
مــن األقاليــم الفرعيــة األفريقية الرشقيــة والغربية، مبا يف ذلك 

مدغشــقر وجنــوب أفريقيــا وزامبيا وزمبابوي.7
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اجلدول 1 
معدل انتشار النقص التغذوي يف العامل يف الفرتة 2019-2005

معدل انتشار النقص التغذوي )بالنسبة املئوية( 
200520102015201620172018*2019**2030

12.69.68.98.88.78.98.99.8العامل
21.018.918.318.518.618.619.125.7أفريقيا

9.88.86.26.36.66.36.57.4أفريقيا الشاملية
23.921.321.221.421.421.422.029.4أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

32.228.926.927.126.826.727.233.6أفريقيا الرشقية
35.530.428.228.828.729.029.838.0وسط أفريقيا

4.95.47.08.07.07.98.414.6أفريقيا الجنوبية
13.812.114.314.214.614.315.223.0أفريقيا الغربية

14.410.18.88.58.28.48.36.6آسيا
< 2.5 11.07.73.03.03.03.02.7آسيا الوسطى
< 2.5 < 2.5 < 2.5< 2.5< 2.5< 2.5 < 3.8< 7.6آسيا الرشقية

17.311.710.510.09.89.89.88.7جنوب رشق آسيا
20.615.414.413.813.113.813.49.5آسيا الجنوبية
11.810.410.711.111.111.211.213.1آسيا الغربية

10.99.78.68.99.08.99.010.4آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
 أمريكا الالتينية 
8.76.76.26.76.87.37.49.5والبحر الكاريبي

21.317.517.317.016.617.016.614.4البحر الكاريبي
7.85.95.46.06.16.66.79.1أمريكا الالتينية

8.17.97.98.68.38.49.312.4أمريكا الوسطى
7.65.14.44.95.25.85.67.7أمريكا الجنوبية

5.65.45.55.96.05.75.87.0أوسيانيا
< 2.5 < 2.5< 2.5< 2.5< 2.5< 2.5< 2.5< 2.5أمريكا الشاملية وأوروبا

      يف املسار السليم             خارج املسار السليم - بعض التقدم               خارج املسار السليم - عدم التقدم أو أن احلال يسوء

مالحظات: *القيم املتوقعة. ** ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 األثر احملتمل جلائحة كوفيد-19. ولالطالع على الرتكيبات القطرية بالنسبة إىل كل جمموع 
إقليمي/إقليمي فرعي، أنظر املالحظات اخلاصة باألقاليم اجلغرافية يف اجلداول اإلحصائية ضمن الغالف اخللفي. وأنظر اإلطار 2 وامللحقني 1باء و2 من أجل االطالع 

على وصف لطريقة إجراء التوقعات.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ويف الوقــت ذاتــه، تــؤدي الظــروف البيئية املتغــرية والتنافس 
عــىل املــوارد الرئيســية، مثــل األرايض واملياه، دوًرا كبريًا يف 

تأجيــج العنــف والنزاعــات املســلحة، ما يفاقــم الحلقة 
املفرغــة للجــوع والفقــر. فعىل ســبيل املثــال، يُعزى النزاع 

يف دارفــور بشــكل كبــري إىل طيلة ظروف الجفاف. وتشــكل 
املنافســة بــني الرعاة واملزارعــني مصــدًرا للنزاعات يف القرن 

األفريقــي، حيــث أثـّـرت محدوديــة الحركة بســبب النزاع عىل 
أمنــاط املراعــي والوصــول إىل األرايض واملياه. وأذكت حوادث 

ماثلــة النــزاع يف أجــزاء أخرى مــن منطقة الســاحل، مثل حالة 
مــايل، حيــث يقلــل التصحر من توفــر أرايض املحاصيل.7

وتفيــد توقعــات عام 2030 )الجدول 1 والشــكل 2( بــأن أفريقيا 
حتــًا خارج املســار الســليم نحــو تحقيق مقصــد القضاء التام 

عــىل الجــوع، حتى دون احتســاب أثر جائحــة كوفيد-19. ففي 
حــال اســتمرار االتجاهــات األخرية، فإن معّدل انتشــار النقص 

التغــذوي يف أفريقيــا ســريتفع من 19.1 إىل 25.7 يف املائة. ومن 
املتوقــع أن يــزداد معدل انتشــار النقص التغذوي ســوًءا، وخاصة 

يف اإلقليــم الفرعــي ألفريقيــا جنوب الصحــراء الكرى. وبحلول 
عــام 2030، ستتســبب الزيــادة املتوقعة يف معدل انتشــار النقص 
التغــذوي يف جعــل عــدد الجياع يف أفريقيــا يصل إىل 433 مليون 

جائــع تقريبًــا، وســيكون 412 مليونًا منهم يف بلــدان أفريقيا 
جنــوب الصحــراء الكرى )الجدول 2(.

ويعيش يف آســيا أكرث من نصف مجموع عدد الذين يعانون من 
النقــص التغذوي يف العــامل – ويبلغ العدد املقدر 381 مليون 

شــخص يف عام 2019. ومع ذلك، فإن معدل انتشــار النقص 
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التغذوي بني مجموع ســكان اإلقليم يبلغ 8.3 يف املائة، أي ما 
دون املتوســط العاملي )8.9 يف املائة( وأقل من نصف املتوســط 
يف أفريقيــا )الجــدوالن 1 و2(. وإضافة إىل ذلك، منذ عام 2005، 

انخفض عدد الجياع يف آســيا يف األعوام األخرية بأكرث من 190 
مليــون شــخص. وتُظهر هــذه النتيجة أن أغلب التقدم قد حصل يف 

األقاليــم الفرعية الرشقيــة والجنوبية. أما يف األقاليم الفرعية األخرى 
فالحالة مســتقرة منذ عام 2015، باســتثناء آسيا الغربية )الجدوالن 

1 و2 والشــكل 3(، حيث تزداد الحالة ســوًءا بسبب االنتشار الواسع 
لألزمات طويلة األمد.

ويقــع اإلقليــان الفرعيان اللــذان يظهــران انخفاًضا يف النقص 
التغــذوي – آســيا الرشقيــة والجنوبية – تحت ســيطرة أكر 

اقتصاديــن يف القــارة – وهــا الصني والهنــد. وعىل الرغم من 
االختــالف الكبري يف ظــروف التقدم وتاريخــه ومعدالته، فإن 

انخفــاض الجــوع يف كال البلدين هــو نتيجــة للنمو االقتصادي 
طويــل األجل وانخفاض عدم املســاواة وتحســني الحصول عىل 
الســلع والخدمات األساســية. ويف األعوام الخمســة والعرشين 

املاضيــة، بلــغ متوســط منو الناتــج املحيل اإلجايل 8.6 يف املائة 

الشكل 2

معدل انتشار النقص التغذوي يف أفريقيا حبسب األقاليم الفرعية، إضافة إىل توقعات عام 2030. وتوجد 
أعلى مستويات النقص التغذوي يف أفريقيا الوسطى و الشرقية

مالحظات: يشار إىل القيم املتوقعة يف الشكل خبطوط منقطة ودوائر مفرغة. ومتثل املنطقة املظللة التوقعات للفرتة األطول املمتدة من عام 2019 إىل السنة 
املستهدفة 2030. *أنظر اإلطار 2 من أجل االطالع على وصف لطريقة التوقع. ** ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 األثر احملتمل جلائحة كوفيد-19.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 2 
عدد الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل يف الفرتة 2019-2005

عدد الذين يعانون من النقص التغذوي )باملاليني( 
200520102015201620172018*2019**2030

825.6668.2653.3657.6653.2678.1687.8841.4العامل
192.6196.1216.9224.9231.7236.8250.3433.2أفريقيا

18.317.813.814.415.515.015.621.4أفريقيا الشاملية
174.3178.3203.0210.5216.3221.8234.7411.8أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

95.098.1104.9108.4110.4112.9117.9191.6أفريقيا الرشقية
39.740.043.545.847.249.151.990.5وسط أفريقيا

2.73.24.45.14.55.25.611.0أفريقيا الجنوبية
36.937.050.351.254.254.759.4118.8أفريقيا الغربية

574.7423.8388.8381.7369.7385.3381.1329.2آسيا
مل يفد عنه6.54.82.12.12.22.12.0آسيا الوسطى
مل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنه118.660.6آسيا الرشقية

97.470.166.763.963.464.264.763.0جنوب رشق آسيا
328.0264.0263.1256.2245.7261.0257.3203.6آسيا الجنوبية
24.324.227.629.229.530.430.842.1آسيا الغربية

42.642.041.443.645.045.446.463.5آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية

 أمريكا الالتينية 
48.639.638.842.443.546.647.766.9والبحر الكاريبي

8.47.27.47.37.17.37.26.6البحر الكاريبي
40.132.431.435.136.339.340.560.3أمريكا الالتينية

11.812.413.414.714.414.716.624.5أمريكا الوسطى
28.420.018.020.421.924.624.035.7أمريكا الجنوبية

1.92.02.22.42.42.42.43.4أوسيانيا

مل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهمل يفد عنهأمريكا الشاملية وأوروبا

      يف املسار السليم                 خارج املسار السليم - بعض التقدم                خارج املسار السليم - عدم التقدم أو أن احلال يسوء

مالحظات: *القيم املتوقعة. ** ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 األثر احملتمل جلائحة كوفيد-19. وترد عبارة "مل يفد عنه" ألن معدل االنتشار أقل من 
2.5 يف املائة. وقد خيتلف اإلمجايل اإلقليمي عن جمموع األقاليم الفرعية بسبب تقريب األرقام. ولالطالع على الرتكيبات القطرية بالنسبة إىل كل جمموع إقليمي/
إقليمي فرعي، أنظر املالحظات اخلاصة باألقاليم اجلغرافية يف اجلداول اإلحصائية ضمن الغالف اخللفي. وأنظر اإلطار 2 وامللحقني 1باء و2 من أجل االطالع على 

وصف لطريقة إجراء التوقعات.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

يف الصــني و4.5 يف املائــة الهنــد.1 ويف آســيا الجنوبية، أُحرز تقدم 
كبــري يف خفــض الجــوع خالل األعوام العــرشة املاضية يف بلدان 

مثــل نيبــال وباكســتان ورسي النكا، ويُعزى ذلك بشــكل كبري إىل 
تحســن الظروف االقتصادية.

وتشــكل النزاعات وعدم االســتقرار األســباب الرئيسية 
الكامنــة وراء زيــادة الجــوع املوجود يف آســيا الغربية. وعىل 

وجــه الخصــوص، زادت النزاعات مــن النقص التغذوي يف 
الجمهورية العربيــة الســورية واليمــن. ويف اليمــن، نتج عن 

الرتاجــع االقتصــادي عقب النزاع الــذي بدأ يف عام 2015 انهدام 
شــبكات الحايــة االجتاعية والخدمات األساســية، ما يســاهم 

يف الظــروف الحرجــة لألمــن الغذايئ والتغذيــة. ويف الجمهورية 
العربيــة الســورية، دّمــرت الحرب األهليــة التي اندلعت يف 

عــام 2011 االقتصــاد والبنــى التحتية واإلنتــاج الزراعي والنظم 
الغذائيــة واملؤسســات االجتاعيــة. ويتفاقم كل ما ســبق ذكره 
بالوجــود الكبــري للســكان النازحني داخليًا، وهو مــا يؤثر أيًضا 

عــىل البلدان املجاورة.

وتُظهــر التوقعــات يف آســيا لعــام 2030 )الجدوالن 1 و2، 
والشــكل 3( إحــراز تقدم كبــري يف خفض النقــص التغذوي 
يف جميــع األقاليــم الفرعيــة، باســتثناء آســيا الغربيــة حيث 

النقــص التغــذوي آخــذ يف االزدياد )أنظــر اإلطار 2 من أجل 
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االطــالع عــىل رشح لطريقة إجــراء التوقعات(. ومن دون 
احتســاب األثــر املحتمــل لجائحــة كوفيد-19، فإن آســيا الرشقية 

والوســطى عــىل املســار املطلوب مــن أجل تحقيــق املقصد 1 
للهــدف 2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بحلول عام 2030. 

وآســيا الجنوبيــة وآســيا الرشقيــة آخذتان يف إحــراز التقدم، 
ولكنهــا رغــم ذلــك ليســتا عىل املســار املطلوب من أجل 

تحقيــق املقصــد بحلــول عــام 2030. واالتجاه الحــايل املتزايد 
يف آســيا الغربيــة هــو عكس مــا تدعو الحاجــة إليه من أجل 

تحقيــق املقصــد بحلــول عام 2030.

ويف أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبي، بلغ معدل انتشــار 
النقــص التغــذوي 7.4 يف املائــة يف عام 2019، وهو أقل من 

معــدل االنتشــار يف العامل الذي بلــغ 8.9 يف املائة، وهو ما 
يعــادل تقريبـًـا 48 مليون شــخص يعانون مــن النقص التغذوي. 
وشــهدت املنطقــة زيــادة يف الجوع يف األعــوام القليلة املاضية، 

وزاد عــدد األشــخاص الذيــن يعانون من النقــص التغذوي بواقع 
9 مليــون بــني عامــي 2015 و2019، ولكن توجــد اختالفات كبرية 

بــني األقاليــم الفرعية. وأظهــر البحر الكاريبــي، وهو اإلقليم 

الشكل 3

معدل انتشار النقص التغذوي يف آسيا حبسب اإلقليم الفرعي، إضافة إىل التوقعات حىت عام 2030. 
لقد خرجت آسيا الغربية عن املسار املطلوب يف املاضي القريب، وهي اإلقليم الفرعي الوحيد يف 

القارة حيث يتوقع أن يزيد معدل انتشار النقص التغذوي

مالحظات: مل ُتذكر أرقام عن آسيا الشرقية نظًرا إىل أن معدل انتشار النقص التغذوي هناك يقل دائًما عن 2.5 يف املائة يف الفرتة املذكورة. وُيشار إىل القيم املتوقعة 
يف الشكل خبطوط منقطة ودوائر مفرغة. ومتثل املنطقة املظللة التوقعات للفرتة األطول املمتدة من عام 2018 إىل السنة املستهدفة 2030. * أنظر اإلطار 2 من أجل 

االطالع على وصف لطريقة التوقع. ** ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 األثر احملتمل جلائحة كوفيد-19.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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التغذوي قبيل  النقص  انتشار  جتري دائًما مراجعة سلسلة معدل 
نشر كل إصدار جديد لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف 

العامل. وجيري ذلك من أجل مراعاة أي معلومات جديد تلقتها 
املنظمة منذ نشر اإلصدار السابق. ونظًرا إىل أن هذه العملية 
جيب على  بكاملها،  للسلسلة  تعديالت رجعية  تنطوي على 
القارئ أن يتجنب مقارنة سلسلة معدل انتشار النقص 
التغذوي بني خمتلف إصدارات هذا التقرير. وجيب أن 
يرجع دائًما إىل أحدث تقرير، مبا يف ذلك من أجل القيم 

القدمية. وهلذا أهمية خاصة هذا العام، نظًرا إىل املراجعة 
النقص  انتشار  معدل  لتقديرات سلسلة  الكبرية  التنازلية 

التغذوي  انتشار النقص  الناجتة عن حتديث معدل  التغذوي 
اإلطار 1(. للصني )أنظر 

ووسع هذا اإلصدار نطاق التوقعات لتصل حىت عام 2030 
من أجل تقدمي املؤشرات األولية عما إذا كان العامل على املسار 

التنمية املستدامة  املطلوب من أجل حتقيق مقصد أهداف 
املتعلق بالقضاء التام على اجلوع يف عام 2030. وأُجري ذلك 

البيانات اجلديدة  الروتينية بسبب معاجلة  املراجعات  إضافة إىل 
ودون توقع بداية جائحة كوفيد-19.

الروتينية املراجعات 
السكان  بيانات  سلسلة  الروتينية  املراجعات  إحدى  وتتضمن 

الوطنية  السكانية  األرقام  واقُتبست  البلدان.  جلميع  املستخدمة 
يونيو/ الصادر يف  العامل  السكانية يف  التوقعات  من منشور 
التابعة إلدارة الشؤون  حزيران 2019 عن شعبة السكان 

وجدير  املتحدة.  األمم  ألمانة  التابعة  واالجتماعية،  االقتصادية 
أرقاًما  تذكر  السكان  لتقديرات  اجلديدة  السلسلة  أن  بالذكر 

خمتلفة كذلك بالنسبة إىل األعوام األخرية، نظًرا إىل أن 
مرة  بشكل رجعي كل  ُتراجع  الرسمية  اإلحصائية  السلسلة 
ويرتتب  التضارب.  أوجه  وُتصحح  بيانات جديدة،  تتاح فيها 
آثاًرا  العمر واجلنس،  أرقام السكان، من حيث تركيبة  على 

التغذوي.  النقص  انتشار  تقديرات معدل  إىل  بالنسبة  عديدة 
الغذائية  الطاقة  إمدادات  فهي تدخل يف حساب مستويات 
لكل فرد، ويف تقديرات احلد األدىن من متطلبات الطاقة 

اليت  الطاقة  االختالف الستهالك  معامل  وتقديرات  الغذائية، 
)معامل  الطاقة  االختالفات يف متطلبات  إىل  إرجاعها  ميكن 
حساب  يف  املستخدمة  واملعايري  الطاقة(  االختالف|متطلبات 

التغذوي. وأظهرت  النقص  يعانون من  الذين  عدد األشخاص 
التوقعات السكانية يف  2019 يف  البيانات اجلديدة من مراجعة 
األدىن من  السابقة ملستويات احلد  التقديرات  العامل اخنفاض 

الطاقة،  االختالف|متطلبات  ومعامل  الغذائية  الطاقة  متطلبات 
النقص  انتشار  ينتج عنه اخنفاض يف مستويات معدل  مما 

سابقة. أعوام  من  بتقييمات  مقارنة  التغذوي 
واملراجعة الكبرية األخرى اليت جتريها املنظمة بشكل منتظم 

هي حتديث سلسلة ميزانية األغذية املستخدمة يف تقدير متوسط 
إمدادات الطاقة الغذائية. ومنذ مايو/أيار 2019، استخدمت 

شعبة اإلحصاء يف املنظمة طرًقا حمسنة من أجل مجع ميزانيات 

األغذية، مما أفضى إىل مراجعة سلسلة إمداد األغذية يف مجيع 
بلدان العامل. ويف ديسمرب/كانون األول 2019، أُضيف حقل جديد 

مليزانية األغذية يف قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف 
املنظمة، مصحوبًا بسلسلة من عام 2014 وحىت عام 2017. ومع 

نهاية عام 2020، سيتم توسيع نطاق السلسلة حىت عام 2018 
بالنسبة إىل مجيع البلدان. وترقبًا هلذا اإلصدار، استخدمت 

البيانات اجلديدة غري املنشورة مليزانية األغذية بالنسبة إىل 50 
بلًدا يف عام 2018، وذلك من أجل حتديث تقديرات استهالك 
الطاقة الغذائية بني السكان، وهو ما يرشد تقديرات معدل 

انتشار النقص التغذوي يف عام 2018 املذكورة يف هذا التقرير. 
وكانت مراجعة ميزانية األغذية أساسية لعدد من البلدان، إذ 
إنها أشارت حىت إىل إمدادات غذائية أقل يف األعوام األخرية 

السابقة. بالتوقعات  مقارنة 
وأخرًيا، مبا أنه أُتيحت بيانات جديدة عن استهالك األغذية 

من الدراسات االستقصائية لألسر، جرى دراسة التقديرات 
املراجعة ملعامل االختالف اخلاص باملستويات العادية الستهالك 
الطاقة الغذائية يومًيا لكل فرد بالنسبة إىل قليل من البلدان 

وألعوام قليلة. ومنذ اإلصدار السابق هلذا التقرير، عوجلت 
البيانات من 25 دراسة استقصائية جديدة يف 13 بلًدا لتحديث 

معامل االختالف: بنغالديش، والصني، وكولومبيا، وإكوادور، 
وباكستان،  ونيجرييا،  وموزامبيق،  ومنغوليا،  واملكسيك،  وإثيوبيا، 

وبريو، والسودان، وتايالند. وعند توفر تقدير جديد ملعامل 
االختالف من دراسة استقصائية يف بلد ما، يتم مراجعة السلسلة 
الكاملة وُتربط آخر نقطة بيانات متاحة مع أحدث نقطة بيانات 
عن طريق االستكمال اخلطي. ولكن بالنسبة إىل أغلب البلدان، 
تعود أحدث الدراسات االستقصائية املتاحة إىل عام 2014 أو 

قبل ذلك.
وعند توفر تقدير موثوق ملعدل انتشار انعدام األمن الغذائي 

الغذائي  انعدام األمن  املعاناة من  بناء على مقياس  الشديد 
التنمية  - أنظر القسم التايل بشأن املؤشر 2-1-2 ألهداف 

البلدان، جيري حتديث عنصر معامل  بالنسبة إىل  املستدامة - 
الدخل بني  باختالفات  املرتبط  األغذية،  االختالف الستهالك 
اجتاه  إىل  التحديث  ويستند  االختالف|الدخل(.  )معامل  األسر 
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي الشديد من عام 2015 
تتوفر فيه آخر دراسة استقصائية الستهالك  الذي  العام  أو 

األغذية، يف حال كان األخري أحدث. ويتم التحديث من أجل 
معرفة االجتاهات األخرية يف جمال عدم املساواة يف استهالك 

الغذائي  انعدام األمن  انتشار  الربط بني معدل  األغذية. وعند 
الشديد ومعامل االختالف، مل ُينظر إال يف أجزاء التغيري يف 
قيم معدل انتشار النقص التغذوي اليت ميكن أن ُتعزى إىل 

التغيريات يف عدم املساواة يف استهالك األغذية.

التوقعات
عند توسيع نطاق توقعات معدل انتشار النقص التغذوي من 

أجل تقييم آفاق حتقيق املقصد املتعلق بالقضاء التام على الفقر 
حبلول عام 2030، مت األخذ بنهج يقوم على توقع كل عنصر 

اإلطار 2
2030 والتوقعات حىت عام  التغذوي  النقص  انتشار  املراجعة لتقديرات معدل  السلسلة 
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الفرعــي ذو معدل االنتشــار األعىل، شــيئًا مــن التقدم املعتدل «
يف املــايض القريــب، بينا ســاءت الحالة يف أمريكا الوســطى 

وأمريــكا الجنوبية )الشــكل 4(.

وعــىل غــرار األقاليم األخرى، فإن التقــدم والرتاجع يف خفض 
الفقــر هــا نتيجة الظــروف االقتصادية والظواهــر املناخية 

املتطرفة وعدم االســتقرار الســيايس والنزاعات.

ويف البحــر الكاريبــي، توجد أشــد الظــروف يف هايتي، التي 
عصــف بها اســتنزاف املــوارد الطبيعية والظواهــر املناخية 

املتطرفــة مثــل حــاالت الجفاف والفيضانــات وموجات الحر 
الشــديدة والزالزل. وقد ســاهمت يف الظــروف االقتصادية 

الصعبــة وانتشــار الفقر عىل نطاق واســع واملســتويات العالية 
للنقــص التغــذوي. وعىل الرغم مــن بعض التحســينات يف العقد 

األخــري، ال يــزال من املقدر أن نصف الســكان يعانــون من النقص 
التغذوي.

ويف أمريــكا الجنوبيــة، فــإن الحالــة يف جمهورية فنزويال 
البوليفاريــة هــي التي تدفع بشــكل رئيــي زيادة النقص 

التغــذوي خــالل األعوام األخرية، حيث ازداد معدل انتشــار 
النقــص التغذوي مــن 2.5 يف املائة يف الفرتة 2010–2012 
إىل 31.4 يف املائــة يف الفــرتة 2017–2019. وال تزال األزمة 

السياســية واالقتصاديــة املســتمرة تذيك االنخفاض يف مســتويات 
وجــودة األمن الغــذايئ والتغذيــة. ومعظم إمدادات األغذية 

يف البلــد مســتوردة، ومــا يزيد يف غالء األغذية املســتوردة هو 
انخفــاض قيمــة العمليــة البوليفاريــة. ونتيجــة لذلك، هبطت 
هــذه الواردات بنســبة 67 يف املائة يف الفرتة 2016–2017، 
بينــا يحــد التضخم الشــديد من القــدرة الرشائية لدى األرس 

وقدرتهــا عــىل الحصول عىل األغذية والســلع األساســية األخرى. 
وزادت شــدة هــذه الحالة يف البلد من عــدد الالجئني الذي 

يفــرون إىل البلــدان املجاورة، وال ســيا كولومبيا وإكوادور.9

وال ميــيض إقليــم أمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي يف املســار 
الســليم نحــو تحقيــق املقصــد 1 للهدف 2 من أهــداف التنمية 

املســتدامة املتعلــق بالقضــاء التام عىل الجــوع بحلول عام 2030 
)الجــدوالن 1 و2(. ويُتوقــع أن يكــون يف املنطقة 19 مليون 
جائــع إضــايف يف عام 2030 مقارنــة بعام 2019، حتى دون 

احتســاب األثــر املحتمــل لجائحة كوفيــد-19. ويُتوقع أن تبلغ 

من العناصر الثالثة األساسية لتقديرات معدل انتشار النقص 
التغذوي بشكل منفصل لكل بلد. ومت مجع قيم معدل انتشار 

النقص التغذوي وعدد الذين يعانون من النقص التغذوي على 
والعاملي. اإلقليمي  املستويني 

أواًل، استخدمت التوقعات اخلاصة حبجم وتركيبة السكان 
) املتغريات املتوسطة( متاحة بسهولة يف التوقعات السكانية يف 

العامل. وأتاح ذلك احلصول على توقعات قيم احلد األدىن من 
الطاقة  االختالف|متطلبات  ومعامل  الغذائية  الطاقة  متطلبات 

حىت عام 2030.
وثانًيا، فإن السلسلة الزمنية احلالية إلمجايل إمدادات الطاقة 
الغذائية من 2005 وإىل 2018/2017 قد مت التنبؤ بها حىت عام 

2030 باستخدام نسخة مبسطة من التمهيد األّسي، اليت تعاجل 

املتوسطات املرّجحة يف اإلحصاءات السابقة مع تدهور املقاييس 

أّسًيا كلما زاد عمر اإلحصاءات. وبعبارة أخرى، كلما كانت 

اإلحصائية حديثة ارتفع املقياس املرتبط بها. وُقسم بعد ذلك 

إمجايل إمدادات الطاقة الغذائية على األرقام املتوقعة للسكان 

من أجل توفري مؤشر لتطور املستويات لكل فرد.

وأخرًيا، مت توسيع نطاق االجتاهات يف معامل االختالف كما 

هو مقّدر من عام 2015 أو من تاريخ آخر دراسة استقصائية 

متاحة لتصل حىت عام 2030، وذلك باتباع املبدأ ذاته الذي وّجه 

حتديث معامل االختالف حىت عام 2019.

اإلطار 2
)تتمة(

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، مبا يف ذلك بشأن منهجية التوقعات حىت عام 2030، أنظر امللحوظة املنهجية يف امللحقني 1باء و2.
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أمريكا اجلنوبيةأمريكا الوسطىالبحر الكارييب أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

الزيــادة يف معــدل انتشــار النقص التغذوي يف أمريكا الوســطى 
3 نقــاط مئويــة. ويف أمريــكا الجنوبية، يُتوقــع أن يزيد معدل 

انتشــار النقــص التغــذوي إىل 7.7 يف املائة يف عام 2030، وهو 
مــا يعــادل تقريبًا 36 مليون شــخص. وال ميــيض اإلقليم الفرعي 
للبحــر الكاريبــي، رغم إحرازه بعض التقدم، يف املســار الســليم 

نحــو تحقيق املقصــد بحلول عام 2030.

وباختصــار، رغــم تحقيــق آســيا ملعظم التقــدم يف الحد من 
النقــص التغــذوي، لكنهــا تضــم اآلن أكرث مــن 55 يف املائة من 

الذيــن يعانــون مــن النقص التغــذوي يف العامل. ويوجد يف 
أفريقيــا أعــىل معــدل النتشــار النقــص التغذوي، وثاين أعىل 

رقــم للذيــن يعانــون مــن النقص التغذوي، وهــو ما ميثل 
36.4 يف املائــة من اإلجــايل العاملي. وتاُلحــظ حصة أصغر 

بكثــري يف أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي )7 يف املائة 
تقريبًــا(، وحصــة أصغــر من ذلــك أيًضا يف أوســيانيا واألقاليم 

األخــرى )الشــكل 5، املخطط األمين(.

الشكل 4

معدل انتشار النقص التغذوي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حبسب اإلقليم الفرعي، إضافة 
للتوقعات حىت عام 2030. وتشري التوقعات إىل التقارب بني أمريكا الوسطى، حيث يُتوقع أن يزيد 

النقص التغذوي، والبحر الكارييب، الذي يُتوقع أن ينخفض فيه النقص التغذوي

مالحظات: يُشار إىل القيم املتوقعة يف الشكل خبطوط منقطة ودوائر مفرغة. ومتثل املنطقة املظللة التوقعات للفرتة األطول املمتدة من عام 2019 إىل السنة 
املستهدفة 2030. * أنظر اإلطار 2 من أجل االطالع على وصف لطريقة التوقع. ** ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 األثر احملتمل جلائحة كوفيد-19.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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2030**: املجموع 841.4 ماليني2019*: املجموع 687.8 ماليني

»

وحتــى من دون احتســاب آثار جائحــة كوفيد-19، فإن 
اتجاهــات النقــص التغــذوي املتوقعة ســتغري التوزع الجغرايف 
للجــوع يف العــامل بشــكل هائل )الشــكل 5، املخطط األيرس(. 

ورغــم أن آســيا ســتبقى موطًنا ملا يقــارب 330 مليون جائع يف 
عــام 2030، لكــن حصتها من الجوع يف العامل ســتقل بشــكل 

كبــري، وذلــك بفضــل التقدم يف البلدان املكتظة بالســكان يف آســيا 
الرشقيــة والجنوبيــة. وســتتخطى أفريقيــا آســيا لتصبح اإلقليم 

الــذي فيــه أعىل رقم لألشــخاص الذين يعانــون من النقص 
التغــذوي، وهــو ما ميثل 51.5 يف املائة مــن اإلجايل. وعىل نحو 
ماثــل، ولكــن بدرجة أقل، ســتكون يف أمريــكا الالتينية والبحر 
الكاريبــي يف عــام 2030 حصة أكــر بقليل من الحصــة الحالية 

لألشــخاص الذيــن يعانون من الجوع.

وتُظهــر توقعــات البنك الدويل بشــأن الفقر املدقــع منطًا ماثالً، 
مــع كــون أفريقيا جنــوب الصحراء الكرى، وال ســيا اقتصادات 

املنطقــة الهشــة املتأثــرة بالنزاعــات، مقر النســبة الكبرية من 
فقــراء العامل يف عام 2030. 10

وقــد تتغــري توقعات النقص التغذوي بشــكل كبــري بفعل اآلثار 
املختلفــة لجائحــة كوفيد-19 يف شــتى املناطــق. وال يزال النطاق 

الكامــل ألثــر الوباء قيــد التقييم. ويــرد يف اإلطار 3 مزيد من 
التفاصيــل بهذا الشــأن، مبا يف ذلــك تحليل للســيناريو األويل.

الشكل 5

يف حال استمرار االجتاهات األخرية، فإن توزيع اجلوع يف العامل سيتغرّي بصورة ملحوظة جاعالً أفريقيا 
اإلقليم الذي فيه أكرب عدد يعاين من النقص التغذوي يف عام 2030

مالحظات: عدد من يعانون من النقص التغذوي باملاليني * القيم املتوقعة. ** التوقعات حىت عام 2030 ال تنظر يف األثر احملتمل جلائحة
كوفيد-19. وترد عبارة "غري مذكورة" ألن معدل االنتشار أقل من 2.5 يف املائة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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يعرض هذا التقرير توقعات )الشــكل 1( بشأن املدى احملتمل 
لتفشــي اجلوع يف العامل يف عام 2030، يف حال استمرار اجتاهات 
العقــد املاضي املالحظة حىت أواخر العام املاضي )أنظر اإلطار 2 

وامللحقني 1باء و2(. وحىت نشر هذا التقرير )يونيو/حزيران 
2020(، تواصل جائحة كوفيد-19 انتشارها عرب أحناء املعمورة 
وتشــكل بشكل واضح تهديًدا جسيًما لألمن الغذائي العاملي. وال 

شــك يف أن اجلائحة ستعّرض املزيد من األشخاص النعدام األمن 
الغذائي وستســرع االرتفاع املتوقع يف عدد اجلياع، ما مل ُتتخذ 

إجراءات فورية. ومبا أنه جُيهل القدر الذي ستســتمر فيه جائحة 
كوفيد-19، ســواء من حيث النطاق أو الشدة، جيب اعتبار 

التوقعات الواردة هنا على أنها توقعات أولية.
وهناك طــرق عديدة ميكن بها للجائحة أن تؤثر على النظم 

الغذائية واألمن الغذائي.16،15،14 ومن الواضح أن جائحة كوفيد-19 
تســبب بالفعل يف شىت أحناء العامل صدمات جلانيب اإلمداد 

والطلب يف النظم الغذائية. فمن جانب اإلمداد، قد ال تســبب 
جائحــة كوفيد-19 ذاتها نقًصا يف األغذية، نظًرا إىل أن إنتاج 

حماصيل األغذية الرئيسية )القمح واألرز والذرة وفول الصويا( 
ُيتوقع أن يبقى فوق املتوســط يف عام 2020. 17 ولكن اجلائحة قد 
عّطلت بالفعل سلســلة اإلمدادات الغذائية. والتدابري الرامية إىل 

احتــواء جائحة كوفيد-19 حتد بالفعل من تنقل اليد العاملة يف 

املناطق اليت تعتمد على العمل املوســمي أو العمال املهاجرين، 
وهذا ما يصعب الوصول إىل األســواق ونقل األغذية ضمن البلدان 

وعربها. وميكن حلاالت التعطل األخرى يف اجملال اللوجيســيت أن 
توقف مواسم الزراعة اجلديدة.

ومــن جانب الطلب، ُيتوقع أن حاالت حظر التجول اهلائلة 
يف شــىت بقاع العامل ستعيق قدرة األشخاص على احلصول 

على األغذية وســتخلق حاالت خطرية من الرتاجع االقتصادي. 
وســيصّعب ذلك حتمل كلفة األغذية، وال سيما بالنسبة إىل 

الفئات الفقرية واملســتضعفة. وحيتمل أن تكون البلدان املنخفضة 
واملتوســطة الدخل من البلدان األكثر تأثًرا ألنها ال متلك آليات 
للطوارئ وصناديــق لتحفيز اقتصاداتها ومحاية الفئات األكثر 
ضعًفــا. ونتيجة لذلك، حيتمل أن تقوم أزمة اقتصادية عاملية 

بســبب اجلائحة بتوليد جيوب جديدة من انعدام األمن الغذائي 
حىت يف البلدان اليت مل تتطلب تدخالت يف الســابق.

وســيكون تقدير أثر جائحة كوفيد-19 على األمن الغذائي 
مشــوًبا بدرجة عالية من عدم اليقني، وذلك بسبب االفتقار إىل 

البيانات والوضوح بشــأن ما سيكون عليه مستقبل االقتصاد يف 
العامل. وقد تتخذ السيناريوهات احملتملة أشكااًل خمتلفة حبسب نوع 
السياسات اليت ستوضع والوقت الذي ستأخذه لتظهر آثارها. ويف 
وقت كتابة هذه السطور، يبدو أن ما يسمى "التعايف البطيء" هو 

اإلطار 3
كيف ميكن أن تؤثر جائحة كوفيد-19 على اجلوع يف العامل
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كيف ميكن أن تؤثر جائحة كوفيد-19 على اجلوع يف العامل: السيناريوهات الثالثة

مالحظات: متثل املنطقة املظللة التوقعات للفرتة األطول املمتدة من عام 2019 إىل السنة املستهدفة 2030.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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األكثر احتمااًل، وميكن أن يعين ذلك تراجًعا يف عام 2020 ويعقبه 
بعد ذلك تعاٍف ال تعرف مدته، ولكن يبدأ يف عام 2021. وهذا 

التعايف مرهون باملوجات الثانية لإلصابات غري الظاهرة أو اليت ال 
ميكن احتواءها بسهولة.

ورغم أنه من املبكر جًدا قياس حجم األثر الكامل للجائحة، 
يظهر هذا اإلطار نتائج التحليل الكمي للعواقب احملتملة من حيث 

معدل انتشار النقص التغذوي، وذلك على أساس التطلعات 
االقتصادية العاملية. ويهدف التحليل إىل إظهار كيف ميكن أن يتغري 

السيناريو املوصوف يف الشكل 1 فور دخول بعض اآلثار احملتملة 
جلائحة كوفيد-19 يف احلسابات.

وألن جائحة كوفيد-19 تسبب صدمات جلانيب اإلمداد والطلب 
يف االقتصاد العاملي، فإن الطريقة األبسط لقياس األثر احملتمل 

للجائحة على معدل انتشار النقص التغذوي هي عن طريق قياس 
أثرها على منو االقتصاد العاملي. ويتم ذلك عن طريق مجيع البيانات 
من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، الذي صندوق النقد الدويل يف أبريل/

نيسان ومت حتديثه يف يونيو حزيران 2020. 18 مع حتليل إحصائي 
للعالقة بني النمو االقتصادي وتوفر األغذية. وتتبع هذه الطريقة 
املنهجية والنماذج القطرية للتمرين السابق الذي أجرته املنظمة 

باستخدام البيانات املتاحة سابًقا.20،19
وبناء على السلسلة الزمنية إلمجايل إمدادات األغذية ومنو 
الناجت احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 1995-2017 يف أغلب بلدان 

العامل، يظهر التحليل اإلحصائي أن االخنفاض يف منو الناجت احمللي 
اإلمجايل يؤثر بشكل كبري على صايف إمدادات األغذية يف البلدان 
املستوردة الصافية لألغذية، وخصوًصا يف بلدان العجر الغذائي 

ذات الدخل املنخفض. ويف املتوسط، ُيتوقع أن االخنفاض بنقطة 
مئوية واحدة يف منو الناجت احمللي اإلمجايل سيقلل إمدادات األغذية يف 
البلدان املستوردة الصافية لألغذية بنسبة 0.06 يف املائة يف البلدان 

املستوردة الصافية لألغذية اليت ليست من البلدان املنخفضة 
الدخل، وبنسبة 0.306 يف املائة يف بلدان العجر الغذائي ذات الدخل 

املنخفض.
ويتنبأ تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد 
الدويل بانكماش بنسبة 4.9 يف املائة للناجت احمللي اإلمجايل العاملي 
يف عام 2020، ويعقبه تعاٍف بنسبة 5.4 يف املائة يف عام 2021. 

ويتيح تقديرات خاصة بالبلدان لتغري الناجت احمللي اإلمجايل يف عامي 
2020 و2021. وجرى تطبيق أوجه املرونة املذكورة آنًفا، اليت قدرتها 

املنظمة، باستخدام تنبؤات منو الناجت احمللي اإلمجايل لعامي 2020 
و2021 بالنسبة إىل مجيع البلدان املستوردة الصافية لألغذية )مع 

التمييز بني بلدان العجر الغذائي ذات الدخل املنخفض والبلدان 
اليت ليست من هذه الفئة( من أجل تقدير التحول احملتمل يف 

سلسلة إمجايل إمدادات الطاقة الغذائية. ويستخدم ذلك من أجل 
حساب معدل انتشار النقص التغذوي يف ظل سيناريوهات ثالثة 

توضحها خطوط ثالثة خمتلفة يف الشكل املعروض أدناه. وتناقض 
سيناريوهات احملاكاة الثالثة التوقعات املذكورة يف الشكل 1، الذي 

يعرض التوقعات العاملية دون جائحة كوفيد-19.
ويســتند السيناريو األول إىل تقرير آفاق االقتصاد العاملي، 

الــذي يتنبأ بأن يكون منو االقتصادي العاملي 4.9- يف املائة يف عام 
2020 و5.4+ يف املائة يف عام 2021، وهي نســبة تقرتب كثرًيا من 

توقعات ســابقة أجراها املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.2 
وُيوضح ذلك باخلط الربتقايل املوجود يف الشــكل. وسينطوي هذا 
األداء االقتصادي الســليب يف عام 2020 على ارتفاع يبلغ حوايل 
56 مليــون ناقص تغذية يف عام 2020 )من 695.7 إىل 778.3(، 

وُيعزى ذلك إىل جائحة كوفيد-19.
ويتوقع الســيناريو الثاين )اخلط األمحر( أن يقل منو الناجت 

احمللــي اإلمجايل مبا قدره 2.1 نقاط مئوية يف عامي 2020 و2021 
مقارنة بالنمو األساســي )ويعين ذلك أن النمو االقتصادي العاملي 
ســيكون يف املتوسط 7- يف املائة يف عام 2020 و3.3+ يف املائة يف 
عــام 2021 على التوايل(. ويف هذه احلالة، فإن االرتفاع يف عدد 

الذين يعانون من النقص التغذوي يف عام 2020 ســيبلغ 103 
ماليني. 

وأما الســيناريو الثالث األكثر تشاؤًما )اخلط األمحر الغامق(، 
فينطــوي على اخنفاض قدره 5.1 نقاط مئوية يف معدالت 
منو الناجت احمللي اإلمجايل مقارنة بالســيناريو األول، ويفرتض 

بذلــك أن يبلغ النمو االقتصادي العاملي 10- يف املائة يف عام 
2020 و0.3+ يف املائة يف عام 2021 على التوايل. وســريفع هذا 

الســيناريو عدد الذين يعانون من النقص التغذوي إىل حوايل 
828 مليوًنــا يف عام 2020، وميكن أن ُيعزى أكثر من 132 مليوًنا 

من هذا العدد إىل األثر الذي ختلفه جائحة كوفيد-19. وســيقلل 
التعــايف املتوقع يف عام 2021 من عدد الذين يعانون من النقص 
التغــذوي ليصل إىل 766 مليوًنا، أي 62 مليوًنا أكثر من التوقع 

الســابق املثري للقلق يف غياب اجلائحة )وُيشار إىل هذا السيناريو 
األصفر(. باللون 

ويف مجيع احلاالت، لن يتعــاىف االقتصاد العاملي متاًما يف عام 
.2021

ويقتصــر التحليل على األثر احملتمل للجائحة على صايف 
إمــدادات األغذية فقط، مبا أن توقعات ما قبل جائحة 

كوفيد-19 مل تتغري بالنســبة إىل حجم وتركيبة السكان وعدم 
املســاواة يف استهالك األغذية. وكنتيجة ملا سبق، ال يذكر 

التحليــل األثر الكامل للرتاجع االقتصادي، وال ينظر يف العواقب 
احملتملة من حيث عدم املســاواة يف احلصول على األغذية 

ضمــن البلدان. ولذلك، فإنه قد يقوض من إمجايل األثر احملتمل 
جلائحــة كوفيد-19 على انعدام األمن الغذائي يف حال حصلت 

ســيناريوهات احملاكاة اخلاصة بالنمو االقتصادي. ومن املهم أيًضا، 
كما هــو مبني يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق 

النقد الدويل، تســليط الضوء على أن التحليل يفرتض حصول 
التعــايف خالل عامني. ونظًرا إىل وجود درجة عالية من عدم 
اليقني بشــأن مدة التعايف، فإن ذلك يشكل تقييًدا كبرًيا هلذا 

التقييم.
ورغم أن هــذا التحليل ال ميكن اعتباره حتلياًل دقيًقا ومفصاًل، 
لكــن يظهر أنه إذا مل ُتتخذ إجراءات الوقاية من التعطل املتوقع 

يف نظم األغذية العاملية، ال ســيما يف بلدان العجر الغذائي، ستزيد 
جائحة كوفيد-19 مــن تعقيد التحدي اخمليف بالفعل املتعلق 

بتحقيق مقصد أهداف التنمية املســتدامة املتعلق بالقضاء التام 
على اجلوع.

اإلطار 3
)تتمة(
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

األمن الغذائي
احلصول الكايف على األغذية من ناحييت 

اجلودة والكمية

املؤشر 2-1-2 ألهداف التنمية املستدامة
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد 

لدى السكان استنادًا إىل مقياس املعاناة من انعدام
األمن الغذائي

انعدام األمن الغذائي املعتدل
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 

الغذائي املعتدل يواجهون حاالت من عدم 
اليقني بشأن قدرتهم على احلصول على 

األغذية وقد اضطروا إىل تقدمي تنازالت على 
صعيد جودة و/أو كمية األغذية اليت يتناولونها

انعدام األمن الغذائي الشديد
إّن األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذائي الشديد قد فرغوا عادة من األغذية 
واألسوأ من ذلك أنهم مل يتناولوا الطعام منذ 

يوم واحد (أو عدة أيام)

املؤشر 2-1-2 ألهداف التنمية املستدامة«
انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد 

لدى السكان، استناًدا إىل مقياس املعاناة من 
انعدام األمن الغذائي

منــذ أن طرحــت املنظمــة يف عام 2014 مقيــاس املعاناة من 
انعــدام األمــن الغذايئ، أصبــح املقياس عىل وجــه الرسعة مرجًعا 

عامليًــا لقيــاس انعــدام األمن الغذايئ بنــاء عىل بيانات األرس و/
أو بيانــات األفــراد. واعتمدت هذا املقياس مؤسســات عديدة 

مســؤولة عــن تقييــات األمن الغذايئ، مبــا يف ذلك مكاتب 
إحصائيــة ووكاالت حكوميــة أخــرى، بوصفــه أداة موحدة لجمع 

بيانات األمن الغذايئ يف الدراســات االســتقصائية للســكان. 
ونتيجــة لذلــك، فإن املزيد مــن مجموعات البيانــات الوطنية 

أصبحــت تُتــاح مــن أجل تكميــل بيانات املنظمــة التي ُجمعت 
عــن طريق اســتطالع غالوب العاملي الســنوي مــن أجل توليد 

تقديــرات ملعدل انتشــار انعدام األمــن الغذايئ املعتدل أو 
الشــديد )املــؤرش 2–1–2 ألهداف التنمية املســتدامة(.

وعنــد إجــراء التقييــم العاملي، تُعطــى األفضلية للبيانات املناســبة 

واملوثوقــة ملقيــاس املعانــاة من انعدام األمــن الغذايئ التي 
تتــاح من دراســات اســتقصائية وطنية كبرية، بينا تُســتخدم 
بيانــات املنظمــة املجموعة يف اســتطالع غالــوب العاملي من 
أجــل تجميــع تقديــرات البلدان التي ال يوجــد بيانات أخرى 

بشــأنها و/أو لســد الثغــرات يف السلســلة الزمنية. وهذا العام، 
اســتُخدمت بيانــات مقيــاس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ 

أو املقاييــس املكافئــة للمعانــاة من انعدام األمــن الغذايئ، التي 
تجمعهــا املؤسســات الوطنيــة، من أجل 30 بلًدا وشــملت ما 
يقــارب 20 يف املائــة من ســكان العامل )أنظــر امللحق 1 باء(. 

ومبــا أن البيانــات الوطنيــة كثــريًا ما تتوفر لعــام أو عامني بعد 
فــرتة املراقبة، فــإن بيانات املنظمة تُســتخدم كمصــدر تكمييل 

للمعلومــات مــن أجل اســتنتاج االتجاهات وتكميل سلســلة 
التقديــرات الســنوية. ويف جميــع األحوال، تتــاح إمكانية مقارنة 
النتائــج بــني جميــع البلــدان واألقاليم بغــض النظر عا إذا كان 

املصــدر الرئيــي للنتائج هــو املنظمة أو البيانــات الوطنية 
الرســمية، وذلــك عن طريق معايــرة املقاييــس القطرية املقدرة 

مــع املقيــاس املرجعــي العاملي املوحــد املتمثل يف مقياس 
املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ.22

الشكل 6

شرح مستويات شدة انعدام األمن الغذائي املقاسة على أساس مقياس املعاناة من انعدام األمن 
الغذائي يف املؤشر 2-1-2 ألهداف التنمية املستدامة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 3 
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي على املستوى الشديد فقط، وعلى املستوى املعتدل أو الشديد، 

املقاس على أساس مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي، يف الفرتة 2019-2014

معدل انتشار انعدام األمن  
الغذائي الشديد

معدل انتشار انعدام األمن 
 الغذائي املعتدل

أو الشديد
201420152016201720182019201420152016201720182019

8.37.98.18.69.49.722.422.423.224.825.825.9العامل

16.716.818.218.518.319.046.346.549.451.450.651.6أفريقيا

10.29.010.411.09.38.729.726.430.036.831.128.6أفريقيا الشاملية

18.218.620.020.220.321.350.351.253.954.855.156.8أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

23.523.825.224.523.924.758.057.961.761.160.261.4أفريقيا الرشقية

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.وسط أفريقيا
19.419.519.719.919.719.844.144.444.644.844.844.7أفريقيا الجنوبية

11.712.513.814.915.817.242.144.346.448.650.553.2أفريقيا الغربية

8.07.57.17.69.19.219.418.918.920.622.622.3آسيا

1.61.42.02.82.22.38.59.110.013.913.613.2آسيا الوسطى

0.80.81.51.71.91.36.05.96.310.09.67.4آسيا الرشقية

4.43.84.05.65.44.816.915.317.019.619.618.6جنوب رشق آسيا

15.914.813.113.316.917.831.630.830.129.434.636.1آسيا الجنوبية

8.38.78.89.89.49.028.028.026.928.928.128.5آسيا الغربية

9.28.99.610.49.38.828.827.328.432.629.528.5آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية

 أمريكا الالتينية 
7.16.48.19.39.29.622.925.129.432.031.631.7والبحر الكاريبي

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.البحر الكاريبي
6.96.27.99.29.19.522.624.929.432.031.631.7أمريكا الالتينية

10.410.210.011.813.614.131.832.031.434.738.339.3أمريكا الوسطى

5.54.67.18.17.27.618.822.028.630.928.828.5أمريكا الجنوبية

2.52.63.34.13.74.211.19.511.514.212.913.9أوسيانيا

1.41.41.31.21.01.19.49.48.88.57.67.9أمريكا الشاملية وأوروبا

مالحظات: غ.م. = البيانات غري متوفرة. إن سبب وجود عبارة "البيانات غري متوفرة" هو أن البيانات متاحة فقط للبلدان اليت متثل أقل من 50 يف املائة من 
سكان اإلقليم/اإلقليم الفرعي. ولالطالع على الرتكيبات لكل جمموع إقليمي/إقليمي فرعي، أنظر املالحظات اخلاصة باألقاليم اجلغرافية يف اجلداول اإلحصائية 

ضمن الغالف اخللفي.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ومقارنــة باملؤرش 2–1–1 ألهــداف التنمية املســتدامة، يويل 
هــذا املؤرش اهتاًمــا خاًصا إىل انعدام األمــن الغذايئ املعتدل 

)الشــكل 6(. وعــىل النحو املشــار إليــه يف إصدار عام 2019 لهذا 
التقريــر، فــإن األشــخاص الذين يعانون مــن انعدام األمن الغذايئ 
املعتــدل ال يحصلــون بشــكل منتظم عىل الغــذاء املغذي والكايف، 
حتــى وإن مل يكونــوا بالــرورة يعانون من الجــوع. وميكن لهذا 

املســتوى مــن انعدام األمــن الغذايئ أن يكون له آثار ســلبية 
عــىل نوعيــة النمــط الغذايئ )أنظر القســم 1–3( وأن يزيد من 

مخاطــر األشــكال املتعددة لســوء التغذية والصحة الســيئة. 

وهــذا جانــب مهــم للغاية يف وقتنا الحايل، إذ إن األشــخاص 
يف أجــزاء عديدة مــن العامل بدأوا مبواجهــة عواقب جائحة 

كوفيــد-19. ورغــم أن بيانــات مقياس املعانــاة من انعدام األمن 
الغــذايئ مل تُجمــع بعــد يف ســياق الجائحة، يُتوقــع أنه قد يواجه 

بعــض األشــخاص الذين كانوا ســابًقا يتمتعــون باألمن الغذايئ 
صعوبــات جديــدة يف الحصول عــىل األغذية نتيجــة للتعطل 
يف أنظمــة توزيــع األغذيــة، والقيود املفروضــة عىل الحركة، 

الدخل. وخسارة 
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اجلدول 4 
عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد على املستوى الشديد فقط، وعلى 
املستوى املعتدل أو الشديد، املقاس على أساس مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي، يف الفرتة 

2019-2014

 
عدد األشخاص الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذائي الشديد 
)باملاليني(

عدد األشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذائي الشديد أو 

املعتدل )باملاليني(
201420152016201720182019201420152016201720182019

العامل
602.0586.0605.5646.4717.5746.01 

633.5
1 
649.5

1 
735.2

1 
874.5

1 
969.6

2 
001.1

192.0198.7220.5230.0233.1248.5534.1549.5599.6640.0646.2674.5أفريقيا
22.420.223.725.622.021.065.159.168.685.673.769.1أفريقيا الشاملية

أفريقيا جنوب الصحراء 
169.5178.5196.8204.3211.1227.5469.0490.4531.0554.4572.5605.4الكربى

89.392.6101.1100.9101.0107.2219.9225.8247.0251.4254.2266.4أفريقيا الرشقية
غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.وسط أفريقيا

12.012.312.612.912.913.227.428.028.529.129.429.8أفريقيا الجنوبية
39.943.949.955.160.267.4144.0155.7167.6180.2192.6208.1أفريقيا الغربية

آسيا
349.8330.8318.2342.2413.0421.6850.9836.3848.2931.51 

030.5
1 
027.4

1.11.01.42.01.61.65.76.37.09.99.89.6آسيا الوسطى
13.212.624.628.431.321.798.097.1104.1166.2159.5124.5آسيا الرشقية

27.424.025.836.535.131.8105.797.0108.8127.0128.4122.8جنوب رشق آسيا
287.2270.7243.3249.1319.5341.8570.6563.8557.7551.3656.5691.9آسيا الجنوبية
21.022.523.226.325.524.870.972.270.677.276.278.5آسيا الغربية

آسيا الغربية وأفريقيا 
43.542.746.951.947.445.7136.0131.3139.2162.7149.9147.6الشاملية

 أمريكا الالتينية 
43.840.251.059.059.062.4141.5156.8185.6203.3202.6205.3والبحر الكاريبي

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.البحر الكاريبي
39.836.346.754.554.457.7129.9144.6172.6189.8189.2191.7أمريكا الالتينية

17.317.317.120.423.825.053.054.053.760.167.269.7أمريكا الوسطى
22.519.029.534.130.632.676.990.6118.9129.7122.0122.0أمريكا الجنوبية

1.01.01.31.71.61.84.43.84.75.85.45.9أوسيانيا
15.415.214.413.510.811.8102.6103.197.293.784.988.1أمريكا الشاملية وأوروبا

مالحظات: غ.م. = البيانات غري متوفرة. إن سبب وجود عبارة "البيانات غري متوفرة" هو أن البيانات متاحة فقط للبلدان اليت متثل أقل من 50 يف املائة من 
سكان اإلقليم/اإلقليم الفرعي. ولالطالع على الرتكيبات لكل جمموع إقليمي/إقليمي فرعي، أنظر املالحظات اخلاصة باألقاليم اجلغرافية يف اجلداول اإلحصائية 

ضمن الغالف اخللفي.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

يبلـّـغ املؤرش 2–1–2 ألهــداف التنمية املســتدامة عن مدى 
انتشــار انعدام األمن الغذايئ عىل أي مســتوى من املســتويني 

)املعتــدل أو الشــديد(، من أجــل التمكن دون لبس من تفســري 
أي انخفــاض بوصفــه تحســًنا. ومع ذلك، عــىل النحو الوارد يف 

اإلصــدارات الســابقة للتقرير، مــن املفيد أيًضا استكشــاف الحالة 
مــن حيــث معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ الشــديد فقط، 

نظــًرا إىل عالقتــه املتوقعــة مبعدل انتشــار النقص التغذوي.

انعدام األمن الغذائي الشديد
وتفيــد آخــر تقديراتنا بأن نســبة 9.7 من ســكان العامل )أقل 

بقليــل من 750 مليون شــخص( تعرضت ملســتويات شــديدة من 
انعــدام األمــن الغذايئ يف عام 2019 )الجدوالن 3 و4(.

وعــىل الرغــم من الوصــول إىل التقديرات باســتخدام بيانات 
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وطــرق مختلفــة، فــإن معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ 
الشــديد ماثــل مــن الناحيــة املفاهيمية ملعدل انتشــار النقص 
التغــذوي. ويرجــع ذلك إىل احتال أاّل يقدر األشــخاص الذين 

يعانــون مــن انعدام األمن الغذايئ الشــديد، املقاس عىل أســاس 
مقيــاس املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ، عــىل الحصول عىل 

الغــذاء الــكايف من أجــل تلبية متطلبــات الطاقــة الغذائية لديهم 
عىل نحو مســتمر.

ومــن غــري املســتغرب أن معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ 
الشــديد يف أفريقيــا )19 يف املائــة( قريب جًدا من معدل انتشــار 

النقــص التغــذوي يف اإلقليم )19.1 يف املائــة، أنظر الجدول 1(، 
وهــو األعــىل بني جميــع أقاليم العامل. ويف آســيا، يقل معدل 

انتشــار انعدام األمــن الغذايئ الشــديد )9.2 يف املائة( عن معدل 
أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبي )9.6 يف املائــة(، ولكنه ليس 
أقــل من أمريكا الشــالية وأوروبــا )1.1 يف املائة( )الجدول 3(.

الشكل 7

انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد يؤثر على ربع سكان العامل، وواصل ارتفاعه خالل األعوام 
الستة األخرية. ويعاين أكثر من نصف سكان أفريقيا وحوايل ثلث سكان أمريكا الالتينية والبحر 

الكارييب وأكثر من مخس السكان يف آسيا، من انعدام األمن الغذائي

مالحظة: ترجع االختالفات يف اجملموع إىل تقريب األرقام إىل أقرب نقطة عشرية.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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5 712.3

5.9

88.1 205.3

674.5

1 027.4

2 001.1 

أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

أوسيانيا

آسيا
يعانون انعدام 
األمن الغذائي

ال يعانون انعدام 
األمن الغذائي

أفريقيا

جمموع سكان العامل (2019): 713 7  مليوًنا 

أمريكا الشمالية
وأوروبا

ويف جميــع أقاليــم العامل، باســتثناء أمريكا الشــالية وأوروبا، 
ارتفــع معــّدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ الشــديد بني عامي 

2014 و2019 )الشــكل 7، الرشيطــان الغامقــان(. ويتطابق 
ذلــك بشــكل عام أيًضا مــع االتجاهات الحديثة ملعدل انتشــار 

النقــص التغــذوي يف العــامل وعر األقاليم، عــىل النحو املذكور يف 
القســم الســابق مــن هذا التقريــر. ويقع االســتثناء الجزيئ الوحيد 

يف آســيا، حيــث يبــدو أن انعدام األمن الغذايئ الشــديد آخذ 
باالرتفــاع قليــالً يف عامــي 2018 و2019 مقارنة باألعوام الســابقة 
– عــىل خــالف مــا ُذكر بناء عــىل تقديراتنا ملعدل انتشــار النقص 

التغــذوي ملا قبــل جائحة كوفيد-19.

وميكــن تفســري االختالف بالتواقيــت املختلفــة للبيانات 
املســتخدمة يف التحليــالت. ورغــم التوافر شــبه اآلين لبيانات 

مقيــاس املعانــاة من انعــدام األمن الغذايئ، ال يتــم جمع بيانات 
اســتهالك األغذية يف الدراســات االســتقصائية لألرس عىل أساس 

ســنوي. ومبــا أن تقديرات معدل انتشــار النقص التغــذوي تعتمد 
عــىل البيانات التي تشــري إىل األعــوام القليلــة املاضية، ويف بعض 

األحيــان إىل عــدة أعوام ماضيــة، فقد ال تعكــس الظاهرة التي 
تؤثر عىل املدى الفعيل النتشــار عدم املســاواة يف اســتهالك 

األغذيــة. وعندمــا تتــاح البيانات الحديثة الســتهالك األغذية، 
تتجــه السلســلتان إىل التقارب بشــكل أوثق.

انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد
يف حــني أن وجــود 746 مليون شــخص يواجهون انعدام 
األمــن الغــذايئ الشــديد يبعث عىل قلق كبري، فإن نســبة 

إضافيــة تبلــغ 16.3 يف املائة من ســكان العامل، أي أكرث من 
1.25 مليار شــخص، قــد عانت مــن انعدام األمن الغذايئ 

مبســتويات معتدلة. وتشــري التقديرات إىل أن معدل انتشــار 
األمــن الغــذايئ املعتدل أو الشــديد )املؤرش 2–1–2 ألهداف 

الشكل 8

أكثر من نصف األشخاص املتأثرين بانعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد يف العامل يعيشون يف 
آسيا، ويعيش أكثر من ثلثهم يف أفريقيا

مالحظات: عدد األشخاص الذي يعانون/ال يعانون من انعدام األمن الغذائي باملاليني.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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التنميــة املســتدامة( ســيبلغ 25.9 يف املائة يف عام 2019 
بالنســبة إىل العامل بأرسه. وتســاوي هذه النســبة مــا مجموعه 

مليــاري )2( شــخص )الجدوالن 3 و4(. وقــد تزايد معدل 
انعدام األمن الغذايئ اإلجايل )ســواء أكان معتدالً أم شــديًدا( 
بصــورة مطـّـردة عىل املســتوى العاملي منذ عام 2014 )الشــكل 

7(، والســبب الرئيــي لذلــك هو تزايــد انعدام األمن الغذايئ 
املعتدل.

ويظهــر الشــكل 7 أيًضــا أن معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ 
)املعتــدل أو الشــديد( ال يزال مســتمًرا يف اتجاه االرتفاع 

يف أفريقيــا. ويفــرس ذلــك االرتفاع الحاصــل يف إقليم جنوب 
الصحــراء. وعــىل الرغم مــن أن أفريقيا هي موطن املســتويات 

األعــىل النعــدام األمن الغذايئ اإلجايل املالحــظ، فإن أمريكا 
الالتينيــة والبحر الكاريبــي هــي مــكان االرتفاع األرسع النعدام 

األمــن الغــذايئ، إذ ارتفع من نســبة 22.9 يف عام 2014 إىل 
نســبة 31.7 يف املائة يف عام 2019، وذلك بســبب االرتفاع 

الحــاد الحاصــل يف أمريــكا الجنوبية )الجدول 3(. ويف آســيا، 
فــإن النســبة املئوية لألشــخاص املعرضــني النعدام األمن الغذايئ 

املعتــدل أو الشــديد بقيــت مســتقرة من عام 2014 إىل عام 
2016، وبــدأت بعــد ذلك باالرتفاع مــن عام 2017 فصاعًدا. 

ويرتكــز االرتفــاع يف آســيا الجنوبية حيث ارتفع معدل االنتشــار 
اإلجــايل النعــدام األمن الغذايئ من أقــل من 30 يف املائة يف عام 

2017 إىل أكــرث مــن 36 يف املائة يف عام 2019.

ومــن املؤكــد أن األزمة العامليــة التي تســببت بها جائحة 
كوفيــد-19 ســرتفع هذه األرقام إىل مســتويات أعــىل بكثري، حتى 
يف أقاليــم مــن العــامل كانت تتمتــع باألمن الغــذايئ تقليديًا، مثل 

أمريكا الشــالية وأوروبا.

ويظهــر الشــكل 8 أنــه يف الوقت الحايل، مــن أصل ملياري )2( 
شــخص يعانــون مــن انعدام األمن الغــذايئ، يوجد 1.03 مليار 
شــخص منهــم يف آســيا و675 مليونـًـا يف أفريقيا و205 ماليني 
يف أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي و88 مليونًا يف أمريكا 

الشــالية وأوروبا و5.9 ماليني يف أوســيانيا. 

 االختالفات بني اجلنسني يف 
انعدام األمن الغذائي

جمعــت املنظمــة ســنويًا بيانات مقيــاس املعاناة من انعدام 
األمــن الغــذايئ يف أكرث من 140 بلًدا عىل املســتوى الفردي )ال 

عىل مســتوى األرس املعيشــية( من 2014 إىل 2019، وتوفر هذه 
البيانــات فرصــة فريدة مــن أجل تحليــل االختالفات يف معدل 

انتشــار انعــدام األمن الغذايئ يف صفوف الرجال والنســاء.

ويظهــر الشــكل 9 معدل انتشــار انعــدام األمن الغذايئ عىل 
مســتويات الشــدة املختلفــة بني الرجال والنســاء حول العامل ويف 

جميــع األقاليــم، ويــرز التطور من عام 2014 إىل عام 2019. 
وعــىل املســتوى العاملي، كان معدل انتشــار انعدام األمن 

الغذايئ مبســتوى معتدل أو شــديد أعىل لدى النســاء منه لدى 
الرجــال، إضافــة إىل وجود اختالفات كبــرية يف جميع األعوام 
تقريبًــا بالنســبة إىل أفريقيــا وأمريــكا الالتينية. وبالنســبة إىل 

أمريــكا الشــالية وأوروبا، فإن االختالف رغــم صغره مهم 
إحصائيًــا يف أغلــب األعوام. وأما يف مــا يخص انعدام األمن 

الغــذايئ الشــديد، فمعدل االنتشــار أعىل لدى النســاء أيًضا منه 
لــدى الرجــال. واالختالفات كبــرية إحصائيًا عىل املســتوى العاملي 
يف عــام 2019، ويف جميــع األعوام بالنســبة إىل أمريــكا الالتينية. 

وعــىل املســتوى العاملــي، وبوضوح أكــرث يف أفريقيا وأمريكا 
الالتينيــة، زادت الفجــوة بــني الجنســني يف الحصول عىل الغذاء 

من عام 2018 إىل عام 2019، وال ســيا عىل املســتوى املعتدل 
الشديد. أو 

ويقــدم تحليــل معمــق أجرتــه املنظمة عن طريق دمــج البيانات 
التــي جمعتهــا عــن مقياس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ 

مــن عام 2014 إىل عــام 2018، مزيًدا من التفاصيل بشــأن 
الخصائــص االجتاعيــة واالقتصاديــة لألفراد الذيــن ال يحصلون 

عــىل الغــذاء الكايف.23 وإضافة إىل اكتشــاف أن انعدام األمن 
الغــذايئ ينترش بني النســاء أكــرث منه بني الرجــال، بغض النظر 
عن مســتوى الشــدة، فإن األشــخاص املعرضني لخطر انعدام 

األمــن الغــذايئ أكرث من غريهم هم األشــخاص يف الرشيحة 
الدنيــا للدخــل، وذوو مســتوى التعليم املتــدين، والعاطلون عن 

العمــل، والذيــن يعانون من مشــاكل صحية، والذين يعيشــون يف 
املناطــق الريفيــة، وأصحــاب الفئــة العمرية املرتاوحة بني 25 إىل 

49 عاًمــا، واملنفصلــون أو املطلقــون )أنظــر امللحق 2 من أجل 
االطالع عىل وصــف املنهجية(.

وبعــد ضبــط الخصائص االجتاعيــة واالقتصادية، تبقى النســاء 
معرضــة للخطــر أكــرث من الرجال بنســبة 13 يف املائة يف ما 

يخــص املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشــديد، 
وتتعرضــن لخطــر أكر بنســبة 27 يف املائة يف مــا يخص املعاناة 

مــن األمن الغذايئ الشــديد عىل املســتوى العاملي.

وعامليًــا، مل تنخفــض الفجــوة بني الجنســني يف انعدام األمن 
الغذايئ عىل املســتويني املعتدل أو الشــديد والشــديد فقط 

إاّل قليــالً مــن عام 2014 إىل عام 2018. وتتســع الفجوة بني 
الجنســني يف انعــدام األمــن الغذايئ بــني الطبقات األفقر واألقل 

تعليــًا مــن الســكان، وكذلك بالنســبة إىل األفراد خارج عداد 
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أوسيانياأمريكا الالتينيةآسيا أمريكا الشمالية وأوروبا

الشكل 9

 معدل انتشار انعدام األمن الغذائي لدى النساء يزيد قلياًل على مستوياته لدى الرجال 
على نطاق العامل ويف كل إقليم

مالحظات: متثل املنطقة املظللة هوامش اخلطأ حيال التقديرات. وُذكرت أمريكا الالتينية عوًضا عن أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بسبب االفتقار إىل البيانات بشأن 
البحر الكارييب.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 5 
أهداف التغذية العاملية اليت أقرتها مجعية الصحة العاملية ومتديدها إىل عام 2030

أهداف عام 2030أهداف عام 2025 
خفض عدد األطفال دون اخلامسة من العمر الذين التقزم

يعانون من التقّزم بنسبة 40 يف املائة.
خفض عدد األطفال دون اخلامسة من العمر الذين 

يعانون من التقّزم بنسبة 50 يف املائة.

 خفض عدد النساء يف سن اإلجناب الاليت يعانني فقر الدم
من فقر الدم بنسبة 50 يف املائة.

 خفض عدد النساء يف سن اإلجناب الاليت 
يعانني من فقر الدم بنسبة 50 يف املائة.

تقليص اخنفاض الوزن عند الوالدة بنسبة 30 يف املائة.تقليص اخنفاض الوزن عند الوالدة بنسبة 30 يف املائة.اخنفاض الوزن عند الوالدة

تقليل الوزن الزائد لدى األطفال واحلفاظ عليه إىل عدم زيادة الوزن الزائد لدى األطفالالوزن الزائد لدى األطفال
أقل من 3 يف املائة.

زيادة معدل الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف األشهر الرضاعة الطبيعية
الستة األوىل إىل نسبة 50 يف املائة على األقل.

زيادة معدل الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف األشهر 
 الستة األوىل إىل نسبة 70 يف املائة 

على األقل.

 تقليل نسبة اهلزال لدى األطفال واحلفاظ عليها اهلزال
إىل أقل من 5 يف املائة.

 تقليل نسبة اهلزال لدى األطفال واحلفاظ 
عليها إىل أقل من 3 يف املائة.

مالحظات: مت حتديد األهداف على ضوء السنة املرجعية 2012.
املصدر:WHO & UNICEF. 2017. The extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition targets to 2030. تأخري املوعد النهائي لبلوغ مقاصد عام 2025 يف جمال تغذية األمهات والرضع 

 واألطفال الصغار إىل عام 2030 ورقة مناقشة. Geneva, Switzerland and New York, USA. )وهي متاحة أيضا على الرابط
www.who.int/nutrition/global-target-2025/discussion-paper-extension-targets-2030.pdf). 

القــوى العاملــة، والذيــن يعانون من مشــاكل صحية، والذين 
يعيشــون يف ضواحــي املــدن الكرى، مقارنــة بأولئك الذين 

يعيشــون يف املناطــق الريفية.

وتشــري هــذه النتائــج إىل الحاجــة إىل فهم أعمق ألشــكال التمييز 
التــي تجعــل الحصول عــىل األغذية أصعب لدى النســاء، حتى 

عندمــا يتســاوين مع الرجال يف مســتويات الدخــل والتعليم 
ذاتهــا ويعشــن يف مناطق ماثلة.

وبإيجــاز، فــإن االرتفــاع التدريجي املســتمر يف عدد الجياع 
واألشــخاص الذيــن يعانون من انعدام األمــن الغذايئ يثري 

الجــزع. وقد يزداد ذلك ســوًءا أمام جائحة كوفيد-19 مشــدًدا 
عــىل الحاجــة إىل مضاعفــة الجهود من أجــل تحقيق مقاصد 

أهــداف التنمية املســتدامة يف األعــوام العــرشة املتبقية حتى عام 
2030. وميكــن التجاهــات انعدام األمــن الغذايئ املذكورة يف هذا 

القســم أن يكــون لهــا عواقب تغذويــة، ويحتمل أن تؤدي هذه 
العواقــب إىل ظواهــر مختلفة من ســوء التغذية. ويعرض القســم 

التــايل أحــدث األرقام بشــأن التقدم نحو القضــاء عىل جميع 
أشــكال ســوء التغذية، إضافــة إىل توقعات عام 2030. ويرد يف 

n .القســم تركيــز خاص عــىل تقزم األطفال

1-2 التقدم حنو حتقيق الغايات 
العاملية اخلاصة بالتغذية

الرسائل الرئيسية 

ال يؤكد الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة عىل  	
رضورة ضامن حصول جميع الناس عىل الغذاء اآلمن واملغذي 

والكايف فحسب، بل أيًضا عىل رضورة القضاء عىل جميع أشكال 
سوء التغذية. وعىل الصعيد العاملي، يظل عبء سوء التغذية 
بجميع أشكاله تحديًا كبريا. ووفًقا لتقديرات عام 2019، عاىن 
21.3 يف املائة )144 مليون( من األطفال دون سن الخامسة 

من التقزم، فيام عاىن 6.9 يف املائة )47 مليون( من الهزال 
و5.6 يف املائة )38.3 مليون( من الوزن الزائد. 

مييض العامل قدًما نحو تحقيق تقدم ملموس، ولكنه ال مييض يف  	
املسار السليم نحو تحقيق أهداف عامي 2025 و2030 بشأن تقزم 

األطفال وانخفاض الوزن عند الوالدة، وأما فيام يتعلق بالرضاعة 
الطبيعية الخالصة، فإين مييض يف املسار السليم نحو تحقيق هدف 

عام 2015 فقط. ومل تتحسن معدالت زيادة الوزن يف مرحلة 
الطفولة، وتزايدت معدالت السمنة لدى البالغن. وإن انتشار 

الهزال يفوق بشكل ملحوظ أهداف عامي 2025 و2030. والبد من 
تكثيف الجهود إذا أُريد تحقيق األهداف العاملية.
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حيث سجلت منطقة آسيا الوسطى وآسيا الرشقية ومنطقة  	
البحر الكاريبي أكرب معدالت انخفاض يف انتشار التقزم، وهي 

األقاليم الفرعية الوحيدة التي تسري عىل الطريق الصحيح لتحقيق 
أهداف الحد من معدالت التقزم يف عامي 2025 و2030. 

انتشــار التقزم أعىل لدى ســكان الريف منه لدى سكان  	
املناطق الحرضية. ويرتبط انخفاض ثروة األرس مبســتويات أعىل 

من حاالت التقزم. 

إن أغلب املناطق ال تسري عىل املسار الصحيح لتحقيق  	
األهداف املتعلقة بالحد من معدالت الوزن الزائد لدى األطفال. 

وإن معدالت السمنة لدى البالغن يف ارتفاع يف كل املناطق. ومن 
املرجح أن يزداد تدهور الحالة التغذوية لدى الفئات السكانية 

األكرث ضعفا بسبب اآلثار الصحية واالجتامعية واالقتصادية الناجمة 
عن جائحة كوفيد-19. ومن املحتمل أن يكون لهذا تأثري عىل 

التوقعات الواردة يف هذا التقرير.

ويقــدم هــذا القســم أحدث تقييــم للتقدم املحرز نحــو تحقيق 
أهــداف التغذيــة العامليــة، وعىل وجــه التحديد املقصد 2–2 

مــن أهــداف التنمية املســتدامة وتلك التي أقرتهــا جمعية 
الصحــة العامليــة يف عــام 2012 والتــي ينبغــي أن تتحقق بحلول 

عــام 2025. 24 وبغيــة املواءمة مع خطة أهــداف التنمية 
املســتدامة لعــام 2030، تــم متديد اإلطار الزمنــي لألهداف التي 

أقرتهــا جمعيــة الصحــة العاملية إىل عــام 2030 )أنظر الجدول 
5(.25 وباإلضافــة إىل ذلــك، تبنــت جمعية الصحــة العاملية إطار 

رصــد عاملــي للوقاية من األمــراض غري املعديــة ومكافحتها يف 
عــام 2013. ويشــمل هذا اإلطار هدفًا لوقــف ارتفاع معدالت 

الســمنة لــدى البالغــني، وهو عامل مــن عوامل املخاطر 
التغذويــة بالنســبة لألمــراض غري املعديــة بحلول عام 2025. 26

يف أبريل/نيســان 2016، تــم إعــالن عقد األمم املتحــدة للعمل 
بشــأن التغذيــة )2016–2025(27 لتزويــد جميع أصحاب 

املصلحــة بفرصــة فريــدة لتعزيــز الجهود املشــرتكة للقضاء عىل 
جميع أشــكال ســوء التغذيــة بحلول عام 2025.

ويبحــث التقييــم التقــدم املحرز منذ خط األســاس )2012( 
واملســارات املتوقعــة نحــو أهداف عامي 2025 و2030 )ترد 

تفاصيــل إضافيــة يف امللحــق 2(، مع النظر إىل املســتويات 
اإلقليميــة الفرعيــة واإلقليميــة والعاملية. وهو يســتند إىل 

البيانــات املتاحــة قبــل جائحة كوفيــد-19، والذي من املرجح 
أن يؤثــر عــىل التقدم يف األشــهر املقبلة، إن مل يكن يف الســنوات 

املقبلــة. ويتضمــن هذا اإلصدار تســليط الضــوء عىل التقزم، 
وإبــراز عوامل رئيســية أخــرى مرتبطة بتعزيــز النمو األمثل.

االجتاهات العاملية
يتضمــن تقريــر هذا العــام تقديرات محدثــة ألربعة من مؤرشات 

التغذيــة العامليــة الســبعة: التقزم لــدى األطفال، والهزال، 
والــوزن الزائــد، والرضاعــة الطبيعية الخالصة. وعــىل الصعيد 
العاملــي، يجــري إحراز تقدم نحــو تحقيق األهــداف املتعلقة 

بالحــد مــن التقــزم وتعزيز الرضاعــة الطبيعيــة الخالصة، ولكن 
البــد مــن زيادة الوتــرية لتحقيق هذه األهــداف بحلول عامي 
2025 و2030. ويف الوقــت الحــايل، يزيد انتشــار الهزال لدى 

األطفــال عن نســبة 5 يف املائة املســتهدفة لعام 2025، ما 
يعــرض حياة عــرشات املاليني من األطفــال للخطر يف األجل 

القريــب. وإن االتجــاه املتزايد يف زيــادة الوزن لدى األطفال 
يثــري قلًقــا كبريًا والبــد من معالجتــه عىل وجه الرسعة.

وال يزال فقر الدم لدى النســاء يف ســن اإلنجاب )15 إىل 49 
عامــا( هــو أكرث أهــداف التغذية صعوبــة يف الرصد. وهناك 

مبــادرات بحثيــة مختلفــة لتحســني قاعدة األدلة بالنســبة للمؤرش 
املســتخدم يف تقييــم هــذا الهدف. ويف عام 2016، عانت نســبة 

32,8 يف املائة )أو 613 مليون( من النســاء يف ســن اإلنجاب 
)15 إىل 49 ســنة( من فقر الدم عىل مســتوى العامل، وهي 

نســبة مل تتغــري عمليًــا منذ عام 2012. 42،28 ومــن املتوقع أن يتم 
تحديــث التقديــرات العامليــة بشــأن فقر الدم يف عام 2021. 

ومــن ثــم، فإن التقــدم املحرز يف مجــال تحقيق هذا الهدف مل 
يقيَّم يف هــذا التقرير. 

الشــكل 10 يلخــص التقدم املحرز نحــو تحقيق أهداف 
التغذيــة عــىل الصعيد العاملي. ويف مختلــف أنحاء العامل، عاىن 

21.3 يف املائــة من األطفال دون الخامســة مــن العمر من التقزم 
يف عــام 2019، أو 144 مليــون طفل.29 ورغم إحــراز بعض التقدم، 

فــإن معدالت خفض نســبة التقزم أدىن بكثــري ما هو مطلوب، 
حيث اســتقرت عند مســتوى 2.3 يف املائة ســنويًا خالل السنوات 

األخــرية )التــي ُعرفت عــىل أنها الفرتة من 2008 إىل 2019(. والبد 
أن يبلــغ املعدل نســبة 3.9 يف املائة ســنويًا لتحقيق أهداف خفض 

الحاالت بنســبة 40 يف املائــة يف عام 2025 وخفض الحاالت 
بنســبة 50 يف املائة يف عام 2030، بدًءا من الســنة املرجعية 

)2012(.30 وإذا اســتمرت االتجاهات األخرية، فلــن تتحقق هذه 
األهــداف إال يف عامــي 2035 و 2043 عىل التوايل.

ومل يتحســن االنتشــار العاملي للوزن الزائد لدى األطفال دون 
ســن الخامســة، حيث زاد قليالً من 5.3 يف املائة يف عام 2012 

إىل 5.6 يف املائــة، أو 38.3 مليــون طفل يف عام 2019. 29 وهناك 
حاجــة ملحة إىل بذل جهــود عاجلة لعكس هذا االتجاه من أجل 
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وقــف ارتفاع معــدالت الوزن الزائد لدى األطفال بحلول عام 2025 
وتحقيق هدف عدم تجاوز نســبة 3 يف املائة بحلول عام 2030.

والهزال هو حالة حادة ميكن أن تتغري باستمرار وبرسعة خالل السنة 
التقوميية نفسها. ويصعب بالتايل الحصول عىل اتجاهات موثوقة مع 

الوقت باستخدام البيانات املتاحة. وعليه يبنّي هذا التقرير أحدث 
التقديرات العاملية واإلقليمية فقط. وعىل الصعيد العاملي، عاىن 

6.9 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة )47 مليون طفل( من 
الهزال يف 2019 29 – وهي نسبة أعىل بكثري من الهدف املطلوب 
عام 2025 )5 يف املائة والهدف املطلوب عام 2030 )3 يف املائة(. 

الشكل 10

رغم إحراز بعض التقدم يف أغلب املؤشرات، فإن اهلدف اخلاص بالرضاعة الطبيعية اخلالصة يف عام 2025 هو 
الوحيد الذي سيتحقق. ويتعني عكس مسار اجتاهات الوزن الزائد لدى األطفال والسمنة لدى البالغني

مالحظات: ال ميكن احلصول على أي توقعات مع مرور الوقت بشأن اهلزال، حيث أنها حالة حادة ميكن أن تتغري بشكل متكرر وسريع على مدار السنة التقوميية، وال 
يتم تسجيلها ضمن بيانات املدخالت املتوفرة. ويتم حساب متوسط معدل التخفيض السنوي ومتوسط معدل الزيادة السنوية باستخدام كل البيانات بدًءا من عام 2008 

فصاعًدا فيما خيص التقزم والوزن الزائد واخنفاض الوزن عند الوالدة )فرتة االجتاه األخرية(، ومن عام 2012 )خط األساس( بالنسبة للمؤشرات األخرى.
املصادر: :UNICEF, WHO & World Bank. 2020 UNICEF-WHO-World Bank )تقديرات مشرتكة لسوء التغذية لدى األطفال - مستويات واجتاهات سوء التغذية لدى األطفال: النتائج الرئيسية 

 Joint child malnutrition estimates - levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2020 edition. data.unicef.org/resources/jme, www.who.int/nutgrowthdb/estimates, .]إلصدار طبعة عام 2020( ]النسخة اإللكرتونية
data.worldbank.org/child-malnutrition; NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2017. االجتاهات العاملية ملؤشر كتلة اجلسم ونقص الوزن والوزن الزائد والسمنة من 1975 إىل 2016: حتليل جتميعي 
 The Lancet، 390(10113) 2627–2642 UNICEF and WHO. 2019. UNICEF-WHO Low Birthweight .لـ 416 2 دراسة قياسية مستندة إىل السكان شملت 128.9 ماليني من األطفال واملراهقني والبالغني

www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-low-birthweight-estimates-2019; www.who.int/nutrition/ ،]2020 النسخة اإللكرتونية[. ]ورد ذكرها يف 28 أبريل/نيسان[ Estimates: levels and trends 2000–2015, May 2019
publications/UNICEF-WHO-lowbirthweight-estimates-2019; UNICEF. 2020. UNICEF Global Database on Infant and Young Child Feeding. In: UNICEF ]النسخة اإللكرتونية[. New York, USA. ]ورد ذكرها يف 28 أبريل/نيسان 

 .]2020
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»

ويف جميــع أنحــاء العامل، ولِد 14.6 يف املائة مــن األطفال الرضع 
 الذيــن يعانــون من انخفاض الــوزن عند الوالدة )أقل من

500 2 غــرام( يف عــام 2015. 31 ويبنّي متوســط معــدل التخفيض 
الســنوي لهــذا املؤرش الــذي يبلغ 1 يف املائة ســنويًا أنه قد تم 
إحــراز بعــض التقدم يف الســنوات األخرية، ولكــن ليس بالقدر 

الــكايف لتحقيــق هــدف انخفاض الوزن عند الوالدة بنســبة 
30 يف املائــة بحلــول عام 2025 )هــدف عام 2030 هو نفس 
الهــدف املطلــوب(. وإذا اســتمر التقدم باملعــدل الحايل، فلن 

يتحقــق الهــدف إال يف عام 2046.

وحتــى عــام 2019، كان من املقــدر أن 44 يف املائة من الرضع 
الذين تقل أعارهم عن ســتة أشــهر عىل مســتوى العامل يتم 

إرضاعهــم رضاعــة طبيعيــة خالصة.32 وإن العامل يســري اآلن عىل 
املســار الصحيــح لتحقيــق هدف عام 2025 بنســبة 50 يف املائة 
عــىل األقــل لهذا املــؤرش. ولكن إذا مل تُبذل جهــود إضافية فإن 

الهــدف العاملــي لعــام 2030 والذي ينبغــي أن يبلغ 70 يف املائة 
عــىل األقل لــن يتحقق قبل عام 2038.

ويتواصــل ارتفــاع الســمنة لــدى البالغني، من 11.8 يف املائة يف 
عــام 2012 إىل 13.1 يف املائــة يف عام 2016 33 وهي ليســت 

مع أنه من الســابق ألوانه تقدمي أدلة على تأثري جائحة 
كوفيد-19 على احلالة التغذوية للســكان، فمن املتوقع أن 

تؤدي هذه اجلائحة إىل زيادة مســتويات سوء التغذية جبميع 
أشكاله يف األســر الضعيفة. وقد حيدث ذلك بسبب: 

زيادة انعدام األمن الغذائي، على ســبيل املثال، بســبب  	
تعطل سالســل اإلمداد الغذائية ممــا يعقد نقل األغذية إىل 

األســواق، والقيود املفروضة على احلركة اليت تؤثر على 
وصول املســتهلكني إىل األسواق، وزيادة األسعار، وال سيما 

يف البلــدان اليت تعتمد على االســترياد، وفقدان العمل 
والدخــل نتيجة للركود االقتصــادي وتعطل آليات احلماية 
االجتماعية أو انعدامها. ذلك أن ارتفاع أســعار األغذية، 

وخاصة بالنســبة لألغذيــة املغذية، واخنفاض القدرة على 
حتمــل كلفة األمناط الغذائيــة الصحية من املمكن أن يؤثر 
ســلًبا على املتناول من املغذيــات وجودة النظام الغذائي، 

وبالتايل زيادة خطر ســوء التغذية. 
وجــود عبء كبري على األنظمــة الصحية من أجل تقدمي  	

خدمات عالجيــة ووقائية مبا يف ذلك رعاية األطفال 
والرعاية قبل الوالدة وذلك بســبب عوامل مثل توقف 

اخلدمات ومرض وإجهــاد العاملني الصحيني وندرة 
األدوية األساســية، وتضاؤل فرص احلصول على اخلدمات 

الصحيــة، مبا يف ذلك فقدان تغطيــة التأمني الصحي، فضال 
ــلوكيات التحوطية لألسر.34 ويف حالة األطفال،  عن الس
قد يعيق هذا األمــر إدارة اهلزال، األمر الذي يؤثر على 
حالتهــم التغذويــة وصحتهم، مما يؤدي إىل ارتفاع خطر 

الوفاة.35 ويف الوقت نفســه، يتعــذر على العديد من الناس 
الذين يعانون مــن األمراض غري املعدية الوصول إىل 

إليها. حيتاجون  اليت  األدوية 
الزيادة احملتملة يف معــدالت اإلصابة باألمراض لدى الرضع  	

ــبب تضاؤل موارد الرعاية الصحية ملنع  واألطفال بس
وعالج املالريا واإلســهال وأمراض أخرى معدية35 وزيادة 

التغذية. سوء 
توقف أو تعليق األنشــطة على مســتوى اجملتمع احمللي مبا  	

يف ذلــك زيارات العاملني يف اجملتمعات احمللية لألســر لتقدمي 
املشــورة وتقدمي التدخالت، فضال عــن إلغاء تناول فيتامني 

A ومحالت التطعيم، وأنشــطة رصد النمو وتعزيزه.
تســبب عملية إغالق املدارس يف فقدان وجبات الطعام  	

وبرامــج التثقيف يف جمال التغذية الــيت يتم تقدميها عادة 
من خالل برامج الغذاء والتغذية املدرســية.36

تدهور ممارســات رعاية األطفال. وقد حيدث ذلك بسبب  	
ــبب احلجر  فصل األمهات/مقدمي الرعاية عن األطفال بس

الصحــي أو العزل الذايت أو املرض أو الوفاة. وقد يؤدي 
تضاؤل أو تعليق أنشــطة تشــجيع الرضاعة الطبيعية 

وأنشطة املشــورة الغذائية، جنًبا إىل جنب مع خماوف 
األمهات بشــأن عدوى جائحة كوفيد-19، إىل زيادة 

اســتخدام بدائل عن حليب األم. وقد حيفز ذلك أيًضا 
التســويق االنتهازي، مما جيعــل تبين وإنفاذ القانون الدويل 

بشــأن بدائل عن حليب األم أكثر أهمية.37 
تغيري أمناط الشــراء لصاحل منتجات ذات مدة صالحية  	

أطــول وغالًبا ما تكون ذات مالمــح تغذوية ضعيفة،38 مما 
قد يؤدي إىل مســتويات أعلى مــن نقص التغذية، فضاًل 

 40،39 والسمنة. الوزن  زيادة  عن 
إن شــبكات األمان االجتماعي واجلهود املبذولة لتوفري  	

معلومــات دقيقة عن كيفية انتقال الفريوس تشــكل عاماًل 
أساســًيا يف ختفيف التأثريات الســلبية احملتملة جلائحة 
كوفيد-19. ومن املرجــح أن تتدهور احلالة التغذوية 

ــبب األثر االجتماعي واالقتصادي املرتتب عن  للسكان بس
جائحــة كوفيد-19، وال ســيما يف املناطق اليت تكون فيها 

برامــج الصحة والغذاء واحلماية االجتماعية هشــة أو ال 
ميكن حتســينها حبسب احلاجة.

اإلطار 4
التغذية تأثري جائحة كوفيد-19 على سوء 
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

عــىل املســار الصحيــح للوصول إىل الهــدف العاملي لوقف «
ارتفــاع معــدالت الســمنة لدى البالغــني بحلول عام 2025. وإذا 
اســتمر انتشــار الســمنة يف االرتفاع بنســبة 2.6 يف املائة سنويا، 
فــإن الســمنة لدى البالغني ســتزيد بنســبة 40 يف املائة بحلول 

عــام 2025، مقارنة مبســتوى عام 2012.

وال تأخــذ التوقعــات الخاصــة بعامي 2025 و2030، املوضحة يف 
هــذا القســم يف االعتبار التأثــري املحتمل لجائحــة كوفيد-19 عىل 
مختلــف أشــكال ســوء التغذية. وال يزال من املبكــر جًدا معرفة 

حجــم الجائحــة ومدتهــا والتنبــؤ بتأثريها عــىل التقدم املتوقع 
نحــو األهــداف العاملية. ويقدم اإلطــار 4 بعض األوجه التي 

ميكــن أن تؤثــر بهــا جائحة كوفيد-19 عىل ســوء التغذية.

االجتاهات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 
ال تكشــف التقديــرات العامليــة ملختلف مــؤرشات التغذية عن 
االختالفــات الواســعة القامئــة بني املناطــق. ويلخص الجدول 6 
التقــدم املحرز منذ خط األســاس )2012( واملســارات املتوقعة 

نحــو أهــداف عامي 2025 و2030 اســتناًدا إىل االتجاهات 
الحاليــة، بحســب اإلقليــم واإلقليم الفرعي. 

ويف عــام 2019، كان أكرث من تســعة مــن أصل عرشة أطفال 
يعانــون مــن التقــزم يعيشــون يف أفريقيا أو آســيا، أي ما ميثل 

40 يف املائــة و54 يف املائة مــن كل األطفال املصابــني بالتقزم يف 
العــامل عىل التــوايل. ولقد أحــرزت أغلب األقاليــم بعض التقدم يف 

الحــد مــن التقــزم بني عامي 2012 و2019 ولكــن ليس باملعدل 
املطلــوب لتحقيــق أهداف عامي 2025 و2030. وإن انتشــار 
التقــزم يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى آخــذ يف التناقص، 

ولكــن بنصــف املعدل املطلــوب فقط، وال يزال مرتفًعــا للغاية 
)31.1 يف املائــة يف عــام 2019(. وعالوة عىل ذلك، شــهد اإلقليم 

الفرعــي بالفعــل زيادة يف عــدد األطفال املصابــني بالتقزم من 
51.2 مليــون طفــل يف عــام 2012 إىل 52.4 مليــون طفل يف عام 

2019. وتســري األقاليم الفرعية يف آســيا الوســطى وآســيا الرشقية 
ومنطقــة البحــر الكاريبي عــىل الطريق الصحيــح لتحقيق 

أهــداف عامــي 2025 و2030 )الجدول 6(. وإذا اســتمر التقدم 
الحــايل، فــإن منطقة آســيا وأمريــكا الالتينية والبحــر الكاريبي 

ســتقرتب للغايــة مــن تحقيق األهــداف املطلوبة يف عامي 2025 
و2030 )ينقصهــا عــام واحــد فقط(، يف حني ســتحتاج أفريقيا 

إىل ثالثــة أضعــاف معدل تقدمها إذا اســتمر النمو الســكاين يف 
الزيــادة كا هو متوقع )الشــكل 11(.

ومــن بــني 38.3 مليون طفــل يعانون من زيادة الوزن يف 
عــام 2019، كان 24 يف املائــة يعيشــون يف أفريقيا و45 يف املائة 

يف آســيا، رغــم أن هــذه املناطق لديها أدىن معدل النتشــار الوزن 
الزائــد لــدى األطفال )4.7 يف املائــة يف أفريقيا و4.8 يف املائة 
يف آســيا(. وأســرتاليا ونيوزيلنــدا هي اإلقليــم الفرعي الوحيد 

الــذي لديــه معدل انتشــار مرتفع جدا )20.7 يف املائة(. 
ويتميــز الجنــوب األفريقــي )12.7 يف املائة( وأفريقيا الشــالية 

)11.3 يف املائــة(، مبعدالت انتشــار مرتفعة،41 تليها أوســيانيا 
)9.4 يف املائة( وآســيا الغربية )8.4 يف املائة(. كا شــهدت 

أســرتاليا ونيوزيلنــدا أكــر معدالت للــوزن الزائد لدى األطفال، 
تليهــا منطقة أوســيانيا )باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلنــدا(؛ وتتطلب 

هــذه املناطــق الفرعية بذل جهــود متضافرة لعكــس اتجاهاتها 
الصاعــدة الرسيعــة االرتفــاع. ومل يحدث تقــدم يذكر أو مل يحدث 
أي تقــدم لوقــف زيــادة معدالت الوزن الزائــد يف معظم األقاليم 

الفرعيــة بــني عامــي 2012 و2019 )الجدول 6(. وقد أوقفت 
أفريقيــا ككل معــدل الزيــادة يف الــوزن الزائد لدى األطفال 

حتــى اآلن، ولكــن هناك حاجة إىل بــذل جهود متزايــدة لتحقيق 
النســبة املســتهدفة، وهــي 3 يف املائــة بحلول عام 2030. كا 

تحتــاج كافــة األقاليــم األخرى إىل اتخاذ إجــراءات عاجلة لعكس 
اتجاهاتهــا الصاعدة )الشــكل 11(. 

وتشــري أحــدث التقديــرات )2012–2015( إىل أن أي إقليم من 
األقاليــم ال يســري عىل املســار الصحيــح لتحقيق هدف خفض 

نســبة األطفــال املولوديــن بانخفاض الوزن عند الوالدة بنســبة 
30 يف املائــة، حتــى بحلول عام 2030. ومــن الجدير بالذكر 
أن اإلقليــم الفرعــي لجنوب آســيا كان صاحــب أعىل تقدير 
النتشــار املــرض )26.4 يف املائة يف عام 2015(. ومعدالت 

االنخفــاض لهــذا املــؤرش منخفضة جــًدا بالنســبة لجميع األقاليم 
الفرعيــة حيــث يبلغ الحد األقىص ملتوســط معــدل التخفيض 

الســنوي 1.2 يف املائة ســنويًا يف جنوب آســيا. وعالوة عىل 
ذلــك، فإن االتجاهات األخرية تشــري إىل عــدم وجود انخفاض 

يف أمريــكا الجنوبيــة وإىل زيــادة طفيفة يف أســرتاليا ونيوزيلندا 
 .)6 )الجدول 

وتحــرز معظــم األقاليــم الفرعيــة بعض التقدم عــىل األقل نحو 
تحقيــق أهــداف عامــي 2025 و2030 املتعلقــة بالرضاعة 
الطبيعيــة الخالصــة، باســتثناء رشق آســيا ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي، وهــي األقاليــم الفرعيــة الوحيدة التي تشــهد 

انخفاًضــا يف معــدالت االنتشــار. وهكــذا تعتر أمريكا الوســطى 
تقريبًــا عــىل املســار الصحيــح بغية تحقيــق أهداف عامي 

2025 و2030 يف مــا يخــص الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة، وهي 
ينقصهــا فقــط عــام واحــد من أجــل تحقيق هذه األهداف 

معــا إذا اســتمرت االتجاهــات الحاليــة. وإذا حافظــت األقاليم 
الفرعيــة ألفريقيــا الرشقيــة وآســيا الوســطى وآســيا الجنوبية عىل 
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مالحظات: يشري AARR و AARI إىل متوسط معدل التخفيض السنوي وإىل متوسط معدل الزيادة السنوية على التوايل. ويستخدم متوسط معدل الزيادة السنوية مع الرضاعة 
الطبيعية اخلالصة ألن اهلدف هو زيادة معدل االنتشار. *ال تتولد أي توقعات مع مرور الوقت بشأن اهلزال، نظًرا ألنه حالة حادة ميكن أن تتغري بشكل متكرر وسريع على 

مدار السنة التقوميية، وال يتم تسجيلها ضمن بيانات املدخالت املتوفرة. ** أوسيانيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا؛ والبيانات املتعلقة بأمريكا الشمالية وأوروبا متاحة فقط بالنسبة 
الخنفاض الوزن عند الوالدة والسمنة لدى البالغني وبالتايل غري معروضة هنا.
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السمنة لدى البالغني الرضاعة اخلالصة اخنفاض الوزن عند الوالدة

اجلزء األول األمن الغذائي والتغذية حول العامل يف عام 2020

الشكل 11

معظم األقاليم ال متضي يف املسار الصحيح لتحقيق األهداف املتعلقة  بالوزن الزائد لدى األطفال 
ومعدالت السمنة لدى البالغني آخذة يف االرتفاع يف كل األقاليم
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 data.unicef.org/resources/jme, .]النسخة اإللكرتونية[ .UNICEF, WHO & World Bank. 2020. UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates - levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2020 edition :املصادر
www.who.int/nutgrowthdb/estimates, data.worldbank.org/child-malnutrition; NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2017. االجتاهات العاملية ملؤشر كتلة اجلسم واخنفاض الوزن والوزن الزائد والسمنة من 

 The Lancet, 390(10113) 2627–2642;  WHO .1975 إىل 2016: حتليل جتميعي تناول 416 2 دراسة قياسية مستندة إىل السكان شملت 128.9 ماليني من األطفال واملراهقني والبالغني
www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-low-birthweight-estimates-2019, www.who.int/nutrition/publications/UNICEF-WHO- .]2020 النسخة اإللكرتونية[. ]ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان[ .Joint Low Birthweight Estimates
data.unicef.org/ .]2020 ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان[ .New York, USA .]النسخة اإللكرتونية[ [ lowbirthweight-estimates-2019; UNICEF. 2020. UNICEF Global Database on Infant and Young Child Feeding. In: UNICEF
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»

معــدالت التقــدم الحاليــة، فإنهــا ســتحقق األهداف املحددة 
لــكل مــن 2025 و2030. ومتثــل املناطق األفريقية واآلســيوية 

اتجاًهــا متزايــًدا بشــكل مســتمر يف الرضاعــة الطبيعيــة الخالصة 
وهــي عىل املســار الصحيــح لتحقيق هــدف 50 يف املائة عىل 

األقــل بحلــول عــام 2025، ولكن ليس هدف 2030 بنســبة 
70 يف املائــة عىل األقل )الشــكل 11(.

وتظهــر جميــع األقاليــم الفرعية اتجاهات متزايدة يف انتشــار 
الســمنة لــدى البالغني بــني عامي 2012 و2016. وعىل هذا 

فإنهــا بعيــدة عــن تحقيق هدف وقــف ارتفاع معدالت 
الســمنة بحلول عــام 2025. وحققت أمريكا الشــالية 

وآســيا الغربيــة وأســرتاليا ونيوزيلندا أعىل مســتويات، حيث 
بلغــت 35.5 يف املائــة و29.8 يف املائة و29.3 يف املائة عىل 

التــوايل، يف عــام 2016. كا كانت مســتويات أمريــكا الالتينية 
والبحر الكاريبــي ككل وأوســيانيا باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلندا 

أعــىل من 20 يف املائة يف عام 2016. 

ويتــم تقييــم هــزال األطفال بنــاًء عىل آخــر التقديرات 
2019( مــن خــالل مقارنة مبــارشة باملســتويات املســتهدفة  (
2030، عىل  3 يف املائــة لعامي 2025 و 5 يف املائــة و وهــي 

التــوايل. وتبلــغ نســبة انتشــار الهــزال يف إقليــم أفريقيا 
6.4 يف املائــة، بينــا تتميــز منطقــة الجنــوب األفريقــي مبعدل 

انتشــار أقــل مــن 5 يف املائــة. وتتميــز منطقة أوســيانيا 
باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلنــدا بأعــىل معــدل النتشــار الهزال يف 

9.1 يف املائة(.  9.5 يف املائــة(، تليهــا آســيا ) جميــع املناطــق )
وتعتــر آســيا الجنوبيــة، التــي تضم أكــرث من نصف نســبة 

األطفــال الذيــن يعانــون من الهزال يف العامل دون ســن 
الخامســة، هــي اإلقليــم الفرعــي الوحيــد الذي لديــه معدل 

25 مليــون( يف  انتشــار بنســبة عاليــة بلغــت 14.3 يف املائــة )
2019. وعــىل النقيض مــن ذلك، فــإن أمريــكا الالتينية  عــام 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي هــي اإلقليــم الوحيد الــذي لديه 

1.3 يف املائــة( يقــل بالفعل عن  معــدل النتشــار الهــزال )
.)11 2030 )الشــكل  أهــداف عامي 2025 و

أضواء على التقزم
يعــرف التقــزم، أو قــرص القامة الشــــديد بالنســــبة إىل عمر 

الشــــخص، بأنــه انخفاض طول/ارتفاع الشــخص بالنســبة لعمره 
الــذي يزيد عن انحرافـيـــن معيارييــــن دون متوســــط معايـيـــر 

منظمــة الصحــــة العامليــة لنمــــو الطفــل.43 وهذا املؤرش مؤرش 
خطــر معــروف يدل عــىل ضعف النمو لــدى الطفل. وقبل أن 
يبلــغ الطفل ســنتني، يتوقــع املؤرش حدوث نتائــج ضعيفة عىل 

مســتوى النمــو اإلدرايك والتعليمــي الحًقا خالل مرحلــة الطفولة 

واملراهقــة،44 فضــالً عــن قابلية اإلصابة باألمــراض غري املعدية 
يف ســن الرشــد.45 ويرتبط التقزم أيًضــا بإعاقة عمليــة التعلم 

والتنميــة االقتصاديــة عىل مســتويات الفــرد واألرسة واملجتمع 
املحــيل.46 وطبًقــا لتقديــرات البنك الدويل فــإن نقص الطول 
لــدى البالغني بنســبة 1 يف املائة بســبب التقــزم يف الطفولة 

يرتبــط بخســارة يف اإلنتاجيــة االقتصاديــة تبلغ 1.4 يف املائة.47 
وتشــري التقديــرات إىل أن األطفــال املصابني بالتقزم يكســبون 

20 يف املائة أقل خالل ســن الرشــد مقارنــة باألطفال الذين ال 
يعانــون مــن التقزم.48 كــا أن األطفال الذين يعانــون من التقزم 
والهــزال يواجهــون مخاطــر وفيات أعىل، وهو مــا يزداد ارتفاًعا 

عندمــا يعانون مــن الحالتني مًعا.49 

إن التقــزم ناتــج عــن األمنــاط الغذائية الفقــرية وااللتهابات 
املتكــررة. ويف بعــض املناطــق، تعزى نســبة عالية مــن التقزم 

إىل نقــص التغذيــة يف رحــم األم، عىل ســبيل املثال، إىل 
ســوء تغذيــة األمهــات. وهذه املحددات تقــوم بدورها عىل 

52،51،50اج  عوامــل اجتاعيــة واقتصاديــة ودميغرافية أخرى.
وعندمــا يحــدث الحمــل أثناء املراهقة، فــإن متطلبــات النمو 
املســتمر لألمهــات يحــد من املغذيــات املتاحــة للجنني، والتي 

46 وكثريًا  ميكــن أن تــؤدي إىل حــدوث التقزم لــدى األطفال.
مــا يســتمر تأخــر النمــو بعد الوالدة، كانعكاس ملارســات 

الرضاعــة الطبيعيــة دون املســتوى األمثل وعــدم كفاية 
53 ومتثــل فــرتة التغذية  التغذيــة التكميليــة ومكافحة العــدوى.

التكميليــة، التــي تتناســب عموًما مع ســن ســتة أشــهر حتى 24 
شــهًرا، فــرتة مهمــة من الحساســية إزاء التقزم مــع العواقب 

54 لذا فإن  التــي قــد ال ميكــن عكــس اتجاهها مــدى الحياة.
الرتكيــز عــىل نافذة األلــف يوم الحرجــة منذ الحمــل وحتى عيد 

ميــالد الطفــل الثاين يشــكل أهمية أساســية. 

وقــد يــؤدي التقزم وغري ذلك من أشــكال نقــص التغذية يف وقت 
مبكــر مــن الحيــاة إىل الوزن الزائد واألمــراض غري املعدية يف 

وقــت الحــق من حياتهم. ويف بعض الســياقات، قــد يؤدي التقزم 
املبكــر إىل جعــل الفرد عرضــة ملزيد من تراكم الشــحم والدهون 

يف أعــار الحقــة، والتي ميكــن أن ترتجم إىل زيادة الوزن أو 
الســمنة. وقــد يتفاقم مدى تأثري الســمنة لدى األمهات بشــكل 
ســلبي عــىل النمــو املبكر ومنو الذريــة إذا كانت األم تعاين من 
نقــص التغذيــة يف مرحلــة مبكــرة من حياتهــا، األمر الذي يعزز 

مــن دورة ســوء التغذية بــني األجيال يف أشــكالها املختلفة.55

ج يشري الوضع االجتماعي واالقتصادي إىل إمكانية وصول الفرد إىل املوارد 

االجتماعية واالقتصادية. ويقاس ذلك يف العادة باملستوى التعليمي والدخل 
واملهنة.
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الشكل 12

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي اإلقليم الفرعي الوحيد الذي يزداد فيه عدد األطفال 
املصابني بالتقزم

مالحظة: * آسيا الشرقية ال تشمل اليابان؛ ليس هناك بيانات بالنسبة ألمريكا اجلنوبية وأوروبا.
 data.unicef.org/resources/jme; .]النسخة اإللكرتونية[ .UNICEF, WHO & World Bank. 2020 UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates - levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2020 edition :املصدر

www.who.int/nutgrowthdb/estimates; data.worldbank.org/child-malnutrition
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يف عام 2019، عاىن 144 مليون طفل دون ســن 5 ســنوات «
مــن التقــزم يف مختلف أنحــاء العامل، وهو انخفاض بنســبة 
12 يف املائــة مقارنة بالســنة املرجعية األساســية لألهداف 

العامليــة للتغذيــة يف عــام 2012 )164 مليــون طفل(. وال يكفي 
التقــدم الحــايل لــي يحقق العامل هــدف خفض عدد األطفال 

املصابــني بالتقــزم بنســبة 40 يف املائــة بحلول عام 2025 )98.6 
مليــون طفــل(، فضــالً عن هدف عــام 2030 املتمثل يف خفض 

عــدد األطفال املصابــني بالتقزم بنســبة 50 يف املائة )82.2 
مليــون طفــل(. وعر األقاليــم الفرعية، يظهــر التقدم املحرز يف 
الحد من التقزم بني ســنوات خط األســاس )2012( والســنوات 
األخــرية )2019( الفــوارق من حيــث الرسعة املطلوبــة لتحقيق 

أهداف عامي 2025 و2030 )الشــكل 12(. 

وال يــزال التحــدي األكر قامئـًـا يف اإلقليم الفرعــي ألفريقيا جنوب 
الصحــراء الكــرى، حيث إن النمو الســكاين الرسيــع املتوقع لدى 

األطفال دون ســن الخامســة ســيعوض عن التقدم املتوقع من 
حيــث االنتشــار، ما ســيعيق الجهــود الرامية إىل خفض عدد 
األطفــال املتأثريــن. وعــىل النقيض من ذلــك، فإن االنخفاض 
املتوقع يف عدد الســكان يف آســيا وأمريــكا الالتينيــة ومنطقة 

البحــر الكاريبــي، إىل جانــب االنخفاض املتوقع يف انتشــار هذه 
النســبة، قــد أســهم يف إحراز تقــدم نحو تحقيــق الهدف املتوخى.

إن انتشــار التقــزم غــري متســاٍو يف جميع أنحــاء العامل، بل وحتى 
داخــل املناطــق واألقاليم الفرعية، مــع مســتويات متباينة من 

الشــدة )الشكل 13(.

الشكل 13

21.3 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة يف العامل مصابون بالتقزم، ومعدالت انتشار التقزم بلغت 
مستويات مرتفعة أو شديدة االرتفاع يف 7 أقاليم فرعية من أصل 17 إقليًما فرعًيا يف عام 2019

مالحظات: مستويات الشدة كما مت نشرها يف de Onis وآخرين )2019(.41 * آسيا الشرقية باستثناء اليابان. ** أوسيانيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا. *** يستند املتوسط اإلقليمي 
الفرعي يف أمريكا الشمالية إىل بيانات الواليات املتحدة. وال يوجد أي تقدير متاح لألقاليم الفرعية يف أوروبا أو أسرتاليا ونيوزيلندا بسبب عدم كفاية التغطية السكانية. وهذه 
اخلرائط هي عرض بياين وال تعكس موقًفا من اليونيسيف أو منظمة الصحة العاملية أو جمموعة البنك الدويل بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو يف ما يتعلق بتعيني 

حدود كل منها.
data.unicef.org/resources/jme, www. .]النسخة اإللكرتونية[ UNICEF, WHO & World Bank. 2020 UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates - levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2020 edition. :املصدر

who.int/nutgrowthdb/estimates, data.worldbank.org/child-malnutrition
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وعــىل الصعيــد العاملي، تتفــاوت التقديرات املتعلقــة بالتقزم 
تبًعــا للــرثوة واإلقامة والســن ونوع الجنس)الشــكل 14(.56 ومن 

بــني التجمعــات املتاحــة، يوجد أكر تفاوت يف انتشــار التقزم 
بــني أفقر رشيحة ُخمســية للــرثوة وأغنى رشيحة ُخمســية للرثوة. 

وكان انتشــار اإلصابــة بالتقزم يف أوســاط األطفــال من الرشيحة 
الخمســية األكــرث فقًرا بنســبة 43 يف املائــة، أي أكرث من ضعف 

معــدل انتشــار التقزم لــدى األطفال من الرشيحة الخمســية 
األكــرث ثــراًء. وكان انتشــار التقزم لدى األطفــال املقيمني يف 

املناطــق الريفيــة 34 يف املائة، أي بزيــادة قدرها 1.7 مرة عن 
األطفــال يف املناطــق الحرية. أمــا الفارق بني الفتيــان والفتيات 

يف انتشــار التقــزم فضئيل عىل املســتوى العاملي. وترتاكم نســبة 

كبــرية مــن حاالت التقزم لــدى األطفال التي تشــكل عبء التقزم 
عىل عاتق األطفال دون ســن الخامســة خالل األيام األلف 

األوىل مــن الحيــاة. وتتفق هذه النتائج مع الدراســات الســابقة53 
وتؤكــد مــن جديد الحاجة إىل اســتهداف تدخــالت الوقاية من 

التقــزم أثناء هذه الفرصة الحاســمة.

ويالحــظ وجــود تفاوت يف انتشــار التقزم لــدى األطفال بني 
األرس األكــرث ثــراًء واألكرث فقــًرا يف جميع األقاليــم واألقاليم 

الفرعيــة التــي تتوافــر تقديرات بشــأنها )الشــكل 15(. وتحجب 
االختالفــات الكبــرية عــىل الصعيــد اإلقليمي يف أفريقيا وآســيا 
تباينــات كبــرية عــىل الصعيــد اإلقليمــي الفرعي. فعىل ســبيل 

الشكل 14

انتشار التقزم أعلى يف املناطق الريفية ويف أفقر األسر

مالحظات: تستند التقديرات إىل أحدث مسح وطين مع بيانات مصنفة متاحة بني عامي 2013 و2019، وبالتايل فإنها ال تشمل سوى جمموعة فرعية من البيانات القطرية 
املستخدمة يف التقديرات العاملية املشرتكة لسوء التغذية. وتستند التقديرات اخلاصة بكل جمموعة إىل جمموعة فرعية خمتلفة من البلدان اليت توفر بيانات متغرية حبسب 
خصائص أساسية. التقديرات هي النسبة املرجحة للمجموعة السكانية وتتطلب عرض تغطية أكثر من 50 يف املائة من السكان. يظهر الفرق النسيب بني أعلى نسبة وأدىن 

نسبة لكل جمموعة باللون األمحر ويتم حسابه باستخدام تقديرات غري مقربة.
data.unicef.org/resources/jme, www.who.int/nutgrowthdb/estimates, data. .]النسخة اإللكرتونية[ .UNICEF, WHO & World Bank. 2020. UNICEF-WHO-World Bank: Joint Malnutrition Expanded country dataset, May 2020 :املصدر

worldbank.org/child-malnutrition
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املثــال، كان انتشــار التقــزم لــدى األطفــال املنتمني إىل أفقر 
األرس يف آســيا الوســطى أقــل كثــريًا من انتشــار التقزم يف أكرث 

األرس ثــراًء يف آســيا الجنوبيــة. وآســيا الجنوبية هــي اإلقليم 
الفرعــي الوحيــد الــذي يتعــرض فيه أكرث مــن نصف األطفال 

مــن الرشيحــة الُخمســية األكرث فقــًرا للتقزم. فأشــّد األرس فقًرا 
يف أفريقيــا الشــالية لديهــا معــدل انتشــار للتقــزم أعىل بواقع 
1.4 مــرة فقــط مقارنــة بأغنــى األرس، وهو أصغر فرق نســبي 

يف جميــع األقاليــم الفرعيــة يف العــامل. ومــن ناحية أخرى، فإن 
أفريقيــا الغربيــة هــي اإلقليــم الفرعي الوحيد الــذي تتجاوز 
فيــه الفجــوة يف انتشــار التقــزم بــني أفقر األرس وأغنى األرس 

30 نقطــة مئويــة. ويف حــني أن الفارق املطلــق بني أغنى 
املجموعــات وأفقــر املجموعــات يف بلــدان أمريــكا الالتينية 

والبحــر الكاريبــي هــو األصغر بــني كافة األقاليــم، فإن الفارق 
النســبي هــو األكــر، حيــث يصنف األطفــال من أكرث األرس ثراًء 

كفئــة لهــا أدىن معدل النتشــار التقــزم، وأطفال األرس األكرث 
فقــًرا الذيــن لديهــم أعىل معدل النتشــار التقــزم من حيث 

مســتوى الشــدة. وهــذا يشــري إىل الحاجة إىل تكثيــف الجهود 
ملعالجــة أوجــه عدم املســاواة حتــى يف هذه املنطقــة حيث قد 

ال يعتــر الحــد مــن التقــزم يف مجموعه قضيــة ملحة.

الشكل 15

يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، كان انتشار التقزم لدى األطفال الذين يعيشون يف أفقر األسر 
أعلى بنحو ثالث مرات مقارنة باألطفال الذين يعيشون يف أكثر األسر ثراًء 

مالحظات: تستند التقديرات إىل أحدث مسح وطين مع بيانات مصنفة متاحة بني عامي 2013 و2019 )عدد=74(، وبالتايل فإنها ال تشمل سوى جمموعة فرعية من 
البيانات القطرية املستخدمة يف التقديرات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املشرتكة بشأن سوء التغذية لدى األطفال. يتم عرض األقاليم واألقاليم الفرعية ذات التغطية السكانية 

الكافية )أكثر من 50 يف املائة( فقط لتلبية التغطية السكانية الكافية. * جنوب شرق آسيا تستثين إندونيسيا و ** أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تستثين الربازيل. 
ويظهر الفرق النسيب بني األسر األكثر فقًرا واألسر األكثر غىن باللون األمحر ويتم حسابه باستخدام تقديرات غري مقربة.

data.unicef.org/resources/jme; www.who.int/nutgrowthdb/estimates; www.data. .]النسخة اإللكرتونية[ .UNICEF, WHO & World Bank. 2020 UNICEF-WHO-World Bank: Joint Malnutrition Expanded country dataset, May 2020 :املصدر
worldbank.org/child-malnutrition
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إطار العمل بشأن التقزم
يف أعقــاب مجموعــة التوصيــات الواردة يف إطــار عمل املؤمتر 
الــدويل الثــاين املعني بالتغذيــة، وعقد األمم املتحــدة للعمل 

بشــأن التغذيــة وبرنامــج عمله، يجري تشــجيع البلدان 
عــىل معالجة املشــكلة املســتمرة املتمثلــة يف التقزم لدى 

األطفــال.57،27،25 ووفًقا لإلطــار املفاهيمي بشــأن التقزم الذي 
وضعتــه منظمــة الصحــة العاملية،58 يلزم اتخــاذ مجموعة من 

اإلجــراءات تســتهدف األفراد واألرس واملجتمع واملســتويات 
الوطنيــة والعاملية.

ويتطلــب التصــدي للتقزم لــدى األطفال إرشاك قطاعات 
مختلفــة، مبــا يف ذلــك الصحة والزراعة والحايــة االجتاعية 

والتعليــم، ومختلف مســتويات املشــاركة، مــن التخطيط 
والتنفيــذ إىل الرصــد والتقييم.

وتتضمــن بعــض اإلجراءات األساســية القامئــة عىل األدلة ما ييل:

تغذيــة املراهقات واألمهــات: يكتي الحصول املســتمر  1-
عــىل األغذيــة بأســعار معقولة والتي تدعم األمنــاط الغذائية 

الصحيــة، مبــا يف ذلك املصــادر الغذائيــة للفيتامينات 
واملعــادن، أهميــة بالغة لضان قدرة املراهقات والنســاء 
عــىل الحفــاظ عىل منط غذايئ مناســب طيلــة فرتة الحمل 

والرضاعــة. وعــىل الصعيد العاملي، تحــدث نحو 11 يف املائة 
مــن الــوالدات لدى الفتيات الــاليت ترتاوح أعارهن بني 

15 و19 ســنة. وتعتــر التغذيــة الكافية قبــل وأثناء الحمل 
رضوريــة لتلبيــة احتياجــات منو األمهات واألجنــة، وتحقيق 

نتائــج مثاليــة عنــد الوالدة والحد مــن مخاطر األمراض 
غــري املعديــة الالحقــة. وعندما تصبــح مراهقة يف مرحلة 

النمــو حامــاًل، هناك منافســة للحصول عــىل املغذيات بني 
األم والجنــني. وقــد يؤدي هذا إىل توقــف منو األم الخطي 
املتوقــع وزيــادة خطــر التقزم، وقد يؤدي أيًضــا إىل تقييد 

منــو الجنــني وانخفــاض الوزن عند الــوالدة.46 بيد أن العديد 
مــن املراهقــات والنســاء ال يســتطعن الحصول عىل أغذية 

صحيــة الزمــة لتلبيــة احتياجات الحمل، وال ســيا يف 
البلــدان املنخفضــة الدخل واملتوســطة الدخل التــي تتعايش 

فيهــا أوجــه قصور عديــدة يف املغذيات الدقيقة. وتشــكل 
الطاقــة املتوازنــة وتكميــل الروتينات تدخــاًل مهًا ملنع 

النتائــج الســلبية يف فــرتة ما قبل الوالدة لدى النســاء الاليت 
يعانــني مــن نقــص التغذية. وهو يزيــد من وزن املواليد 

مبقــدار 41 غراًمــا ويقلل مــن خطر املواليد املوىت بنســبة 
40 يف املائــة، ومخاطــر نقــص وزن املواليد عــن املعتاد مقارنة 

بفــرتة الحمل بنســبة 21 يف املائــة.59 وبالتايل، يوىص بزيادة 

املتنــاول مــن الطاقة والروتينــات يوميًا لدى النســاء الحوامل 
مــن الفئــات الســكانية التي تعــاين من نقــص التغذية للحد 
مــن خطــر املواليد الذيــن يعانون مــن انخفاض الوزن عند 
الــوالدة، وخاصــة يف املناطق التي تعــاين من انعدام األمن 

الغــذايئ بدرجــة كبرية أو لدى الســكان الذيــن ال تتوفر لديهم 
ســوى فــرص ضئيلة للحصــول عىل مجموعــة متنوعة من 

األغذيــة. كــا تعمــل برامج الحايــة االجتاعية عىل زيادة 
األمــن الغــذايئ والحد من خطــر نقص التغذية لدى النســاء 

بســبب فــرتات الحمل والرضاعة.60
مامرســات الرضاعــة الطبيعيــة املثىل: توفــر عملية البدء  2-

املبكــر والرضاعــة الطبيعية الخالصة لألشــهر الســتة األوىل 
الحايــة مــن التهابــات الجهاز الهضمــي، التي قد تؤدي إىل 

نضــوب شــديد يف املغذيات وبالتــايل إىل التقزم.61 كا أن 
حليــب األم هــو مصدر رئيــي للمواد املغذيــة أثناء اإلصابة. 
وقــد ربطت الدراســات التــي أجريت يف املناطق التــي تفتقر 
إىل املــوارد الرضاعــة الطبيعيــة غري الخالصــة بنواتج منو أقل، 

ألن حليــب األم يســتبدل باألغذيــة ذات القيمــة التغذوية 
األدىن أو امليــاه، وهــو ما يعرض األطفــال أيًضا لإلصابة 

باإلســهال. وعىل نحو ماثل، يســهم االســتمرار يف الرضاعة 
الطبيعيــة خــالل العام الثاين بشــكل كبري يف اســتيعاب املواد 
الغذائيــة الرئيســية التــي تفتقر إليهــا أمناط غذائيــة تكميلية 

منخفضــة الجــودة يف املناطــق الفقــرية من حيث املوارد.
التنويــع الغــذايئ لدى األطفال: من بــني أكرث التدخالت  3-

فعاليــة ملنــع التقــزم أثناء فرتة التغذيــة التكميلية تحســني 
نوعيــة األمنــاط الغذائيــة لألطفال. فعىل ســبيل املثال، جرى 

ربــط اســتهالك األغذيــة الحيوانية املصدر بتحســني النمو 
الخطــي لألطفال.63،62 ويعتــر وجــود الفيتامينات واملعادن 

يف النظــام الغــذايئ أيًضــا ذا أهمية حيوية ألنــه يعزز املناعة 
والنمــو الصحــي.64 وإن تقييــم التدخــالت الزراعية املراعية 

للتغذيــة يحــدد التنوع الغذايئ واألنشــطة املــدرة للدخل من 
خــالل الزراعــة األرسية باعتبارها مســارات محتملــة قد تعمل 
مــن خاللهــا الزراعة واألنظمــة الغذائية عىل تحســني التغذية 

والحــد مــن التقزم. وتشــري التحليالت األخرية إىل أن األرس 
التــي تســتطيع تحمــل كلفــة األمناط الغذائيــة املتنوعة، مبا يف 

ذلــك األغذيــة التكميلية املعززة، تشــهد تحســًنا يف املتناول 
مــن املغذيــات وتقلــص التقزم.46 ورغم ذلــك تظل املفارقة 

مطروحــة ألن ســعر ومدى إمكانيــة الحصول عىل هذه 
األغذيــة املغذيــة الروريــة للنمو الصحــي أعىل كثريًا من 

نظرياتها املغذية بشــكل أقل. وتشــكل أمناط األســعار هذه 
عنــرًصا مــن عنارص تحــول األمناط الغذائيــة التي لُوحظت يف 

"التحــول التغــذوي".65 وبالتايل فإن تحســني توفر األغذية 
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املغذيــة والقــدرة عىل تحمــل كلفتها التي تســاهم يف توفري 
أمنــاط غذائيــة صحية من شــأنه أن يضمــن عادات صحية يف 

التغذيــة واألكل والحــد مــن خطر التقزم لــدى األطفال )أنظر 
الثاين(. الجزء 

امليــاه والــرف الصحي والنظافــة: إن األمراض املعدية  4-
الناجمــة عــن انعدام الظــروف الصحية وامليــاه النظيفة من 

العوامــل الحاســمة يف حــدوث التقزم لــدى األطفال. ومن بني 
التدخــالت الرئيســية يف املناطــق املحرومــة توفري مياه الرشب 

النظيفــة والكافيــة، واملرافــق الصحية املناســبة، ومصارف 
ميــاه الــرصف الصحي، واإلدارة الســليمة للنفايــات الصلبة. 

الحاميــة االجتامعية/برامــج التحويــالت النقدية: ميكن  5-
لرامــج الحايــة االجتاعية أن تحســن مــن إمكانية الحصول 

عــىل املنتجــات الغذائية الغنيــة بالروتينــات والفيتامينات 
واملعــادن التــي ال ميكن لوال ذلــك أن تكون يف متناول األرس 
الفقــرية. وهذه الرامــج املوجهــة إىل األرس املنخفضة الدخل 
تكــون أكــرث فعاليــة عندما تقــرتن بتدخالت إضافية أو رشوط 

مثــل الرعايــة الصحية وخدمــات التغذية واملارســات الصحية 
الجيدة.

رصــد أوجه التفــاوت يف الصحة: يلزم رصــد التقزم عىل  6-
الصعيديــن الوطنــي ودون الوطنــي لتحديد املناطق 

الجغرافيــة والفئــات الســكانية الفرعيــة حيث تكون حاالت 
االنتشــار أعــىل. وينبغــي إعطاء األولويــة للتدخالت املوجهة 

ألكــرث املناطــق والفئات الســكانية تــرًرا. وغالبًا ما تكون 
الفئــات األكــرث حرمانـًـا وضعًفا هي فئات املراهقني والنســاء 

واألطفــال الذيــن يعيشــون يف أفقر األرس يف املناطــق الريفية، 
ولكــن أيًضــا يف املناطق الحرية. ومن شــأن معالجة أشــكال 

التفــاوت هــذه أن تســاعد يف منع التقزم.

ومــن منطلــق إدراك أن العوامــل والحلول املتعلقــة بالجوانب 
املتعــددة لســوء التغذيــة ترتبــط ارتباطًا وثيًقا، فقــد تم تحديد 

عــرشة مــن "اإلجراءات املزدوجة" ملعالجة مشــاكل نقــص التغذية 
)مبــا يف ذلــك التقزم( والســمنة يف نفس الوقت.67،66 وتشــــمل 

اإلجــــراءات املزدوجــة التدخالت والرامج والسياســــات 
الواجــب تنفيذهــا عىل جميع مســتويات الســكان – البلد 

واملدينــة واملجتمــع املحــيل واألرسة واألفراد. كــا يعتر العديد 
مــن التوصيــات املذكــورة أعاله إجراءات مزدوجة للتصدي لســوء 

التغذيــة بجميع أشــكاله. وتشــمل اإلجراءات املزدوجة األخرى 
برامــج التغذية املدرســية وسياســات لتعزيز البيئــات الغذائية 

القــادرة عىل توفري أمنــاط غذائية صحية.67

وباختصــار، مــع أن البلــدان تحرز بعــض التقدم،68 غري أن هذه 
البلــدان تُشــجع مبوجب عقــد األمم املتحدة للعمل بشــأن 

التغذيــة عىل زيــادة وتعزيز العديــد من اإلجراءات املذكورة 
أعــاله ملكافحــة التقــزم.69 وتهدف العديد مــن التدخالت املذكورة 

أعــاله إىل منــع التقزم من خــالل تنفيذ اســرتاتيجيات ترمي إىل 
تحقيــق املقصــد 2–2 من أهــداف التنمية املســتدامة الرامي 

إىل القضاء عىل جميع أشــكال ســوء التغذية. ويف القســم التايل، 
ســينصب الرتكيــز عــىل كيفية مســاهمة األمناط الغذائيــة الصحية 
يف تحقيــق هــذه الغايــة وغريها مــن الغايات التــي حددتها خطة 

n .أهــداف التنمية املســتدامة

العالقة احلرجة بني األمن   3-1
الغذائي والنتائج يف ما خيص 

التغذية: استهالك األغذية 
وجودة النمط الغذائي

الرسائل الرئيسية

ميكن النعدام األمن الغذايئ أن يزيد احتامل التعرض لسوء  	
التغذية بكافة أشكاله. ومن العنارص الحيوية التي تساعد يف 

رشح ذلك، هو الغذاء الذي يأكله الناس وباألخص جودة النظام 
الغذايئ. فبوسع انعدام األمن الغذايئ أن يؤثر يف جودة النمط 

الغذايئ بأكرث من طريقة ما قد يتسبب بنقص التغذية فضالً عن 
الوزن الزائد والسمنة. 

وتختلــف الرتكيبة املحــددة للنمط الغذايئ الصحي باختالف  	
خصائص الفرد والســياق الثقايف وإتاحة األغذية عىل املســتوى 
املحيل والعادات الغذائية، إال أن املبادئ األساســية ملقّومات 

النمــط الغــذايئ الصحي تبقى نفســها. أما عدم التمكن من تعريف 
ماهيــة األغذية والكميات املحددة التــي تتضمن منطًا غذائًيا صحًيا 

للبلــدان كلهــا، فضالً عن قلة البيانــات القابلة للمقارنة يف ما بن 
البلدان بشــأن متناول الفرد من األغذيــة، فيعّوقان التقييم العاملي 

الســتهالك األغذية ولجودة النمط الغذايئ. 

وهنــاك اختالفات كبــرية يف نصيب الفرد من األغذية املتاحة  	
مــن مختلف املجموعات الغذائيــة يف مختلف فئات دخل البلدان. 

ومقارنــة بالبلدان املرتفعة الدخــل، تعتمد البلدان املنخفضة 
الدخل بدرجة أكرب عىل األغذية األساســية وبدرجة أقل عىل 

الفاكهــة والخضار واألغذية الحيوانية املصدر. 

وتتوفر يف آسيا فقط ويف البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة  	
العليا كميات من الفاكهة والخضار املتاحة لالستهالك البرشي 

التي تكفي لتلبية التوصية املشرتكة بن منظمة األغذية والزراعة 



| 41 |

حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

ومنظمة الصحة العاملية التي تقيض باستهالك ما ال يقل عن 
400 غرام منها للشخص الواحد يف اليوم.

وعىل الصعيد العاملي، فإّن طفالً واحًدا فقط من أصل ثالثة  	
أطفال يف الرشيحة العمرية بن 6 أشهر و23 شهًرا، يستويف الحد 

األدىن من التنوع الغذايئ املوىص به، مع تسجيل تفاوتات كبرية بن 
إقليم وآخر حول العامل.

ويشري تحليل البيانات عىل املستوى الفردي واألرسي إىل أن  	
جودة النمط الغذايئ تتأثر سلًبا بانعدام األمن الغذايئ، حتى وإن 

كان هذا األخري معتدالً. ويستهلك من يعانون انعدام األمن الغذايئ 
املعتدل أو الشديد كميات من اللحوم والفاكهة والخضار أقل مام 
يستهلك اآلمنون من الناحية الغذائية أو األشخاص الذين يعانون 

من مستويات معتدلة من انعدام األمن الغذايئ.

أّما االستنتاج بأن جودة النمط الغذايئ تسوء مع زيادة انعدام  	
األمن الغذايئ فيتامىش مع األساس النظري ملقياس املعاناة من 

انعدام األمن الغذايئ ومفاده أن األشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذايئ املعتدل ليسوا أكيدين من قدرتهم عىل نيل 

الغذاء مع اضطرارهم إىل املساومة عىل الجودة التغذوية و/أو عىل 
كمية الغذاء الذي يستهلكونه. ويدّل هذا عىل أن كلفة األغذية 
املغذية والقدرة عىل تحملها عامل رئييس يؤثر يف األمن الغذايئ 

وبالتايل يف جودة النمط الغذايئ. 

منــذ عــام 2017، يفيــد تقرير حالة األمن الغــذايئ والتغذية يف 
العــامل عــن التقدم املحرز نحــو القضاء التام عــىل الجوع وانعدام 

األمــن الغــذايئ )املقصــد 1 للهدف 2 من أهــداف التنمية 
املســتدامة( وعىل ســوء التغذية بكافة أشــكاله )املقصد 2 

للهــدف 2(، مقدًمــا الدليــل عىل الرابط بــني هذين الهدفني. 
وكا ســبق وذكرت اإلصدارات الســابقة من هذا التقرير، بوســع 

انعــدام األمــن الغــذايئ أن يزيد من مخاطر التعرض لســوء 
التغذيــة بكافــة أشــكاله.7،4،1 أما أحد العنــارص الحيوية الذي 

يســاعد يف رشح ذلــك فهــو الغذاء الــذي يأكله الناس: أي جودة 
النظــم الغذائيــة تحديًدا. فبوســع انعدام األمــن الغذايئ أن يؤثر 

يف جــودة النمــط الغــذايئ بأكرث من طريقة، كــا يحتمل أن 
يفــيض إىل نقــص التغذية مبا يشــمل نواقص املغذيــات الدقيقة 

فضــالً عن الوزن الزائد والســمنة.

وتشــّكل األمنــاط الغذائيــة الصحية رشطًا أساســيًا لتحقيق 
العديــد مــن أهداف التنمية املســتدامة ومقاصــد التغذية 

العامليــة.70 ولكــن الرصــد العاملي لجودة النمــط الغذايئ يطرح 
تحديــات عــّدة. ففيا أن هنــاك مبــادئ توجيهية قامئة عىل 

األدلــة لألمنــاط الغذائيــة الصحية، يصعب وضــع مقاييس 
صالحــة متصلــة بالغــذاء أو باألمناط الغذائيــة لقياس جودة 

النمــط الغــذايئ لغايات الرصــد العاملي بســبب التنّوع الكبري يف 
األغذيــة املســتهلكة ويف أمنــاط التغذية املنتــرشة حول العامل. أما 

املقاييــس املتداولــة حاليًــا فجديــدة نســبيًا ومل تطبّق بعد عىل 
مســتوى واســع مبــا فيه الكفايــة لتوفري بيانــات عاملية أو تختص 
مبجموعــات ســكانية معيّنة دون ســواها. كا أّن نــدرة البيانات 

بشــأن مــا يتناولــه الناس من أغذية – وال ســيا البيانات 
القابلــة للمقارنــة يف مــا بــني البلدان – تزيد مــن صعوبة رصد 
االتجاهــات عــىل صعيد جودة األمنــاط الغذائية حول العامل. 

وبعــد وصــف بعض من تلــك التحديات بالنســبة إىل رصد 
جــودة األمنــاط الغذائيــة حول العامل، يعرض هذا القســم أدلة 

عــىل االتجاهات العامليــة إلتاحة الغذاء لالســتهالك البرشي، 
وتقييــات األمنــاط الغذائية عــىل املســتويني العاملي والوطني. 
وقــد جــرى أيًضا تنــاول الرابط الهام القائــم بني انعدام األمن 

الغذايئ وجودة األمنــاط الغذائية. 

 تطّور النظرة إىل النمط الغذائي ضمن النقاش بشأن 
األمن الغذائي والتغذية

يف منتصــف القــرن العرشين، ركــزت تدخالت األمن الغذايئ 
عــىل اســرتاتيجيات اإلنتاج الزراعي لزيادة اإلمــدادات الغذائية 
ولتلبيــة االحتياجــات من الطاقــة التغذوية. وقد جرى التشــديد 

عــىل أهميــة إنتاج األغذية األساســية مــع إيالء اهتام أقّل 
للجــودة التغذويــة للنمط الغذايئ.

ويف العقــود التاليــة، تنامــى اإلدراك بأن محــط الرتكيز هذا عىل 
جانــب كبري مــن الضالل. فقد متثّلــت املشــكلة الحقيقية يف 

عجــز العديــد مــن الناس عىل مدار العــام عن الوصول إىل أمناط 
غذائيــة صحيــة ومأمونــة وميســورة الكلفة بالكميــات الكافية 

الالزمــة لدعــم الصحة والرفــاه.71 فأصبحــت كفاية املغذيات يف 
األمنــاط الغذائيــة عنــرًصا محوريًا لرامج األمن الغــذايئ والتغذية. 

ومــع دنــّو ذلك القرن مــن نهايته، اتضح أكــرث فأكرث أن انعدام 
األمــن الغــذايئ مل يكــن مرتبطًا فقــط بالنقص الغذايئ وإمنا 

أيًضــا يف أغلــب األحيان، بالوزن الزائد والســمنة وال ســيا يف 
البلــدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحــة العليا ويف البلدان 
املرتفعــة الدخــل. فأبرز ذلك األوجه األخــرى لجودة النمط 

الغذايئ يف ســياق النقاش بشــأن سياســة األمن الغذايئ والتغذية. 
وبالتــايل، انتقلــت التدخالت والسياســات مــن ردم فجوة الطاقة 

التغذويــة إىل إتاحــة األمنــاط الغذائيــة الصحية عىل نطاق 
أوســع وجعلهــا ميســورة الكلفة، مع التصدي يف الوقت نفســه 
إىل األشــكال املتعددة من ســوء التغذيــة عر اعتاد إجراءات 

املهــام املزدوجــة )أنظر القســم 1–2(.66 وينبغي لإلجراءات 
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والسياســات الراميــة إىل ضان األمن الغــذايئ أن تركز أيًضا 
عــىل زيــادة الوصــول إىل األغذية املغذية التي تســاهم يف أمناط 
غذائيــة صحيــة مــن أجل مكافحة ســوء التغذية بكافة أشــكاله.

 النمط الغذائي الصحي يسرتشد مببادئ أساسية ميكن 
تطبيقها عملًيا بطرق عّدة

تقــوم جــودة النمط الغذايئ عىل أربعة جوانب رئيســية هي 
التنوع/تعــدد األصناف )ضمن املجموعــة الغذائية الواحدة 

ويف مــا بــني املجموعات الغذائية(، والكفايــة )كفاية املغذيات 
أو املجموعــات الغذائية مقارنــة باملتطلبات(، واالعتدال 

)األغذيــة واملغذيــات التي ينبغي اســتهالكها بتحّفظ( واالتزان 
العــام )تركيبــة املتناول من املغذيــات الدقيقة(.72 كا أّن 

التعــرّض ألخطار الســالمة الغذائية ميثـّـل جانبًا مهًا آخر يف ما 
خــص الجودة. فبحســب منظمة الصحة العامليــة، يقي النمط 

الغذايئ الصحي من ســوء التغذية بأشــكاله كافة ومن األمراض 
غــري املعدية كداء الســّكري ومرض القلب والســكتة الدماغية 

والرسطــان.73 وهو يحتــوي عىل مجموعة متزنة ومنّوعة ومناســبة 

مــن األغذيــة املختارة التــي يتم تناولها ضمن فــرتة زمنية معينة. 
ويكفــل النمــط الغذايئ الصحي تلبيــة احتياجات الفرد من 

املغذيــات الكبــرية )بروتينات ودهــون وكربوهيدرات، مبا فيها 
األليــاف الغذائية( ومــن املغذيات الدقيقة األساســية )فيتامينات 

ومعادن( التي تناســب نوع جنســه وســنه ومستوى نشاطه 
الجســدي وحالته الفيســيولوجية. وتشــمل األمناط الغذائية 

الصحيــة أقــل من 30 يف املائة من املتناول مــن الطاقة عن طريق 
الدهون، ويصاحب ذلك تحول عن اســتهالك الدهون املشــبعة إىل 

اســتهالك الدهون غري املشــبعة والتخلص مــن الدهون املتحولة 
الصناعيــة، وأقــل من 10 يف املائة من إجــايل املتناول من الطاقة 

من الســكريات الحرة )يفضل اســتهالك أقل من 5 يف املائة(، 
واســتهالك مــا ال يقل عن 400 غرام من الفاكهــة والخضار يوميًا، 
ومــا ال يزيــد عىل 5 غرامات يوميًا من امللــح )املعالج باليود(.73 

وبينــا تختلــف الرتكيبة املحددة للنمط الغــذايئ الصحي تبًعا 
لخصائــص الفرد والســياق الثقايف واألغذية املتاحة عىل املســتوى 

املحــيل والعادات الغذائية الســائدة، تبقى هذه املبادئ األساســية 
ملقّومــات النمط الغذايئ الصحي نفســها )اإلطار 5(.

الصحية:74 الغذائية  األمناط 

ُتستهّل يف مطلع حياة اإلنسان مع التوّجه املبكر إىل الرضاعة  	
الطبيعية، وممارسة الرضاعة الطبيعية اخلالصة حىت سن الستة 
أشهر، ومواصلة الرضاعة الطبيعية حىت سن السنتني وما فوق، 

باالقرتان مع تغذية تكميلية مناسبة؛ 
وتقوم على تنّوع كبري يف األغذية غري اجملهزة أو األغذية  	

اجملموعات  االتزان عرب خمتلف  تأمني  التجهيز، مع  متدنية 
التجهيز؛* عالية  واملشروبات  األغذية  من  واحلّد  الغذائية 

وتتضمن احلبوب الكاملة والبقول وأصناف اجلوز ووفرًة من  	
املنوعة؛** الفاكهة واخلضار 

وقد تتضمن كميات معتدلة من البيض ومشتقات احلليب  	
والدواجن والسمك؛ وكميات قليلة من اللحم األمحر؛ 

املأمونة والنظيفة باعتبارها  	 وتشتمل على مياه الشرب 
األمثل؛  السائل 

وهي كافية )أي أنها تليب االحتياجات من دون أن تتخطاها(  	
من حيث الطاقة واملغذيات ألجل النمو والتطّور، ولتلبية 

احتياجات العيش املفعم بالنشاط والصحة على امتداد دورة 
احلياة؛ 

العاملية  	 التوجيهية ملنظمة الصحة  وتتماشى مع اخلطوط 
للحّد من خماطر اإلصابة باألمراض غري املعدية املرتبطة 

بالنمط الغذائي وضمان الصحة والرفاه للسكان عامة؛73
وتتضمن حًدا أدىن، من املمرضات والتوكسينات والعوامل  	

األخرى القادرة على التسبب باألمراض املنقولة بواسطة 
األغذية، أو ختلو منها إذا أمكن. 

اإلطار 5
الصحية الغذائية  لألمناط  التوجيهية  املبادئ 

* قد يكون جتهيز األغذية مفيّدا من حيث الرتويج لألمناط الغذائية عالية اجلودة؛ كما أنه قد جيعل الغذاء أكثر إتاحة وأماًنا. ولكّن بعض أشكال التجهيز 
قد تفضي إىل زيادة كبرية يف معدالت امللح والسكريات احلرة والدهون املشبعة أو املتحولة املضافة، ألّنه حني تستهلك تلك املنتجات بكميات كبرية قد 

تقّوض جودة النمط الغذائي.75
** البطاطا العادية والبطاطا احللوة والكسافا واجلذور النشوية األخرى غري مصّنفة كفاكهة أو خضار. 
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Use small amounts Only sometimes and in small amounts

Enjoy a wide variety of nutritious foods 
from these five food groups every day.
Drink plenty of water.

Australian Guide to Healthy Eating

Grain (cereal) foods, 
mostly wholegrain 
and/or high cereal 
fibre varieties

Vegetables and 
legumes/beans

Lean meats and 
poultry, fish, eggs, 
tofu, nuts and seeds 
and legumes/beans

Milk, yoghurt, cheese and/or 
alternatives, mostly reduced fat

Fruit

Polenta

Muesli

Quinoa

Wheat flakes

Mixed nuts

Red kidney  
beans

Red kidney 
beans

Red lentils

Lentils

Chickpeas

Chickpeas

Penne

Fettuccine

الشكل 16

الطرق اخملتلفة لتطبيق مبادئ األمناط الغذائية الصحية: أمثلة من ثالثة بلدان

املصادر: اجمللس الوطين للبحوث الصحية والطبية التابع للحكومة األسرتالية. Australian Dietary Guidelines. Summary. Canberra; Chinese Nutrition Society. 2019. 2013 الدليل الصيين إىل األغذية 
 Working .2001 .وزارة الصحة العامة يف تايلند en.cnsoc.org/guideline/611921203.html; .]2020 يف: اجلمعية الصينية للتغذية ]النسخة اإللكرتونية[. بيجني ]ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان

 group on Food-Based Dietary Guidelines for Thai people. Manual, Nutrition Flag: Healthy Eating for Thais. Nutrition Division, Department of Health, Ministry of Public Health. First edition. Bangkok. 
أشكال توضيحية دائرية قائمة على حسابات املنظمة )أنظر امللحق 2(.
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تتفــاوت التغيريات املطلوبة يف مختلــف النظم الغذائية وخارجها، 
الراميــة إىل تعزيز النظم الغذائيــة الصحية، تفاوتًا كبريًا بناء 
عىل الســياق. فإّن املجموعات الســكانية تتســم بخصائص 
صحيــة وتغذويــة مختلفة عن إحداهــا األخرى، فضالً عن 

اختــالف عاداتهــا وتقاليدها الغذائية وســبل معيشــتها ونظمها 
اإليكولوجيــة وسالســل إمداداتها الغذائية. وفيــا يحدد العلم 

رشوطـًـا معينــة للمتناول مــن املغذيات بالنســبة إىل املجموعات 
الســكانية املختلفــة، هنــاك طرق كثــرية للمواءمة بني فرادى 

األغذيــة العائــدة إىل مجموعات غذائيــة مختلفة ضمن إطار 
األمنــاط الغذائيــة لتلبيــة تلك االحتياجات. ولتلك األســباب، فيا 

أن املبــادئ األساســية لألمناط الغذائيــة الصحية يف اإلطار 5 
تنطبــق عــىل جميــع البلدان، ليس من املجــدي تعيني منط غذايئ 

صحــي واحــد ينبغــي لجميع البلدان اتباعه مــن حيث األغذية 
وكمياتهــا املحــددة. وبــدالً من ذلك، ينبغي لــكل بلد أن يرتجم 

املبــادئ األساســية لألمنــاط الغذائية الصحية إىل خطــوط توجيهية 
محــددة يتبعها ســكانه. وبنــاء عليه، قام عدد متنــام من البلدان 

بإرســاء خطــوط توجيهية بشــأن النظم الغذائيــة القامئة عىل 
األغذيــة )الخطــوط التوجيهية(، مصحوبــًة بتوصيات غذائية 
تتناســب مــع ســياقاتها الفريدة. وتقوم بعــض البلدان أيًضا 

ضمــن خطوطهــا التوجيهيــة بتناول مســألة املواءمة بني األغذية 
)الوجبــات( وطــرق األكل واعتبارات الســالمة الغذائية والجوانب 

املتعلقــة بنمط العيش واالســتدامة. 

وتبــنّي أمثلة الخطوط التوجيهية لكل من أســرتاليا والصني وتايلند 
يف الشــكل 16 كيف ميكن لتطبيــق مبادئ األمناط الغذائية الصحية 
أن يختلــف مــن بلد إىل آخر.76، 77 د  وتســتند الخطــوط التوجيهية 

لــكل بلــد عىل أغذية متاحة وســهلة املنال ومناســبة ثقافيًا 
لســكانه. وهــي تُســتخدم لتصميم أمنــاط التغذية املوىص بها 

التــي توفــر املتنــاول املطلوب من املغذيــات، باإلضافة إىل مبادئ 
أخــرى لألمنــاط الغذائية، وملعالجة الشــواغل الرئيســية للبلد عىل 

الصعيــد التغــذوي. ومع أّن البلــدان الثالثة جميعهــا تقع يف إقليم 
آســيا واملحيــط الهادئ، فهي تتســم بفــوارق وتباينات مهمة. 
ويرمــز الرســم البياين الذي اختاره كل مــن البلدان إىل صورة 
ثقافيــة ذات صلة بنظر الســكان. ولدى مقارنــة املجموعات 

الثــالث للخطــوط التوجيهيــة، عر النظر يف النســبة املئوية 
املرجحــة ملســاهمة كل مجموعة غذائيــة يف النمط الغذايئ 

اإلجــايل، اســتناًدا إىل التوصيات، تظهــر ثالثة فوارق: أال وهي 
طريقــة تصنيف األغذية؛ والنســب ذات الصلــة باملجموعات 
الغذائيــة؛ واألغذيــة املصّورة. وتعكس تلك الفوارق املشــاكل 

الصحيــة والتغذويــة وإتاحة األغذية وأمنــاط تناول الغذاء 

د أنظر مركز وثائق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة للخطوط 

التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية الوطنية.130

والثقافــات الغذائيــة التــي يختص بها كل بلــد )أنظر امللحق 2 
لالطــالع عىل مزيد مــن التفاصيل وامللحق 4، الجدول ألف 4–1 

لالطــالع عىل أمثلة إضافية عن الخطــوط التوجيهية الوطنية 
للقياس(. الخاضعة 

حــني تتضمــن الخطــوط التوجيهيــة الوطنيــة توصيــات كمية، 
ميكــن اســتخدامها كذلــك كأداة لتقييــم االمتثــال للخطوط 

التوجيهيــة لــدى مجموعــة ســكانية معيّنــة )أنظر اإلطار 6(. 
وتيــرّس التوصيــات الكّميــة اســتخدام الخطــوط التوجيهية 

لغايــات البحــوث األخــرى أيًضا: أما أحــد األمثلة فهــو تحليل 
كلفــة األمنــاط الغذائيــة املعروضة يف القســم 2–1 والقدرة 

عــىل تحملهــا )أنظــر اإلطــار 11 وامللحــق 4(. ولكن يف الوقت 
الراهــن، يقــوم فقط ثلــث البلــدان تقريبًا التــي لها خطوط 

توجيهيــة، بتحديــد الكميــات، األمــر الذي يطــرح تحديات أمام 
تقييــم االمتثــال للخطــوط التوجيهيــة وأمــام البحــوث الرامية 

إىل إجــراء تحاليــل عىل املســتويني العاملــي واإلقليمي.

ويف مــا يتعنّي عــىل كل بلد تحديد الطريقــة الفضىل لرتجمة 
املبادئ األساســية لألمنــاط الصحية إىل خطوط توجيهية مناســبة 

لســياقه الخاص، بُذلت جهود يف الســنوات األخرية لتحديد أمناط 
نظريــة عامليــة للتغذية الصحية )أنظر القســم 2–2(، وذلك 

لغايــات البحث يف األمنــاط العاملية للمتنــاول الغذايئ ويف عالقتها 
بالنتائــج الصحيــة والبيئيــة، ولتمكني املقارنــات يف ما بني البلدان.

وإذ تطور مفهوم األمناط الغذائية الصحية مع تنامي املعرفة 
بتأثريات األمناط الغذائية يف النتائج الصحية، أصبح تأثري األمناط 

الغذائية يف البيئة موضع املزيد من التمحيص. فقد بيّنت مجموعة 
متنامية من األدلة العلمية كيف يؤثر أسلوبنا يف إنتاج األغذية 

واستهالكها سلبًا يف قاعدة املوارد الطبيعية وكيف يساهم يف 
انبعاثات غازات الدفيئة )أنظر القسم 2–2(.82،81،74 وسوف تزيد 

التأثريات البيئية والصحية يف حال استمرار االتجاهات السائدة عىل 
صعيد النمط الغذايئ ومنو السكان.83 ومع ازدياد السكان ثراء ومتدنًا، 

يطالبون مبزيد من الغذاء وال سيا املزيد من اللحوم والسمك 
ومشتقات الحليب والبيض والسكر والدهون والزيوت،84 األمر 

الذي قد يساهم يف ارتفاع خطر اإلصابة باألمراض املتصلة بالنمط 
الغذايئ فضالً عن ترتيب تأثريات بيئية أكر، كتلك املتصلة باستهالك 

األغذية الحيوانية املصدر عىل سبيل املثال. وفضالً عن ذلك، فإن 
النمو املتوقع للسكان بواقع ملياري شخص بحلول 2050، والذي من 

األرجح أن يحصل معظمه يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
سيسهم يف زيادة الضغط البيئي الناجم عن النمط الغذايئ. ويف ضوء 

هذه االتجاهات، يصبح من الحيوي بالتايل تعزيز األمناط الغذائية 
الصحية بطرق مستدامة بيئيًا.
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بغية املساعدة يف إرشاد اخليارات الغذائية اليومية، حيتوي بعض 
ا  اخلطوط التوجيهية أمناًطا موصى بها للمتناول الغذائي معرّبً

عنها كحصص )غالًبا بالغرامات( ينبغي استهالكها من كل 
جمموعة غذائية يف اليوم، حبسب السن وجمموعة نوع اجلنس. 

ويف هكذا حاالت، إذا كانت بيانات استهالك الغذاء للفرد الواحد 
متاحة للبلد املعني، ميكن تقييم امتثال جمموعات سكانية حمددة 

التوجيهية. للخطوط 
وتبنّي الصورة اليسرى يف الشكل أدناه رسًما بيانًيا 

هرمًيا اختارته بلجيكا لإلبالغ عن التوصيات الواردة يف 
اليمىن فتقارن  التوجيهية الوطنية. أما الصورة  خطوطها 

متوسط االستهالك الغذائي االعتيادي ملن يرتاوح عمرهم بني 
14 و17 عاًما يف بلجيكا املستمّد من املسح الوطين الستهالك 
األغذية للفرتة 2014-2015 مع توصيات اخلطوط التوجيهية 

العمرية.78 هلذه اجملموعة 
وحني ننظر إىل الرسم البياين، يظهر جلًيا أن املراهقني يف 
بلجيكا يأكلون كميات أقل بكثري من الكمية املوصى بها ملعظم 

اجملموعات الغذائية. ويشبه هذا النمط األمناط السائدة يف 
البلدان األوروبية األخرى. وقد اكتشفت دراسة شملت عشر 

مدن يف تسعة بلدان أن املراهقني يأكلون نصف الكمية املوصى 
بها من الفاكهة واخلضار، وأقل من ثلثي الكمية املوصى بها 

من احلليب )ومشتقات احلليب( ولكنهم يستهلكون كميات من 
اللحوم )ومنتجات اللحوم( والدهون واألغذية واملشروبات الغنية 

بالسكريات بكميات تفوق بأشواط ما هو موصى به. ومع ذلك 
تشري التقديرات إىل أن متوسط املتناول اإلمجايل اليومي من 

السعرات يكاد يتطابق مع التوصيات.79
وقد وضعت بعض البلدان "مؤشًرا للغذاء الصحي" استناًدا 

إىل خطوطها التوجيهية، عرب حتويل رسائل خطوطها التوجيهية 
تلك إىل مقياس يستخدم يف رصد جودة النمط الغذائي عرب 

الوقت. ولكن، مبا أنه ينبغي تطوير مؤشر للغذاء الصحي 
والتثبت منه وحتديثه كلما جرى تنقيح اخلطوط التوجيهية، فإن 
تلك املؤشرات ليست شائعًة جًدا وهي ليست متاحة حالًيا ألي 

من البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا. ويف غياب تلك 
املؤشرات، قد يكون من املفيد جًدا عرض "حملة" تقارن النمط 

الغذائي احلايل باخلطوط التوجيهية، شبيهة مبا هو معروض هنا 
. لبلجيكا

 Bel, S., De Ridder, K.A.A., Lebacq, T., Ost, C., Teppers, E., Cuypers, K. & Tafforeau, J. 2019. Habitual food consumption of the Belgian population in 2014–2015 and adherence to food-based dietary املصدر: مقتبس بتصّرف من
guidelines. Archives of Public Health, 77(14), published under Creative Commons Attribution 4.0 International License (creativecommons.org/licenses/by/4.0). استعان املؤلفون باملثلث الغذائي الفلمنكي الناشط 

لعام 2011 للمقارنة بداًل من اهلرم الغذائي احملدث لعام 2017 واملتاح أيًضا لدى املنظمة )2020(،80 مبا أن األول يتضمن توصيات قابلة للقياس )باألوزان 
أو األحجام(.

امتثال متوسط استهالك األغذية االعتيادي للخطوط التوجيهية التغذوية القائمة على األغذية لدى 
املراهقني )14-17 سنة(

� والحبوب الخ��

67% من التوصيات

اإلطار 6
التغذوية  التوجيهية  الصادرة عن اخلطوط  بالتوصيات  احلالية لالستهالك  األمناط  مقارنة 

القائمة على األغذية. دراسة حالة من بلجيكا الوطنية 
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االجتاهات يف األغذية املتاحة لالستهالك البشري، 
وأوجه جودة النمط الغذائي يف العامل: البحث يف 

األدلة من زوايا خمتلفة
يطــرح التقييــم العاملي الســتهالك األغذيــة ولجودة النمط 

الغــذايئ العديــد مــن التحديات. فحتــى تاريخه ال يوجد أي 
مــؤرش محــدّد مركّب وموثــوق لقياس األبعــاد املتعددة لجودة 

النمــط الغــذايئ املذكورة أعاله يف البلــدان كلها: أال وهي 
التنوع/تعــدد األصنــاف؛ والكفاية؛ واالعتدال واالتزان الشــامل. 
وتتضمــن النهــج البديلــة لتقييــم جودة النمط الغذايئ للســكان 
اســتخدام مقاســات تتنــاول جانبًا واحًدا لجــودة النمط الغذايئ، 

مثــل التنــوع الغذايئ،72 أو اســتهالك املجموعــات الغذائية أو 
فــرادى األغذيــة أو تركيبات األغذيــة التي ينبغــي زيادة املتناول 
منهــا أو الحــّد منهــا لحايــة الصحة.85،72 ويتمثل أحــد التحديات 

األخــرى يف قلــة البيانــات التي ميكــن التعويل عليهــا ومقارنتها 
عــر البلــدان بشــأن املتناول الغــذايئ للفرد حول العامل.86 ويف 

غيــاب تلــك البيانات، يجوز اســتخدام مصــادر مختلفة من 
البيانــات للتقييــم العاملــي للمتناول مــن الغذاء واملغذيات 

ولجــودة النمــط الغذايئ، ولــكل منها مواطن قــوة معينة 
ومواطــن ضعــف )أنظر امللحق 2(.

ومــن املســائل اإلضافية التي تعيــق قابلية مقارنــة التقديرات 
والتوصيــات الغذائية املســتمدة من دراســات وبلــدان مختلفة، 

هنــاك اســتخدام تصنيفــات مختلفــة ملجموعات األغذية 
ومجمــوع عــدد املجموعــات الغذائية املســتخدمة. فيمكن 

تصنيــف األغذيــة ضمــن مجموعات غذائية باالســتناد إىل 
جوانــب متعــددة مثل الخصائــص التغذوية لألغذيــة )مثالً، غنية 

بالروتينــات(، والهــدف مــن التحليل )مثــالً، تحديد األغذية 
الغنيــة بالفيتامــني A وبالحديــد( وتعريــف علــم النبات لها 
واســتخدامها الشــائع )مثــالً الطاطم والباذنجان تســتهلك 

كخضــار مــع أنهــا فاكهة مــن منظور علــم النبات(. وفضالً عن 
ذلــك، مــن الصعب فــرض تصنيفات عــىل البيانات املتداولة 

حاليًــا رهن درجــة تفصيــل البيانات. فعىل ســبيل املثال ليس 
مــن املمكــن تعريــف األغذية عاليــة التجهيــز والغنية بالدهون 
والســكريات و/أو امللــح باســتخدام بيانــات ميزانيات األغذية 
أو حســابات اســتخدام اإلمدادات. وتعرض بقية هذا القســم 

والجــزء 2 تحاليــل متنوعــة تعتمد عــىل مجموعات غذائية 
مختلفــة الواحــدة عــن األخرى بنســبة طفيفة. غــري أن كل تحليل 

يســتند إىل تصنيــف للمجموعــات الغذائيــة ذي صلــة، بناء عىل 
الغاية من الدراســة وعــىل نوع البيانات املســتخدمة.

اجتاهات توافر األغذية عاملًيا وإقليمًيا
يســتعني علــاء االقتصاد والباحثون وصانعو السياســات بصورة 

واســعة بالبيانــات املتصلة بإتاحة األغذية املســتدامة من 
ميزانيــات األغذيــة للمنظمة، باعتبارها وســيطًا للمتوســط الوطني 
الســتهالك األغذية. وهي تســتخدم لتحديــد جوانب عريضة جًدا 
ألمنــاط التغذيــة حول العامل. والحقيقــة أن ميزانيات األغذية قد 

تكون بالنســبة إىل بعض البلدان، ال ســيا للبلــدان املنخفضة 
الدخــل مصــدر البيانات الوحيد املتــاح لهذه الغاية.

ووضعــت املنظمــة ميزانيــات لألغذية ســنويًا ملعظــم البلدان 
واألقاليــم منــذ عــام 1961. ويتــم تجميــع امليزانيات88،87 اعتاًدا 

عــىل حســابات اســتخدام اإلمدادات والتي هــي عبارة عن 
قوائــم مفّصلــة تضــم ما يفــوق 400 ســلعة غذائية وزراعية. 

وتحتســب تقديــرات إتاحــة األغذية عر موازنــة بيانات 
اإلمــدادات الغذائيــة للبلــد املعني )أي اإلنتاج واالســترياد 

واألرصــدة االفتتاحيــة( مبوجــب اســتخدامه لألغذية )الصادرات 
وإتاحتهــا لالســتهالك والبــذور واألعــالف والفاقــد يف مرحلة ما 

بعــد الحصــاد، واالســتخدامات األخرى واألرصــدة الختامية(. 
وتقــدم ميزانيــات األغذيــة معلومــات عــن الكميات املعر 

عنهــا كُمكافئــات أوليــة للمحاصيــل ومنتجات املاشــية والســلع 
الســمكية. أمــا حســابات اســتخدام اإلمدادات فتقــدم معلومات 

أدّق عــن الكميــات الرســمية أو املقــدرة للمنتجــات الغذائية 
املتّجــر بهــا. بيــد أّن كالً مــن بيانــات ميزانيات األغذيــة وبيانات 

حســابات اســتخدام اإلمــدادات يعــرض معلومات إتاحة 
األغذيــة عــىل املســتوى الوطني اإلجايل وحســب. وهي ال 

تقــدم معلومــات عــن املتنــاول الفعيل للفــرد من األغذية أو 
املغذيــات، أو توزيــع وصــول املجموعات الســكانية إىل الغذاء 
املتــاح. ويف بعــض الحاالت، قد ال تعكس حســابات اســتخدام 

اإلمــدادات الوطنيــة وميزانيات األغذيــة، إنتاج املزارع 
الصغــرية أو األرس الخاصــة. وبالتــايل، ينبغــي النظــر بدقة 

يف تلــك العقبــات لــدى اســتخدام بيانــات ميزانيات األغذية 
وحســابات اســتخدام اإلمدادات وتفسريها.

ويف التحليل أدناه، اســتخدمت بيانات حســابات اســتخدام 
اإلمــدادات لوصف اتجاهات توافــر 10 مجموعات غذائية 

مختــارة وثــالث مجموعات فرعية من اللحوم بحســب اإلقليم 
وبحســب فئة دخل البلد للســنوات 2000–2017.ه كا عرضت 

مســاهمة املجموعــات الغذائية كافة )ضمن ســبع مجموعات( يف 

ه ُحددت األقاليم اجلغرافية مبوجب تصنيف الرموز املوحدة للبلدان واملناطق 

ألغراض االستخدام اإلحصائي لألمم املتحدة )معيار M49(ا131، فيما توّزعت البلدان 
على أربع فئات للدخل )أي البلدان املرتفعة الدخل، وبلدان الدخل املتوسط من 
الشرحية العليا، وبلدان الدخل املتوسط من الشرحية الدنيا، والبلدان املنخفضة 

الدخل( باستخدام تصنيف البنك الدويل لعام 2020. 132
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إجــايل إمــدادات الطاقة الغذائية لعام 2017 بحســب فئة دخل 
البلــد. أمــا الجديــد يف هذا التحليل فهو أن له 3 شــقوق: فأوالً، 
يســتخدم التحليل بيانات حســابات اســتخدام اإلمدادات بدالً 

مــن بيانــات ميزانيات األغذية. وثانيًا، ُصّنفــت األغذية الفردية 
ضمــن مجموعات غذائيــة بناء عىل أهميتها التغذوية بحســب 

التصنيفــات املســتخدمة يف أداة "بيانات االســتهالك العاملي 
الفــردي لألغذية" املشــرتكة بني منظمة األغذيــة والزراعة ومنظمة 
الصحــة العاملية89 عوًضــا عن تصنيفات ميزانيــات األغذية. وثالثًا، 

تــم تكييــف كميات األغذية مبوجب املهــدر الذي قد يطرأ عىل 
مســتوى البيــع بالتجزئة ومع مراعاة األجزاء غــري الصالحة لألكل. 

ويطبّــق ذلــك بغيــة تقدير كميات أقرب إىل ما قد يســتهلكه 
النــاس يف الواقــع. وتعكس التقييات املعروضــة األغذية املتاحة 
)الكميــات الصالحة لألكل( لالســتهالك البــرشي. وبالتايل، يرجح 

أن تكــون أعــىل من املتناول الفردي الفعــيل )أنظر امللحق 2 و
Gheri وآخرين )ســيصدر قريبًا(90 من أجل وصف موّســع 

ملنهجية بيانات حســابات اســتخدام اإلمــدادات وميزانيات األغذية 
ونتائجهــا وعراقيلها(.

تعتمــد البلــدان املنخفضــة الدخل والبلدان املتوســطة الدخل 
مــن الرشيحــة الدنيا بقــّوة عىل األغذية األساســية كالحبوب 

والجــذور والدرنات ومــوز الجنة. وباإلجــال، مل تتغري إتاحة 
األغذيــة األساســية يف العامل بشــكل يذكر بني عامي 2000 

و2017 )الشــكل 17(. فقــد طرأت تغــرّيات طفيفة يف إتاحة 
الحبــوب عــر األقاليم فئات دخــل البلدان. ويف عام 2017، 

كانــت إتاحــة الحبوب يف أعالهــا لدى البلدان املتوســطة الدخل 
مــن الرشيحــة الدنيــا )391 غراًما للشــخص يف اليوم( ويف أدناها 

الشكل 17

من عام 2000 إىل 2017، زادت إتاحة الفاكهة واخلضار ومنتجات احلليب حول العامل، بينما ظلت 
إتاحة األغذية األساسية مستقرة

مالحظات: عدلت التقديرات املعروضة هنا ملراعاة الفاقد من الغذاء يف جزء من سلسلة اإلمداد من مرحلة ما قبل احلصاد إىل مستوى التجزئة )ومبا يشمل هذا املستوى(، 
وهي معدلة ملراعاة األجزاء غري الصاحلة لألكل. وتشري جمموعة "الفاكهة واخلضار ومنتجاتها" إىل مجيع الفاكهة واخلضار الطازجة واجملففة واجملهزة )أي املعلبة(. وقد استثنيت 
عصائر الفاكهة واخلضار واملشروبات. وتتضمن جمموعة "منتجات احلليب" احلليب واملنتجات املتخمرة واألجبان ومنتجات احلليب األخرى املستمدة من املواشي واجلياد وغريها 

من الثدييات. لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن جمموعات األغذية أنظر امللحق 2. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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لــدى البلــدان املرتفعــة الدخل )259 غراًما للشــخص يف اليوم(. 
وقــد ارتفعــت إتاحــة الجذور والدرنات ومــوز الجنة يف البلدان 

املتوســطة الدخــل من الرشيحــة الدنيا جّراء ارتفاعهــا يف أفريقيا. 
فيــا تراجعــت يف البلدان املرتفعــة الدخل بســبب تناقصها 
بالدرجــة األوىل يف أمريــكا الشــالية وأوروبا. وزادت إتاحة 

البقــول والبــذور وأصنــاف الجوز حول العامل بنســبة 24 يف املائة 
مــن عام 2000 إىل 2017 مع تســجيل أعــىل الزيادات يف البلدان 

املنخفضــة الدخــل والبلدان املتوســطة الدخــل من الرشيحة 
الدنيا )الشــكل 18(.

البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا وآسيا هي الوحيدة 
التي لديها ما يكفي من الفاكهة والخضار املتاحة لتلبية التوصية 
املشرتكة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية بشأن استهالك ما ال يقل عن 400 غرام منها يف اليوم.92،91 
يف عام 2000، كانت إتاحة الفاكهة والخضار لالستهالك البرشي يف 

األقاليم كافة أقل من 400 غرام للشخص يف اليوم. ومن أصل فئات 
الدخل لجميع البلدان، مل يتجاوز هذا الحد سوى البلدان املتوسطة 

الدخل من الرشيحة العليا. وبني عامي 2000 و2017 ارتفع املتوسط 
العاملي إلتاحة الفاكهة والخضار من 306 غرامات إىل 390 غراًما 

للشخص يف اليوم )الشكل 17(. وقد سّجلت البلدان املتوسطة 

الشكل 18

من عام 2000 إىل 2017، ارتفعت إتاحة البقول وأصناف اجلوز والدواجن والسمك، فيما زادت إتاحة 
اللحوم احلمراء بنسبة كبرية لدى البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا

مالحظات: عدلت التقديرات املعروضة هنا ملراعاة الفاقد من الغذاء يف جزء من سلسلة اإلمداد من مرحلة ما قبل احلصاد إىل مستوى التجزئة )ومبا يشمل هذا املستوى(، 
وهي معدلة ملراعاة األجزاء غري الصاحلة لألكل. وتتضمن جمموعة "اللحم األمحر" مجيع أنواع حلوم عضالت الثدييات )مثل حلم البقر والعجل واخلنزير واحلمل والضأن 
واحلصان واملاعز(. وتتضمن جمموعة "الدواجن" مجيع أنواع حلم عضالت الطيور )مثل الدجاج وديك احلبش والبط(. وتتضمن جمموعة "األسماك واألسماك الصدفية 

ومنتجاتها" األسماك واألسماك الصدفية ومنتجاتها الطازجة واجملهزة. لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن جمموعات األغذية أنظر امللحق 2. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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الدخل من الرشيحة العليا أعىل نسبة مئوية من التغيري التصاعدي 
)50 يف املائة( يف الكمية اإلجالية من الفاكهة والخضار املتاحة. وقد 

اتسمت تلك البلدان بإتاحة إجالية مختلطة أعىل بشكل ملحوظ 
للفاكهة والخضار )645 غراًما للشخص يف اليوم( مقارنًة بغريها من 
فئات دخل البلدان. وبالنسبة إىل البلدان املرتفعة الدخل، تراجعت 

إتاحة الفاكهة والخضار بشكل طفيف مع الوقت.

ومــن عــام 2000 إىل 2017، ارتفعت إتاحــة الفاكهة والخضار يف 
أفريقيــا مــن 167 إىل 191 غراًما للشــخص يف اليوم. ويف البلدان 

املنخفضــة الدخــل منت من 121 إىل 142 غراًما للشــخص يف اليوم. 
ولكــن الكميات اإلجاليــة املتاحة يف أفريقيا والبلــدان املنخفضة 

الدخــل تقــل بكثري عن الهدف املتمثل يف اســتهالك 400 غرام 

منهــا يف اليــوم. ويف عام 2017، كانت آســيا اإلقليم الوحيد الذي 
لديــه مــا يكفي من الفاكهــة والخضار املتاحــة لتلبية الكمية 

املــوىص بها )470 غراًما للشــخص يف اليــوم(. ولكن حتى ولو بدا 
أّن نصيــب الفــرد من الكميات املتاحة يغطي االســتهالك املوىص 
به عىل مســتوى الســكان ككل، ال يشء يضمن توزيع االســتهالك 

بطريقــة تلبّــي احتياجات األفراد كلهم.

وتتفــق نتائــج هذا التحليــل عامة مع نتائج دراســتني أخريني 
مســتندتني إىل بيانات عىل املســتوى الفردي وجدتا أن اســتهالك 
األغذيــة والخضــار )بــني البالغني( يف معظــم األقاليم يف العامل غري 

كاف بدرجــة كبرية.94،93

الشكل 19

يف الفرتة من 2000 إىل 2017، ازدادت الكميات املتاحة من اللحوم اجملهزة والبيض والدهون والزيوت 
حول العامل فيما تراجعت الكميات املتاحة من السّكر

مالحظات: عدلت التقديرات املعروضة هنا ملراعاة الفاقد من الغذاء يف جزء من سلسلة اإلمداد من مرحلة ما قبل احلصاد إىل مستوى التجزئة )ومبا يشمل هذا املستوى(، 
وهي معدلة ملراعاة األجزاء غري الصاحلة لألكل. وتتضمن جمموعة "اللحم اجملهز" اللحم الذي جرى حتويله من خالل التمليح والتقديد والتخمري والتدخني أو بواسطة عمليات 
رامية إىل تعزيز النكهة أو حتسني احلفظ )كالنقانق وفخذ اخلنزير اململح واللحم املعّلب(. وتتضمن جمموعة "البيض ومنتجاته" البيض الطازج واجملهز. وتشري جمموعة "السكر 
واحملّليات" إىل السكر واحملّليات )كالغلوكوز والفركتوز( واحملاصيل السكرية )كالقصب السكري والشمندر السكري(. وتتضمن جمموعة "الدهون والزيوت" مجيع أنواع الدهون 

والزيوت احليوانية والزيوت النباتية. لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن جمموعات األغذية أنظر امللحق 2. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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»

تبلــغ إتاحــة األغذيــة الحيوانية املصدر أعىل مســتوياتها يف 
البلــدان املرتفعــة الدخــل، بيد أنها تشــهد منــّوا رسيًعا يف البلدان 

املتوســطة الدخــل من الرشيحــة العليا. اتّســمت االتجاهات 
العامليــة إلتاحــة األغذيــة الحيوانية املصــدر بزيادة يف كميات 

البيــض والســمك والدواجن واللحــوم املجهزة ومشــتقات الحليب 
بني عامي 2000 و2017 )األشــكال 17 و18 و19(.

وقــد لوحظــت معظم الزيادات العاملية لألغذيــة الحيوانية 
املصــدر لدى البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحتني الدنيا 

والعليا. وســّجلت آســيا الزيادة األكر يف الكميــة اإلجالية لألغذية 
الحيوانيــة املصــدر املتاحة، مدفوعًة بشــكل رئيي بالزيادات يف 

مشــتقات الحليب يف وســط آســيا وجنوبها )غري معروضة(.

ويف البلــدان املرتفعــة الدخل خــالل الفرتة 2000–2017، بلغت 
إتاحــة اللحــوم ومنتجــات الحليب ضعــف الكمية املتاحة يف 
بلــدان فئــات الدخل األخرى. ففي عــام 2017، بلغت إتاحة 

اللحــم األحمــر يف تلــك البلدان 97 غراًما للشــخص يف اليوم ما 
يعنــي 35.4 كلغ للشــخص يف الســنة. وقــد زادت إتاحة اللحوم 

املجهــزة يف جميــع األقاليــم وفئات دخــل البلدان بني 2000 
و2017، ال ســيّا يف البلدان املتوســطة الدخــل من الرشيحة 

العليــا ويف آســيا وأمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبي. وتراجعت 
إتاحــة مشــتقات الحليــب يف البلدان املرتفعــة الدخل منذ عام 
2000، وال ســيا يف أوســيانيا وأمريكا الشــالية وأوروبا. وقد 

ســّجلت البلــدان املنخفضــة الدخل اإلتاحــة األدىن للحوم والبيض 
والســمك مــع تباينــات طفيفة. وقــد لوحظت زيادات كبرية 

يف إتاحــة البيض والســمك بــني عامي 2000 و2017 يف بلدان 
الدخل املتوســط مــن الرشيحتني الدنيــا والعليا.

وقــد ترتتــب عن زيادة إتاحة اللحم، التــي رمبا تعكس زيادة 
الطلــب، تداعيــات إيجابية أو ســلبية عىل الصحة، وذلك 

بحسب الســياق. فبالنســبة إىل الفقراء واملنكشــفني يف معظم 
البلــدان املنخفضة الدخل واملجموعات الســكانية ذات 

االحتياجات األعىل من املغذيات كالرضع والنســاء يف ســن 
اإلنجــاب، ميكــن لزيادة صغرية يف كميــة اللحوم ويف األغذية 
األخــرى الحيوانية املصدر أن تحّســن بدرجــة كبرية الكفاية 

التغذويــة ألمناطهــم الغذائية مبا أنها مصادر جيــدة للروتينات 
عاليــة الجــودة وللمغذيات الدقيقة املهمــة.95 بيد أنه ميكن 

لالســتهالك املرتفــع للحوم الحمراء واملجهزة أن يســاهم يف ارتفاع 
املتنــاول من الدهون املشــبعة و/أو امللح مــا يرتبط بزيادة 

احتــال اإلصابــة بأنواع معينة من الرسطــان واألمراض غري املعدية 
األخــرى املتصلــة بالنمط الغــذايئ.96،93 فضالً عن ذلك، لألمناط 

الغذائيــة الغنيــة باألغذيــة الحيوانية املصدر وال ســيا لحوم البقر 

والضــأن والحليــب ومنتجات الحليب األخــرى تأثري بيئي أعىل 
مقارنــًة باألمنــاط الغذائية القامئة عىل النبات )أنظر القســم 2–2(.

تبلــغ إتاحة الســكريات والدهون أعىل مســتوياتها لدى البلدان 
املرتفعــة الدخــل بيد أن أكرب الزيادات قد ســجلت يف البلدان 
املتوســطة الدخــل من الرشيحــة العليا. زادت إتاحة الدهون 

والزيــوت بوتــرية مطردة يف جميع األقاليــم وفئات دخل البلدان 
مــن عام 2000 إىل 2017 )أنظر الشــكل 19(. ولوحظت أعىل 
الزيــادات لدى البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة العليا. 

وقــد ســّجلت البلدان املرتفعة الدخــل أعىل معدالت اإلتاحة 
عــىل مر الوقت، ولكنها ســجلت الزيادة األقل للتغرّي يف النســب 
املئويــة. وحــني ننظر إىل الســكريات واملحليات، نرى أن اإلتاحة 
يف البلــدان املرتفعــة الدخل )109 غرامات للشــخص يف اليوم أو 

39.8 كيلوغرامــات للشــخص يف الســنة( بلغت ضعــف ما هي عليه 
لــدى البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا يف عام 2017 

وأربــع مــرات الكمية املتاحة يف البلــدان املنخفضة الدخل.

وتتــاىش النتائــج املعروضة يف األشــكال 17 و18 و19 مع األدلة 
التجريبيــة األخــرى التي تُظهر أن األمناط الغذائية، ال ســيا لدى 

البلــدان املتوســطة الدخــل من الرشيحة العليــا، انتقلت يف العقود 
األخرية من اســتهالك األغذية األساســية نحو اســتهالك املزيد من 

األغذيــة الحيوانية املصدر والســكريات والدهون والزيوت.97،84

تختلــف املجموعات الغذائية املتاحة لالســتهالك باختالف فئات 
دخل البلدان. فعىل املســتوى العاملي يف عام 2017، مثلت الحبوب 

والجذور والدرنات وموز الجنة أعىل مســاهمة يف إجايل األغذية 
املتاحة لالســتهالك البرشي، من حيــث الكميات الصالحة لألكل 

)34 يف املائــة( وكذلك مــن حيث الطاقة التغذوية )51 يف املائة( 
)الشــكل 20(. وعىل املســتوى العاملي، يف فئات دخل، زادت إتاحة 

املتنــاول من الطاقة منذ عام 2000 مع تســجيل البلدان املرتفعة 
الدخــل الزيادة األقل )غري معروضــة(. ومتثل الفاكهة والخضار ثاين 
أكــرث مجموعة غذائية متاحة )من حيث النســبة املئوية املرجحة( 

فيا أن مســاهمتها يف اإلتاحة اإلجاليــة للطاقة التغذوية محدودة 
)6 يف املائــة عامليًا( وهو أمــر متوقع، ألنها تكون عادًة قليلة 

الطاقة التغذوية. ويف املقابل، تشــّكل الســّكريات والدهون ثاين 
أعــىل مجموعة من حيث املســاهمة اإلجالية يف الطاقة التغذوية، 

ولكنهــا متثل جزًءا صغريًا نســبيًا من حيث الكميات املتاحة. 

ويف البلــدان املنخفضة الدخــل، مثّلت الحبوب والجذور والدرنات 
وموز الجنة حوايل 60 يف املائة من مجمل األغذية املتاحة )بحســب 

الوزن( يف عام 2017. وتقّل هذه النســبة املئوية تدريجيًا بحســب 
فئــات الدخل إىل أن تبلــغ 22 يف املائة لدى البلدان املرتفعة 
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 باء) الطاقة التغذوية املتاحةألف) الكميات املتاحة القابلة لالستهالك

املجموع 416 1
غرام/فرد/يوم

1 687
غرام/فرد/يوم

املجموع 

1 709
غرام/فرد/يوم

املجموع 

املجموع 146 1
غرام/فرد/يوم

974
غرام/فرد/يوم

املجموع 

السكر والدهون

البقول والبذور واملكسرات

األمساك واللحوم
أنواع أخرى البيض واأللباناحلبوب واجلذور والدرنات وموز اجلنة

الفاكهة واخلضار

غرام/فرد/يوم
املجموع 

غرام/فرد/يوم
املجموع 

غرام/فرد/يوم
املجموع 

غرام/فرد/يوم
املجموع 

غرام/فرد/يوم
املجموع 

العامل

البلدان 
املرتفعة الدخل

البلدان
املنخفضة الدخل

البلدان املتوسطة الدخل
من الشرحية العليا

البلدان املتوسطة الدخل 
من الشرحية الدنيا

الشكل 20

حصة اجملموعات الغذائية اخملتلفة املتاحة لالستهالك البشري تتفاوت باختالف فئات البلدان املصنفة 
حبسب الدخل: حملة عن عام 2017

مالحظات: عدلت التقديرات املعروضة هنا ملراعاة الفاقد من الغذاء يف جزء من سلسلة اإلمداد من مرحلة ما قبل احلصاد إىل مستوى التجزئة )ومبا يشمل هذا املستوى(، 
وهي معدلة ملراعاة األجزاء غري الصاحلة لألكل. تشمل جمموعة "خمتلف" املشروبات )أي املشروبات الكحولية وعصري الفاكهة وعصري الفاكهة املرّكز وعصارة النبات، 

وعصارة النبات املركزة واملشروبات احملالة(، واملنبهات )الشاي والقهوة والكاكاو( والتوابل واملطّيبات والبهارات والفاكهة احملفوظة يف السكر. لالطالع على املزيد من التفاصيل 
بشأن جمموعات األغذية أنظر امللحق 2. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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»

»

الدخل. وباملثل، فإن مســاهمة األغذية الحيوانية املصدر )أي 
األســاك واللحوم والبيض ومنتجات األلبان( يف النســبة املئوية 

املرجحــة تختلــف تبًعا لفئة دخــل البلد. فهي أعىل لدى البلدان 
املرتفعــة الدخل )29 يف املائة( مقارنة ببلدان الدخل املتوســط من 

الرشيحتــني العليا والدنيــا )20 يف املائة(، فيا تبلغ أدناها لدى 
البلــدان املنخفضة الدخل )11 يف املائة(.

إن بيانات حســابات اســتخدام اإلمدادات التي ترشــد التحاليل 
أعــاله تظهــر إتاحــة األغذية لالســتهالك البرشي حتى عام 2017. 

وهكــذا ال يضــع هــذا التحليل يف االعتبــار تداعيات جائحة 
كوفيــد-19 عــىل إتاحــة األغذية. ويعرض اإلطــار 7 بإيجاز بعًضا 

مــن طــرق تأثري جائحــة كوفيد-19 يف إتاحــة األغذية املغذية، 
وبالتــايل يف جودة النمط الغذايئ للســكان. 

وتوفــر تحاليل إتاحة األغذية عىل املســتوى الوطنــي هذه معلومات 
غــري مبارشة بشــأن اتجاهات جــودة األغذية عر الوقت وعر 
األقاليــم وفئات دخــل البلدان. ولكن املعلومــات املنبثقة عن 

البيانــات الفعليــة الســتهالك األغذية وللمتنــاول من املغذيات – لدى 
توفرهــا – هــي التي تتيح وضع تقديــرات مفّصلة لجودة األمناط 

الغذائيــة لدى املجموعات الســكانية املختلفــة. أما مؤرشات التنوّع 
الغــذايئ كتلك املســتخدمة يف القســم التايل والتي تــم تجميعها بناء 

عــىل تلــك البيانات، فتشــكل مكونًا متنامــي القيمة يف قاعدة األدلة. 

بغض النظر عن التهديد املباشر لصحة الناس ورفاههم جّراء 
اإلصابة بالفريوس، من شأن جائحة كوفيد-19 أيًضا أن تؤثر 
يف وصوهلم إىل األغذية املغذية، ويف اجلودة اإلمجالية للنمط 
الغذائي عرب القنوات االجتماعية واالقتصادية وتعكري النظم 

الغذائية. أما بعض أوجه التأثري احملتملة فهي كما يلي: 

احتمال أن حتد التأثريات االقتصادية الثانوية من القدرة  	
على شراء أغذية كافية ومأمونة ومغذية، وال سيما للعاملني 

الرسميني.98 وسيخسر املهاجرون وعائالتهم  اليوميني غري 
القدرة الشرائية جراء تراجع دفق التحويالت اليت تنفق 

مبعظمها على شراء األغذية.99 ومن األرجح تأثر النساء100 
والشباب101 وذوي اإلعاقات102 أكثر من سواهم باجلائحة 

مبا أنهم أصاًل حمرومون من الوصول إىل املوارد االقتصادية 
واملالية. وفضاًل عن ذلك، من شأن القيود على حرية تنقل 
األشخاص أن تنتقص من الوصول إىل الغذاء حىت بالنسبة 
الكافية للحصول  الذين يتمتعون باإلمكانات االقتصادية  إىل 

عليه. 
وقد يكون تأثري التداعيات االقتصادية للجائحة أشد يف جودة  	

األمناط الغذائية منه يف كميتها، مبا أن إمدادات القمح ال تبدو 
عرًضة للخطر، وهذا ألن إنتاج القمح ال حيتاج إىل كثافة 

يف اليد العاملة وهو قابل للتخزين لفرتات أطول. وقد كان 
الطلب على األغذية األساسية أقل تأثّرا عادًة بتغرّي األسعار 

مقارنة بالطلب على الفاكهة واخلضار واللحوم ومنتجات 
احلليب. 

ويف العديد من البلدان، تؤثر تدابري مكافحة اجلائحة، مثل  	
ضرورة التباعد اجلسدي وفرض القيود على التنقل، يف إنتاج 

أغذية مغذية عالية القيمة وقابلة للتلف وكثيفة اليد العاملة 
ونقلها، مثل الفاكهة واخلضار واللحوم واحلليب ومنتجات 

األلبان األخرى. وكثرًيا ما حيتاج إعداد احملاصيل الطازجة 
بوجه خاص إىل عمل العديد من األشخاص على مقربة من 

أحدهم اآلخر لغايات الزرع واحلصد والتجهيز. كما أن ظروف 
العمل يف أمكنة مكتظة، كاليت تتصف بها غالبية مصانع 
جتهيز مشتقات احلليب واللحوم، تعيق االلتزام بضرورات 

التباعد اجلسدي. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي لتلك األغذية 
القابلة للتلف أن تنقل من املزرعة إىل املستهلكني ما جيعلها 

أشد تأثًرا بالقيود على السفر وإغالق األسواق. 
ومن شأن إغالق األسواق غري الرسمية أن يفاقم من التعّذر  	

املتزايد للوصول إىل األغذية املغذية. وباإلضافة إىل األهمية 
االجتماعية والثقافية لألسواق غري الرسمية، تدعم هذه 

األخرية األمناط الغذائية الصحية واملغذية فضاًل عن سبل 
معيشة اجملموعات السكانية األكثر فقًرا. وغالًبا ما تكون كلفة 
األغذية الطازجة املباعة يف املتاجر الكربى واألسواق الرسمية 

أقل تيسًرا أو خارج متناول الفقراء من سكان املدن. 
وتكون األغذية عالية التجهيز واملعّلبة عادًة غنية بالدهون  	

والسكريات و/أو األمالح، وهي يف الغالب أقل مثًنا من 
األغذية الطازجة املغذية وال سيما يف البلدان املرتفعة الدخل 

والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا.103 ويوحي 
السعر األدىن للمنتجات الغذائية عالية التجهيز وطول 

عمرها التخزيين، باالقرتان مع الوصول احملدود إىل األغذية 
الطازجة واملغذية، بإمكان استهالكها بكميات أكرب ما يؤدي 

إىل تدين جودة النمط الغذائي.104

وال يزال مدى التداعيات االقتصادية الثانوية وتأثري شروط 
التباعد اجلسدي جمهولني حىت اللحظة. أما اخملاطر على املدى 
القريب واملتوسط والبعيد املتعلقة بالوصول إىل األغذية وجبودة 

النمط الغذائي فغري مفهومة بالكامل بعد. 

اإلطار 7
التأثريات احملتملة جلائحة كوفيد-19 يف إتاحة األغذية املغذية والوصول إليها ويف اجلودة 

الغذائي للنمط  اإلمجالية 
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يعترب مؤشر احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء وسيًطا يعكس 
التنوع الغذائي وكفاية املغذيات الدقيقة للنساء يف سن 

اإلجناب.109 وهو حيتسب من خالل إحصاء عدد اجملموعات من 
أصل اجملموعات الغذائية العشر* اليت اسُتهلكت خالل الساعات 

الـ24 السابقة. ويف حال مت استهالك أغذية من خس أو أكثر 
من تلك اجملموعات الغذائية، ميكن االعتبار أن احلد األدىن للتنوع 
الغذائي - الذي يرتبط بفرصة أكرب للحصول على متناول كاف 

من 11 مغذًيا دقيًقا - قد استويف.110 ومنذ إطالق مؤشر احلد 
األدىن للتنوع الغذائي للنساء عام 2015، قامت عشرة بلدان 

جبمع بيانات على املستوى الوطين للحد األدىن للتنوع الغذائي 
للنساء، وقام الكثري من البلدان األخرى باستخدام تلك البيانات 

للبحوث أو لتقييم األثر على املستوى دون الوطين. وإن مؤشر 
احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء هو من املؤشرات املؤسسية 

اليت وضعها برنامج األغذية العاملي واليت يستخدمها للوقاية من 
التقزم وألجل الربجمة املراعية للتغذية يف سياقات حمددة. ويف 

عام 2018، كانت هناك بيانات متاحة ختص برامج منفذة يف 29 
بلًدا.** ويف عام 2019، تقرر إدراج احلد األدىن للتنوع الغذائي 
للنساء كمؤشر أساسي لربنامج املسح الدميغرايف والصحي الذي 

يغطي حالًيا 90 بلًدا.
ولكن قبل اختاذ هذا القرار، كان العديد من البلدان قد 

أدرج مؤشر احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء يف مسوحه 
الدميغرافية والصحية الوطنية. وقد قام كل من نيبال )2016( 

وطاجيكستان )2017( ونيجرييا )2018( باإلبالغ عن أحدث النتائج 
املتاحة.113،112،111 ويبنّي اجلدول يف هذا اإلطار النسبة املئوية من 

النساء بني سن 15 و49 عاًما اللوايت استوفني احلد األدىن للتنوع 
الغذائي للنساء )≤ خس جمموعات غذائية( يف هذه البلدان 

الثالثة حبسب منطقة اإلقامة )حضرية/ريفية( وخيسية الثروة. 
وبشكل عام، حققت ما نسبته 50 يف املائة من نساء نيبال احلد 
األدىن للتنوع الغذائي؛ وقد بلغت النسبة يف نيجرييا 56 يف املائة 

ويف طاجيكستان 80 يف املائة. أما نسبة سكان املدن الذين حققوا 
احلد األدىن للتنوع الغذائي فقد فاقت ما هي عليه لدى نظرائهم 

يف القرى. 
وقد كانت األغذية يف جمموعة "احلبوب واجلذور والدرنات 

البيضاء وموز اجلنة" هي األكثر استهالًكا. فقد أبلغ أكثر من 
98  يف املائة من النساء يف البلدان الثالثة عن تناوهلّن إياها. وأبلغ 

ما ال يقل عن 70 يف املائة من النساء يف نيجرييا وطاجيكستان 
عن استهالك أغذية من جمموعة "اللحوم والدواجن والسمك" 
مقارنة بــ35 يف املائة فقط يف نيبال. أما نسبة النساء اللوايت 

أبلغن عن استهالك "اخلضار الورقية اخلضراء الداكنة" فقد بلغت 
أعلى مستوياتها يف نيجرييا )72.7 يف املائة( وأدناها يف طاجيكستان 

)18.7 يف املائة(. وبالنسبة إىل جمموعة "الفاكهة واخلضار 
األخرى الغنية بفيتامني A" فقد كانت النسبة املئوية يف أعالها يف 
طاجيكستان )59.9 يف املائة(. وبالنسبة إىل "الفاكهة األخرى" فقد 

اخنفضت النسبة املئوية إىل أدناها يف نيجرييا )35.7 يف املائة(. 

اإلطار 8
احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء: أدلة من ثالثة بلدان

نيبالطاجيكستاننيجرييااخلصائص األساسية
56.080.050.0باإلجامل

بحسب مكان اإلقامة

61.086.155.1حرض
51.178.544.4ريف

بحسب الرشيحة الخمسية الرثوة

48.972.137.5املستوى األدىن
48.076.344.3الثاين

53.481.343.6األوسط
58.285.658.1الرابع
66.886.475.9األعىل

 Statistical Agency under the President of املسح الدميغرايف والصحي لنيجرييا 2018 أبوجا، نيجرييا وروكفيل، الواليات املتحدة األمريكية؛ National Population Commission of Nigeria & ICF. 2019 :املصدر
the Republic of Tajikistan, Ministry of Health and Social Protection Population of the Republic of Tajikistan & ICF. 2018 املسح الدميغرايف والصحي لطاجيكستان 2017. دوشانبه، مجهورّية طاجيكستان وروكفيل، 

الواليات املتحدة األمريكية؛Ministry of Health of Nepal, New ERA & ICF. 2017 املسح الدميغرايف والصحي لنيبال 2016. كتمندو، نيبال، وزارة الصحة يف نيبال.

* اجملموعات الغذائية العشر هي: )1( احلبوب واجلذور والدرنات البيضاء وموز اجلنة؛ )2( البقول )أصناف الفول والبازالء والعدس(؛ )3( أصناف اجلوز 
والبذور؛ )4( مشتقات احلليب؛ )5( اللحوم والدواجن والسمك؛ )6( البيض؛ )7( اخلضار الورقية اخلضراء الداكنة؛ )8( الفاكهة واخلضار األخرى الغنية 

بالفيتامني A؛ )9( اخلضار األخرى؛ )10( الفاكهة األخرى.
** استحدث برنامج األغذية العاملي أيًضا طريقًة معّدلة لقياس احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء من أجل تبيان مساهمة األغذية املغذية املتخصصة 

يف املتناول من املغذيات الدقيقة، كاحلبوب الفائقة، اليت تزيد بشكل ملحوظ من إمكانية بلوغ متناول كاف من املغذيات الدقيقة. وتقدم احلبوب الفائقة 
وغريها من األغذية املغذية املتخصصة مثاًل إىل احلوامل واملرضعات اللوايت يتلقني مساعدة غذائية أو اللوايت يستهدفهن برامج احلماية االجتماعية.114

النسبة املئوية للنساء بني 15 و49 عاًما اللوايت حيققن احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء )≤ 5 جمموعات 
غذائية( خالل الساعات األربع والعشرين السابقة على املقابلة، حبسب مكان اإلقامة يف احلضر/الريف 

والشرحية اخلمسية للثروة
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التنّوع الغذائي لصغار األطفال والنساء«
يتمثــل أحد العنارص الرئيســية لجودة النمــط الغذايئ يف التنوّع 

الغــذايئ، أو تعــدد أصناف األغذية التــي تعود إىل املجموعات 
الغذائيــة املختلفــة التــي يتكّون منها النمــط الغذايئ. فإن تناول 
تشــكيلة منّوعــة مــن األغذية قد يزيد من احتال أن يســتهلك 

الشــخص كميات كافيــة من املغذيات املختلفــة الرورية لصحته 
ولرفاهــه اإلجاليــني. وقد وضعت أدوات عــدة لقياس التنوع 

الغــذايئ ملجموعات ســكانية محددة مبــا فيها مؤرش الحد األدىن 
للتنــوع الغذايئ للنســاء )اإلطار 8(، ومــؤرش الحد األدىن للتنوع 

الغــذايئ للرضــع وصغار األطفال، ويُســتخدم هذا األخري ألجل 
التقييــم العاملــي أدناه. أّما البيانات التي ترشــد تلك املؤرشات 

فتُجمع عادة باســتخدام اســتارات لالســتهالك غري الكّمي لألغذية 
عــىل مســتوى الفــرد، فتقيّم ما يتناوله الناس بشــكل أكرث رصاحًة 

من بيانات حســابات استخدام اإلمدادات. 

وتتســم الســنتان األوليان من الحياة بنمو جســدي وتطور دماغي 
رسيعني. أما األطفال الذين ترتاوح ســنهم بني 6 و23 شــهًرا 

فمعرضون بشــكل خــاص لتعرث النمو والنقــص يف املغذيات. وبغية 
تلبيــة احتياجــات الرضع وصغار األطفال مــن الطاقة واملغذيات، 

يــوىص بتشــكيلة منوعة من األغذيــة وبحد أدىن من اإلطعام 
يف اليــوم.106،105 وقــد أوصت منظمة األمم املتحــدة للطفولة 

)اليونيســف( ومنظمــة الصحة العامليــة بثالثة مؤرشات )هي الحد 
األدىن للتنــوع الغــذايئ، والحد األدىن لعــدد الوجبات، والحد األدىن 

للنمــط الغــذايئ املقبول( ألجل تقييم جودة النمــط الغذايئ لصغار 
األطفال من خالل املســوح األرسيــة.107 وتراعي تلك املؤرشات 
عــدد املجموعــات الغذائية املختلفة املســتهلكة، وعدد مرات 

إطعام الطفل خالل الـ24 ســاعة الســابقة للمسح. 

ويدل مؤرش الحد األدىن للتنوع الغذايئو إىل النســبة املئوية من 
األطفال يف ســن 6–23 شــهرًا الذين استهلكوا العدد األدىن املوىص 

بــه )خمس( من املجموعــات الغذائية الثاين التالية: حليب 
األم؛ والحبــوب؛ والجذور والدرنات؛ والبقول وأصناف الجوز؛ 

ومشــتقات الحليب )املســتحر الغذايئ للرضع والحليب واللنب 
والجنب(؛ واألغذية من لحم الحيوان )اللحم األحمر والســمك 

والدواجــن ولحوم الكبد واألعضــاء(؛ والبيض؛ والفاكهة والخضار 
الغنيــة بالفيتامني A؛ وغري ذلــك من فاكهة وخضار. وبصفته 
وســيطًا ملحتوى املغذيات يف األغذية التي يســتهلكها الرضع 

و بناء على استشارة تقنية بشأن ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال يف 

عام 2017، عّدل تعريف هذا املؤشر. من أجل تلبية احلد األدىن للتنوع الغذائي، 
ينبغي لألطفال تناول أغذية تعود إىل خس من أصل مثاين جمموعات غذائية، 
بداًل من أربع من أصل سبع جمموعات غذائية، مع اعتبار حليب األم اجملموعة 

الغذائية الثامنة.

الشكل 21

مستوى التنوع الغذائي أفضل بني أطفال 
أسر املناطق احلضرية والعائالت امليسورة

املصدر: قواعد البيانات العاملية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة. 2019.
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وصغــار األطفال، فهــو مبثابة مؤرش مندرج يف اإلطار العاملي لرصد 
التغذيــة من أجل تتبع التقدم باتجــاه تحقيق الغايات التغذوية 

العامليــة التي وضعتها جمعيــة الصحة العاملية ملقاصد أهداف 
التنميــة املســتدامة لعامي 2025 و2030. وميكن جمع معلومات 

بشــأن التنوع الغذايئ مبجرد الســؤال عن مدى استهالك الطفل 
لألغذيــة من املجموعات الغذائية املختلفة خالل الســاعات األربع 

والعرشين الســابقة عىل االســتجواب، مثل ما يجري يف املسوح 
الدميغرافيــة والصحية واملســوح العنقودية املتعددة املؤرشات 

التــي تجريها منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســف(. وميكن 
كذلك تشــكيل البيانات أيًضا عر اســتخدام بيانات االستذكار 

الغذايئ للســاعات األربع والعرشين الســابقة طاملا من املمكن 
تصنيــف األغذية ضمن املجموعات القياســية املذكورة أعاله. وتقوم 

اليونيســف بجمع البيانات ومســك قاعدة بيانات بشأن األمناط 
الغذائية لألطفال منذ مطلع التســعينيات حني تم إرســاء املجموعة 

األوليــة من املــؤرشات املعيارية العاملية. وقد وضعت مؤرشات 

تقييــم جودة األمناط الغذائيــة لألطفال، من قبيل مؤرش الحد األدىن 
للتنوع الغذايئ، يف حقبة حديثة نســبيًا )2008–2010( وهي قد 

أدرجت يف قواعــد البيانات العاملية منذ 2014. 

وعىل الصعيد العاملي، اســتوىف أقل من طفل واحد من أصل ثالثة 
أطفال يف ســن 6–23 شــهرًا )29 يف املائة( الحد األدىن للتنوع 
الغــذايئ، أي أنــه تناول أغذية من خمس عىل األقل من مثاين 

مجموعات غذائية يف اليوم الســابق لالســتجواب، عىل الرغم من 
وجود تفاوت واســع عىل نطاق العامل )الشــكل 21(.108 وكان التنوع 

الغــذايئ لدى الرضع وصغار األطفــال متدنيًا يف معظم األقاليم 
مع اســتيفاء أقل من 40 يف املائة من األطفال الحد األدىن للتنوع 

الغذايئ يف ســبعة من أصل 11 إقليًا فرعيًا )الشــكل 22(. وقد 
اســتوىف حوايل ثالثة من أصل خمســة أطفال يف سن 6–23 شهرًا 

الحــد األدىن للتنوع الغذايئ يف أمريكا الوســطى مقارنة بطفل واحد 
فقط من خمســة يف آســيا الجنوبية ووسط أفريقيا. وبوجه عام، 

الشكل 22

نسبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 6 أشهر و23 شهًرا الذين يتناولون أغذية من أقل عدد من 
اجملموعات الغذائية. وال يستويف حالًيا السواد األعظم من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 6 أشهر 

و23 شهًرا احلد األدىن للتنوع الغذائي

املصدر: قواعد البيانات العاملية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة. 2019.
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ال توجــد فوارق ملحوظة يف التنــوع الغذايئ بني الفتيان والفتيات، 
وإمنا هناك فوارق ســافرة يف معدل انتشــار الحد األدىن للتنوع 

الغذايئ بحســب مكان اإلقامة )حري/ريفي( وحالة الرثوة. وإن 
معدل انتشــار األطفال الذيــن يتناولون أغذية من خمس عىل األقل 

مــن املجموعــات الغذائية الثاين، هو أعىل مبعدل 1.7 مرة يف 
املتوســط لدى أطفال املدن منه لدى أطفال الريف، ولدى أوالد 

األرس الرثية مقارنة باألرس الفقرية )الشــكل 21(.

تفيد أمناط االستهالك لكل من املجموعات الغذائية أّن ثالثة من 
أصل أربعة أطفال يستهلكون الحبوب/األغذية النشوية وحليب 

األم. وتشري املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة يف البلدان األمريكية 
وملنظمة الصحة العاملية، بشأن تغذية األطفال الحاصلني وغري 
الحاصلني عىل الرضاعة الطبيعية، إىل وجوب استهالك األغذية 

اللحمية والبيض يوميًا )أو ألكر عدد ممكن من املرات( ألنها مصادر 
غنية بالعديد من املغذيات الدقيقة الرئيسية كالحديد والزنك.106،105 

ولكّن أقل من طفل واحد من أصل ثالثة أطفال قد استهلك أغذية 
لحمية كاللحوم والدواجن والسمك، فيا استهلك طفل واحد فقط 

من أصل خمسة البيض يف اليوم السابق لالستجواب )الشكل 23(.108

كيف يؤثر انعدام األمن الغذائي يف مأكل الناس؟
إن األرس واألفــراد الذيــن يعانون من انعدام األمن الغذايئ ال 
يكونــون أكيدين من قدرتهــم عىل نيل ما يكفي من األغذية 

املأمونــة واملغذية لعيش حياة مفعمة بالنشــاط وبالصحة، وذلك 
بســبب قلــة املال أو املوارد األخــرى. ونتيجًة لذلك، قد يكون منطهم 
الغــذايئ أكــرث فقرًا من النمط الغذايئ الــذي يتمتع به اآلمنون غذائيًا 

أو الذيــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ املعتدل.

وإن قســًا كبــريًا مــن األدلــة الحالية التــي تثبت الرابط 
بــني مســتويات انعــدام األمن الغذايئ األرسي وبــني النتائج 

الشكل 23

معظم األطفال يف العامل يستهلكون احلبوب واجلذور والدرنات فيما تتناول قلة من األطفال 
األغذية اللحمية أو البيض

مالحظات: حتليل قائم على جمموعة فرعية من 72 بلًدا هلا بيانات متاحة، للفرتة بني عامي 2013 و2018 مبا يغطي 61 يف املائة سكان العامل. 
املصدر: منظمة األمم املتحدة للطفولة. The State of the World’s Children 2019. Children, Food and Nutrition: Growing well in a changing world. New York, USA. .2019 البيانات مستقاة من قواعد البيانات العاملية 

لليونيسف.
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حبسب ما ُذكر يف بداية القسم 1-3، يعّد النمط الغذائي 
مرّكًبا متعدد األوجه، يشمل التنّوع والكفاية واالعتدال واالتزان 

اإلمجايل. وقد صيغ استبيان جلودة النمط الغذائي بهدف قياس 
جودة النمط الغذائي على مستوى السكان بطريقة قابلة 

للمقارنة عرب البلدان، ويتطلب ملؤه خس دقائق أو أقل.121 وهو 
مصمم جلمع بيانات عن استهالك اجملموعات الغذائية تستخدم 

من مث الستحداث سلسلة من مؤشرات النمط الغذائي الصحي. 
ويف ما يلي ثالثة من مؤشرات جودة النمط الغذائي املبينة مبزيد 

من التفصيل يف امللحق 2: 

درجة تنوّع اجملموعة الغذائية  	
درجة استهالك األغذية املغذية اليت تساهم يف األمناط  	

الصحية  الغذائية 
درجة استهالك املكونات الغذائية اليت جيب احلد منها أو  	

تفاديها

تبنّي درجة تنوّع اجملموعة الغذائية درجة التنوع الغذائي 
للسكان عامًة،* فيما يبنّي املؤشران اآلخران مدى احتمال 

العاملية احلالية اليت وضعتها منظمة  الغذائية  التوصيات  تلبية 
الصحة العاملية. وميكن استخدام تلك املؤشرات لتحديد اجملاالت 

اإلشكالية يف األمناط الغذائية على مستوى السكان، مثل 
االستهالك الشديد التدين للفاكهة واخلضار واحلبوب الكاملة 

والبقول وأصناف اجلوز واأللياف الغذائية، أو املتناول املفرط من 
السكريات احلرة واألمالح والدهون اإلمجالية والدهون املشبعة. 

 Gallup© World( ويف عام 2019، نّفذ استطالع غالوب العاملي
Poll( كاًل من استبيان جودة النمط الغذائي، ومقياس املعاناة من 

انعدام األمن الغذائي يف غانا ومجهورية تنزانيا املتحدة.*** وترد 

هنا حتاليل لتقييم الرابط بني حالة األمن الغذائي وبني جودة 
النمط الغذائي )أنظر امللحق 2 ملزيد من التفاصيل(. وقد تناولت 
النماذج حجم األسرة والسن ونوع اجلنس والوضع الزوجي والتعليم 

والدخل. 
ويف كال البلدين، يستهلك األشخاص الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذائي أمناًطا غذائية أقل تنوًعا ونسبًة أقل من األغذية 
املغذية اليت تساهم يف النمط الغذائي الصحي. وتتدهور جودة 

النمط الغذائي مع ازدياد شّدة انعدام األمن الغذائي. وفضاًل عن 
ذلك، فإن األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يف هذين 

البلدين مييلون كذلك إىل استهالك مكونات غذائية ينبغي احلّد 
منها، كاألغذية عالية التجهيز وكثيفة الطاقة والغنية بالدهون و/أو 

السكريات و/أو امللح. ويف البلدان األخرى ذات السياق االجتماعي 
االقتصادي اخملتلف، هناك رابط حمتمل بني انعدام األمن الغذائي 

وزيادة استهالك هذه األغذية. ومن املهم رصد املؤشرات الثالثة 
جلودة النمط الغذائي هذه ال سيما يف ضوء األدلة اليت تشري إىل 

حصول انتقال غذائي وتغذوي، ويف ضوء العبء املتعدد لسوء 
التغذية يف بلدان الدخل املتوسط من الشرحيتني الدنيا والعليا.122 

ويف مجهورّية تنزانيا املتحدة، هناك ارتباط أيًضا بني نوع اجلنس 
وبني االختالفات يف جودة النمط الغذائي. فقد استهلكت النساء 

أمناًطا غذائية أقل تنوًعا وكمّيات أقل من األغذية املغذية، وأغذية 
أقل كثافة بالطاقة وأغىن بالدهون و/أو السكريات و/أو امللح مما 

استهلكه الرجال.****
باختصار، تشري النتائج إىل أن انعدام األمن الغذائي يف كال 

البلدين يرتبط بتدين جودة النمط الغذائي من حيث تنوع 
اجملموعات الغذائية واألغذية املغذية على حد سواء. ويف مجهورّية 
تنزانيا املتحدة، هناك ارتباط بني كون الشخص من اإلناث وبني 

اخنفاض جودة النمط الغذائي.

اإلطار 9
الرابط بني انعدام األمن الغذائي استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي، وبني 

جودة األمناط الغذائية حبسب املقاييس اجلديدة: أدلة من غانا ومجهورية تنزانيا املتحدة

* تستخدم درجة تنوّع اجملموعة الغذائية اجملموعات الغذائية العشر نفسها اليت يستخدمها مؤشر احلد األدىن للتنوع الغذائي للنساء يف سن اإلجناب.

** تستند تلك التوصيات إىل منظمة الصحة العاملية )2018(73 باإلضافة إىل الوكالة الدولية لبحوث السرطان )2018(.123

*** نّفذ استبيان جلودة النمط الغذائي يف سياق "املشروع العاملي جلودة األمناط الغذائية" الذي يرمي إىل قياس جودة النمط الغذائي يف ما بني البلدان 

حول العامل من خالل استطالع غالوب العاملي )Gallup© World Poll(. وميكن اعتماد استبيان "جودة النمط الغذائي" وتنفيذه من قبل آليات املسح 
األخرى، ما ميّكن قدرات رصد جودة النمط الغذائي على املستوى القطري. 

**** يف غانا، ال يوجد أي ارتباط ملحوظ بني نوع اجلنس وجودة النمط الغذائي؛ أما كون الشخص من اإلناث فريتبط بتنوع أعلى قلياًل فقط للنمط 

الغذائي. 
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التغذويــة صــادر من أمريــكا الشــالية والالتينية، ويســتند إىل 
بيانــات تــم جمعهــا باســتخدام مقاييس النعــدام األمن الغذايئ 

قامئــة عــىل التجــارب، شــبيهة مبقياس املعانــاة من انعدام 
األمــن الغذايئ. وقد دلّت دراســات مــن بلــدان مختلفة عىل 
أّن كال مــن التنــوع الغذايئ ومن اســتهالك األغذيــة املغذية 

كالفاكهــة والخضــار ومشــتقات الحليــب واللحــوم يتفاقــان مع 
119،118،117،116،115 ويشــري التحليل  اشــتداد انعدام األمــن الغذايئ.

التمهيــدي لبيانــات مقيــاس املعانــاة من انعــدام األمن الغذايئ، 
باالقــرتان مــع بيانات تــم جمعها باســتخدام مقاســات قابلة 
للمقارنــة لألمنــاط الغذائيــة يف مــا بــني البلدان، إىل ارتباط 

مشــابه )اإلطــار 9(. وتتنامــى مجموعة األدلــة القابلــة للمقارنة 
يف مــا بــني البلــدان إذ يقوم املزيــد من البلدان بــإدراج مقياس 

املعانــاة مــن انعــدام األمن الغــذايئ، أو املقاييس األخرى 
املطابقــة لــه، يف املســوح الوطنيــة القامئة عىل الســكان التي 

تجمــع أيًضــا بيانات بشــأن اســتهالك األغذية. 

ويتوســع التحليل املعروض أدناه يف مضمون الدراســات الســابقة 
عــر تناولــه مقاييــس النعدام األمن الغذايئ قابلــة للمقارنة يف ما 

بــني البلدان قد متــت معايرتها مبوجب النطــاق العاملي ملقياس 
املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ. وهو يستكشــف أمناط التغذية 

بحســب مســتويات انعدام األمن الغذايئ، بناء عىل تحليل 
بيانــات األمن الغذايئ واســتهالك األغذية لــدى بلدين من البلدان 

املتوســطة الدخــل من الرشيحة الدنيا، ها كينيا والســودان، 
وبلديــن من البلدان املتوســطة الدخل من الرشيحــة العليا، ها 

املكســيك وســاموا.ز أما تقديرات متوسط االســتهالك االعتيادي 
لـــ11 مجموعــة غذائية وإلجايل الطاقة الغذائية عىل مســتوى 

الســكان، فتحســب لكل فئة من فئــات انعدام األمن الغذايئ. وقد 
ُحــّددت املجموعات الغذائيــة بناء عىل أهميتهــا التغذوية تبًعا 

للتصنيفــات املســتخدمة يف أداة بيانات االســتهالك العاملي الفردي 
لألغذية املشــرتكة بــني منظمة األغذية والزراعــة ومنظمة الصحة 

العامليــة )GIFT( 89 مع بعض االســتثناءات. وقد أبلــغ عن النتائج 
ذات األهمية اإلحصائية وحســب.ح

ز متّثل املسوح األربعة الوضع السائد يف كل بلد وتتضمن إما مقياس املعاناة من 

انعدام األمن الغذائي )كينيا وساموا والسودان( وإما ELCSA )مقياس األمن الغذائي 
ألمريكا الالتينية والكارييب( املشابه ملقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي القائم 
على التجارب )املكسيك(. وقد قّدر االستهالك املتوّسط )للفرد يف اليوم الواحد( 
لـ 11 جمموعة غذائية خمتارة، إىل جانب الطاقة الغذائية للمجموعات الغذائية 

كافة. وقد اقتصر حتليل الطاقة الغذائية بواسطة بيانات مسوح االستهالك 
واإلنفاق األسريني )كينيا والسودان وساموا( على السلع الغذائية املبلغ عنها من 

حيث الكميات؛ أما السلع الغذائية املبلغ عنها كمصاريف فقط )أي وجبات 
الغذاء املستهلكة خارج البيت( فقد استثنيت. ويف حتليل الطاقة الغذائية بواسطة 
املسح الوطين للصحة والتغذية يف املكسيك )بيانات املتناول الغذائي الفردي(، مت 

احتساب مجيع السلع. 
ح اتبعت حتليالت االرتداد باختبارات الحقة لألزواج أجرتها تركيا لتحديد ما إذا 

كان هناك من فارق بني متوسط األزواج املمكنة كلها، واستثنيت من ذلك ساموا 
اليت قيمت فيها الفروق بني اجملموعات من خالل حتليل االرتداد فقط.

ويف كينيا وساموا والسودان، ُجمعت املعلومات عن استهالك األغذية 
عىل مستوى األرس من خالل مسوح االستهالك واإلنفاق األرسيني.ط 

ويف املكسيك، سّجلت تلك املعلومات عىل املستوى الفردي باستخدام 
مسوح الستهالك األغذية عىل مستوى الفرد. وتوفر املسوح عىل 
مستوى الفرد معلومات كمية مفصلة عن املتناول من األغذية 

واملغذيات ميكن تقسيمها عىل مستويات عدة )كنوع الجنس والسن(. 
ونظرًا إىل ارتفاع كلفتها وتعقيدها، فإن عدد املسوح األخرية عىل 

املستوى الوطني متدن نسبيًا. أما البيانات بشأن استهالك األغذية 
املستمدة من مسوح االستهالك واإلنفاق األرسيني من جهة أخرى، 

فمتاحة عىل نطاق أوسع لدى مختلف البلدان وعىل امتداد الفرتات 
الزمنية. بيد أّن مسوح االستهالك واإلنفاق األرسيني ليست مصّممة 

تحديًدا بهدف قياس استهالك األغذية. وإمنا توفّر معلومات عىل 
مستوى األرسة املعيشية، ولو أنها ال تتناول فرادى أعضاء األرسة. 

ولهذا السبب، فيا أن حالة انعدام األمن الغذايئ يف التحليل التايل 
قابلة للمقارنة يف ما بني البلدان، ينبغي مقارنة مستويات استهالك 

األغذية بحذر )أنظر الوصف الكامل للمنهجية والنتائج يف امللحق 2 و 
Sanchez وآخرين )سيصدر قريبًا(120(. 

وبصــورة عامــة، يبــنّي التحليل أن األشــخاص الذيــن يخترون 
انعــدام األمــن الغــذايئ املعتدل أو الشــديد يســتهلكون كمية 

مــن اللحــوم ومنتجــات الحليــب )يف البلدان األربعــة كلها( 
ومــن الفاكهــة والخضــار )يف كينيا والســودان( أقل ما 

يســتهلكه اآلمنــون مــن الناحيــة الغذائية أو األشــخاص الذين 
يختــرون انعــدام األمن الغــذايئ املعتدل )ويشــار إليهم من 
اآلن فصاعــًدا باآلمنــني مــن الناحيــة الغذائية( )الشــكل 24(. 

أّمــا اســتهالك الحبــوب والجذور والدرنات ومــوز الجنة 
والبقــول والبــذور وأصناف الجــوز فإما يرتاجــع قليالً وإما 

يــراوح مكانــه أو يزيــد، مؤديًا إىل مســاهمة أعىل نســبيًا لهذه 
املجموعــات الغذائيــة يف النمــط الغــذايئ اإلجايل. وكلا زاد 
انعــدام األمــن الغــذايئ للناس، زادت حصة األغذية األساســية 

يف منطهــم الغــذايئ. ويصــح ذلك حتى وإن قام األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن انعدام األمــن الغذايئ يف كينيا والســودان 
بخفــض اســتهالكهم مــن األغذية األساســية جــراء تخفيض أكرث 

الســتهالكهم للمجموعــات الغذائيــة األخرى. 

ط مجعت مسوح االستهالك واإلنفاق األسريني الثالثة املستخدمة يف هذا 

التحليل )من كينيا وسامو والسودان( معلومات عن األغذية املستهلكة على 
مستوى األسرة )أي تلك اليت استهلكت يف الظاهر؛ وقد يشمل ذلك املهدر 

من األغذية على مستوى األسرة(. ويتناقض ذلك مع مسح استهالك الغذاء 
على مستوى الفرد يف املكسيك حيث مجعت معلومات عن متناول األفراد من 
األغذية )أي الغذاء املأكول(. ولكن ألغراض التبسيط يف هذا التقرير، نستخدم 

عبارة "االستهالك" لإلشارة إىل التقديرات الغذائية، فيما نستخدم عبارة 
"املتناول" لإلشارة إىل تقديرات الطاقة الغذائية بناء على بيانات مستوى األسرة 

ومستوى الفرد على حد سواء. وخيتلف استخدامنا ملصطلح "االستهالك" 
عن استخدام علماء االقتصاد الذين يعتربون أن "االستهالك" يشمل النفقات 

الغذائية وغري الغذائية.133

»
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الطاقة التغذوية

غرام/ للفرد الواحد/يومغرام/ للفرد الواحد/يوم

الشكل 24

مع اشتداد انعدام األمن الغذائي يتدىن استهالك األغذية واملتناول من الطاقة الغذائية، فيما تشّكل 
األغذية األساسية حصًة أكرب من النمط الغذائي

مالحظات: يعرض الشكل االستهالك املقّدر لألغذية على صعيد جمموعات غذائية خمتارة وحسب. ويف كينيا والسودان وساموا، جرى قياس انعدام األمن الغذائي بواسطة 
مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي، وقد مت حساب استهالك اجملموعات الغذائية واملتناول من الطاقة مع استثناء السلع الغذائية املبلغ عنها من حيث قيمتها النقدية 

فقط )من دون إرفاق كميات األغذية(. ويف ساموا كان معدل انتشار انعدام األمن الغذائي الشديد متدنًيا جًدا وبالتايل مت الدمج بني معديل انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل 
والشديد مًعا. ويف املكسيك جرى قياس انعدام األمن الغذائي بواسطة "مقياس األمن الغذائي ألمريكا الالتينية والكارييب" وحساب استهالك اجملموعات الغذائية واملتناول من 

الطاقة الغذائية مع مراعاة مجيع السلع الغذائية. لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن جمموعات األغذية أنظر امللحق 2. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة، مع بيانات من الدراسة االستقصائية املتكاملة مليزانية األسر يف كينيا 2015، ودراسة السودان ألمناط االستهالك والتغذية 2018، واملسح 

الوطين املكسيكي للصحة والتغذية )ENSANUT( يف 2012، ومسح الدخل واملصروفات األسرية يف ساموا 2018. 
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ويف كينيا والســودان، يســتهلك األشــخاص الذين يعانون من «
انعــدام األمن الغــذايئ املعتدل كميات مــن املجموعات الغذائية 

كلهــا أقــل ما يســتهلكه اآلمنون من الناحية الغذائية – باســتثناء 
الحبــوب يف كال البلديــن والســمك يف كينيا – كا أن لديهم 

حــد أدىن للمتناول من الطاقة الغذائية. ويســتهلك األشــخاص 
الذيــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ الشــديد كميات أقل 

مــن الجذور والدرنــات وموز الجنة ومشــتقات الحليب والخضار 
والدهون والزيوت والحلويات والســكريات )كينيا والســودان(، 

ومــن الحبــوب والفاكهة والبيض والســمك )كينيا( مقارنًة مبن 
يعانــون مســتويات معتدلة من انعدام األمــن الغذايئ. ويف كينيا، 

يســتهلك األشــخاص الذين يعانون من انعدام األمــن الغذايئ كميًة 
أعــىل بقليــل من الســمك مقارنة باآلمنني مــن الناحية الغذائية. 

وميكــن تفســري ذلــك من منطلق أن صيد الكفاف ميارســه بعض من 
أفقــر املجتمعــات يف البالد وأكرثهــا معاناة لألمن الغذايئ.124

وقد لوحظت يف املكســيك وســاموا تفاوتــات ملحوظة يف النمط 
الغــذايئ كذلك بــني املجموعات اآلمنة مــن الناحية الغذائية 

واملجموعــات التــي تعاين من انعدام األمن الغــذايئ، غري أنه تتبع 
وتــرية مختلفــة عا نراه يف كينيا والســودان. ومع ازدياد انعدام 

األمن الغذايئ شــدًة، يبقــى املتناول من الطاقة الغذائية مســتقًرا 
نســبيًا يف ســاموا، ويرتاجع يف املكســيك ولكن بشكل أقل حدة 

ما نراه يف كينيا والســودان. وهناك انخفاض يف اســتهالك بعض 
مــن األغذيــة الحيوانية املصدر )كمشــتقات الحليب واللحوم(، 

ولكــن التغيــري ال يذكر )ال بل أن هناك زيادة( يف اســتهالك بعض 
مــن األغذيــة النباتية املصدر )كالحبــوب والجذور والدرنات وموز 

الجنــة والبقــول والبذور وأصناف الجــوز والخضار( والحلويات 
والســكريات. ويف املكســيك، تراجع اســتهالك الفاكهة مع استتباب 

انعــدام األمــن الغذايئ، يف حني أنه يتزايد يف ســاموا. ويف املقابل، 
فإن اســتهالك البيض يف املكســيك أعىل لدى الرشائح التي تعاين 

مــن انعدام األمن الغذايئ. 

أّما االســتنتاج بأن جودة النمط الغذايئ تســوء مع ازدياد انعدام 
األمــن الغذايئ شــدًة فيتاىش مع الرتكيــب النظري النعدام األمن 

الغــذايئ الــذي يرتكز عليه مقيــاس املعاناة من انعدام األمن 
الغــذايئ: حيث إن األشــخاص الذيــن يعانون من انعدام األمن 

الغــذايئ املعتــدل ال يكونون أكيدين من قدرتهــم عىل نيل الغذاء 
ويكونــون مضطرين إىل املســاومة عــىل الجودة التغذوية و/

أو عــىل كمية األغذيــة التي يســتهلكونها. ومن ناحية أخرى، 
األشــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشــديد هم 
عــادًة الذيــن ينفذ منهم الغذاء بالكامل، ويف أســوأ األحوال قد 

أمضــوا يوًما أو أكــرث بدون تناول أي طعام.125

تختلــف األســاليب التي ينتهجها مــن يعانون من انعدام األمن 
الغــذايئ املعتــدل لغاية تغيري أمناطهــم الغذائية، باختالف 

مســتوى دخــل البلد. يف اثنني من البلدان املتوســطة الدخل من 
الرشيحة الدنيا التي شــملتها الدراســة )كينيا والســودان(، هناك 

انخفــاض ملحوظ يف اســتهالك معظــم املجموعات الغذائية، 
وارتفــاع يف حصــة األغذية األساســية للنمط الغذايئ. ويف اثنني 

مــن البلدان املتوســطة الدخــل من الرشيحة العليا التــي تناولتها 
الدراســة )املكســيك وساموا(، لوحظ أن األشــخاص الذين يعانون 
مــن انعدام األمــن الغذايئ املعتدل يســتهلكون مزيًدا من األغذية 

متدنيــة الكلفــة بناء عىل الســعرات الحرارية، )أي الحبوب 
والجــذور والدرنــات وموز الجنة( ويســتهلكون كميات أقل من 
األغذيــة املرتفعة الســعر )كاللحوم ومنتجــات الحليب( مقارنة 

باآلمنــني من الناحية الغذائية. وقد ســّجلت املكســيك بوجه خاص 
انخفاًضا يف اســتهالك الفاكهة ومشــتقات الحليب مع اشــتداد 
انعــدام األمــن الغذايئ. ويتاىش ذلك مع الدراســات التي تدّل 

عــىل أن رشاء الفاكهة والحليب شــديد التأثــر بالتغريات يف الدخل 
واألســعار.126 وميكن رشح الزيادة يف اســتهالك الفاكهة يف ظّل 
تفاقــم انعدام األمن الغذايئ يف ســاموا مــن منطلق أّن الذين 

يعانــون من انعدام األمن الغذايئ يســتهلكون مزيــًدا من الفاكهة 
مــن إنتاجهــم الخاص بدالً من رشائها.127

ومثة أســباب كثــرية ممكنة لتأثري انعدام األمن الغذايئ، مقاًســا 
بواســطة مقاييــس قامئة عىل التجــارب، كمقياس املعاناة من 

انعــدام األمــن الغذايئ، يف مختلف النواتــج الغذائية لدى بلدان 
الدخل املتوســط مــن الرشيحتني الدنيــا والعليا، لدرجة أن تلك 
البلــدان قــد تكون قدوًة للبلدان األخرى يف مجموعة مســتوى 

الدخــل نفســها. فأوالً، قد تكون األمناط الغذائيــة الصحية عامة 
أقــل تيرًسا يف البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا ما 
هي عليه يف بلدان الرشيحة العليا. وبحســب ما ناقشــه القســم 

2–1 مــن هــذا التقرير، فإن األمناط الغذائية الصحية غري ميســورة 
الكلفــة للعديــد من الناس وال ســيا للفقــراء يف كل إقليم من 

العــامل. وثانيًا، قــد تتلقى برامج الحايــة االجتاعية متويالً أقّل 
يف البلــدان املتوســطة الدخل من الرشيحــة الدنيا.128 وختاًما، قد 
يكون وصول األشــخاص املنكشــفني إىل الغذاء، وال ســيا األغذية 

املغذيــة القابلــة للتلف، أكرث صعوبًة يف البلدان املتوســطة 
الدخــل مــن الرشيحــة الدنيا ما هو عليه للرشيحــة العليا، وذلك 

جــّراء غيــاب البنيــة التحتية املادية وتكنولوجيــا تجهيز األغذية 
وتخزينهــا، ناهيك عن مشــاكل الســالمة الغذائية.129 فإن هذا 

النوع من املشــاكل املرتبطة بسلســلة إمدادات األغذيــة يزيد كلفة 
األغذية املغذية كا ناقشــنا يف القســم 2–3 من هذا التقرير. 

ويتمثل أحد األســباب املمكنــة لكون الفارق يف املتناول من الطاقة 
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الغذائيــة بني اآلمنني من الناحية الغذائية ومن يعانون أشــكاالً 
معتدلة من انعدام األمن الغذايئ، أقّل يف املكســيك وســاموا منه 

لدى كينيا والســودان، يف أن املكســيك وساموا يف صدد انتقال 
تغــذوي يتجىّل يف التحول الرسيــع لرتكيبة النمط الغذايئ إىل متناول 

أكــر مــن األغذية عالية التجهيز وكثيفــة الطاقة التي لها قيمة 
تغذوية دنيا وبخســة الثمن ومتاحة عىل نطاق واســع.97

وبينــا يزداد عــدد البلدان التي تجمع بيانــات ذات نوعية جيدة 
عن األمن الغذايئ واســتهالك األغذية عىل املســتوى األرسي أو 

الفــردي، ميكن توســيع هــذا التحليل ليســلّط املزيد من الضوء عىل 
الروابــط القامئــة بني انعدام األمــن الغذايئ وبني جودة األمناط 

الغذائيــة حــول العامل. وإىل جانب الجهــود الجارية لصياغة 
خطــوط توجيهية وطنية بشــأن النظــم الغذائية القامئة عىل 

األغذيــة، وملعالجــة التحديات التي تعرتض الرصــد العاملي لجودة 
النمط الغذايئ، ســتتوفر أدلة أكرث وأفضل عّا قريب إلرشــاد 

اإلجــراءات الراميــة إىل ضان وصول الجميــع إىل ما يكفي من 

n .األغذيــة املغذيــة من أجل تحقيق أمنــاط غذائية صحية

االستنتاجات  4-1
فيا ال تفصلنا عن عام 2030 ســوى عرش ســنوات، ما زال العامل 

خارج املســار الصحيح لتحقيق مقاصد أهداف التنمية املســتدامة 
املتعلقــة بالقضاء عىل الجوع وســوء التغذية. وبعد تراجع عدد 
األشــخاص الذين يعانون من الجوع عىل مدى عقود، بدأ هذا 

العــدد يرتفع ببطء منذ عام 2014. وتشــري االتجاهات التي يبيّنها 
معّدل انتشــار نقــص التغذية ومعّدل انعدام األمن الغذايئ الحاد 

بحســب مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، إىل الفشــل 
يف إحــراز التقــدم. وباإلضافة إىل الجوع، اضطّر عدد متزايد من 

الســّكان إىل التنازل عن جودة األغذية و/أو الكميات التي اعتادوا 
عىل اســتهالكها عىل النحو الــذي أثبتته الزيادة يف معّدل انعدام 

األمن الغذايئ املعتدل أو الحاد منذ عام 2014. وتشــري التوقعات 
لعــام 2030، وحتى من غري أخذ التأثــري املحتمل لجائحة كوفيد-19 

يف الحســبان، إىل أن املســتوى الحايل للجهود ال يكفي لتحقيق 
هدف القضاء عىل الجوع يف غضون عرش ســنوات من اليوم.

أما يف ما يتعلق بالتغذية، فقد تم إحراز تقّدم يف تقليص معّديل التقزّم 
لدى األطفال وانخفاض الوزن عند الوالدة وزيادة معّدل الرضاعة 

الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة األوىل من الحياة. ولكّن انتشار 
الهزال يزيد بشكل ملحوظ عن املعّدل املستهدف، كا أّن انتشار 

الوزن الزائد لدى األطفال والسمنة لدى البالغني آخذ يف االزدياد يف 
األقاليم كلها تقريبًا، وهو اتجاه مقلق سيزيد من العبء العاملي 

للمرض ويزيد من تكاليف خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية. 
فال بّد من عكس مسار هذه االتجاهات للجوع وانعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية. ومن املتوقّع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم 
هذه االتجاهات، ما سيجعل السّكان الضعفاء أشّد ضعًفا. ومثة حاجة 
إىل اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحقيق مقاصد عام 2030 حتى يف 

ظل تأّهب العامل ملواجهة تأثريات الجائحة.

وينبغي أن تكون زيادة توافر األغذية املغّذية التي تضمن أمناطًا 
غذائية صحيّة، وإمكانية الحصول عليها، عنرًصا رئيسيًا من عنارص 

الجهود املتضافرة لتحقيق مقاصد عام 2030. فقد ازداد توافر 
الطاقة الغذائية للفرد عىل املستوى العاملي خالل العقدين املاضيني. 

غري أن ذلك مل يتجّسد يف زيادة توافر األغذية املغذيّة التي تساهم 
يف أمناط غذائية صحية. ومثة أوجه تباين كبرية بني نصيب الفرد من 
كميات األغذية املتوافرة يف مختلف مجموعات األغذية عر البلدان 
ذات مستويات الدخل املختلفة. إذ تعتمد البلدان املنخفضة الدخل 
بشكل أكر عىل األغذية األساسية وبشكل أقل عىل الفاكهة والخضار 

واألغذية الحيوانية املصدر مقارنة بالبلدان املرتفعة الدخل. وقد 
لوحظ ارتفاع نصيب الفرد من الفاكهة والخضار املتوافرة منذ 

عام 2000. ولكن، ووفًقا للتحليل املعروض، فإن نصيب الفرد من 
األغذية املتوافرة ال يتجاوز مستوى االستهالك املوىص به إال يف 

البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا ويف آسيا. وعىل الصعيد 
العاملي، يتناول أقل من ثلث األطفال الصغار أغذية من الحد األدىن 

من مجموعات األغذية الخمس الالزمة لتلبية احتياجاتهم من 
الطاقة واملغذيات.

وترتاجع جودة األمناط الغذائية لدى الســّكان بســبب تزايد القيود 
التــي تعيق حصولهم عىل األغذية، مــا يعرّضهم بقدر أكر لخطر 

نقص التغذية والوزن الزائد والســمنة. وتشــّكل التكاليف من بني 
جملة من العوامل األخرى، عاماًل أساســيًا يف الحصول عىل الغذاء. 
ويســلّط الجزء الثاين من هذا التقرير الضوء عىل كيفية مســاهمة 

أســعار األغذية والقدرة عىل تحّمل كلفة األمناط الغذائية يف 
انعــدام األمن الغــذايئ وتفاوت جودة األمناط الغذائية. ويحّدد 
كذلك اإلجراءات الالزمة إلعادة تشــكيل النظم الغذائية بطرق 

تضمــن حصول الجميع عىل األغذية الكافية واملغذية التي تســاهم 
يف أمنــاط غذائية صحية. وتتيح الســنوات املتبقية من عقد األمم 

املتحــدة للعمل من أجــل التغذية )2016–2025( الفرصة لواضعي 
السياســات واملجتمع املــدين والقطاع الخاص للعمل مًعا واإلرساع 
يف وترية الجهود املبذولة. وما زال هناك وقت للعودة إىل املســار 
الصحيح للقضاء عىل الجوع وإنهاء جميع أشــكال ســوء التغذية 

n .2030 بحلول عام
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PART 1

FOOD SECURITY AND NUTRITION 
AROUND 
THE WORLD IN 2019

كبــرة لإلصابــة باألمــراض غــر املعديــة، وباتت زيــادة تكاليف 
الرعايــة الصحيــة املرتبطــة بارتفــاع معــدالت الســمنة تشــكل 

اتجاًهــا ســائًدا يف مختلــف أنحــاء العــامل. وتعــزى 40.5 مليون 
حالــة وفــاة، أو 71 يف املائــة من الوفيــات البالــغ عددها حول 
 2 العــامل 56.9 مليــون يف عــام 2016، إىل األمراض غــر املعدية.

ويوفـّـر النمــط الغــذايئ الصحــي الســعرات الحرارية 
واملغّذيــات الكافيــة. كــا أنــه ينطــوي عىل متنــاول متوازن 

ومتنــوع مــن األغذيــة املتأتية مــن مجموعــات غذائية 
مختلفــة عديــدة. ويرمــي النمــط الغــذايئ الصحــي إىل تلبية 

جميــع متطلبــات كفايــة املغّذيــات ويســاعد عــىل الوقايــة من 
ســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله ومــن األمراض غــر املعدية. 
وتشــكل جــودة األمنــاط الغذائيــة رابطـًـا مهًا بــن النتائج 
ا أساســيًا من  عــىل صعيــد األمــن الغــذايئ والتغذية وجزًء

جميــع الجهــود الراميــة إىل تحقيــق مقاصــد الهــدف 2 من 
أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بالجــوع واألمــن الغذايئ 

والتغذيــة. ولــن يكــون باإلمــكان بلوغ هــذه املقاصد إال 
مــن خــال حصول األشــخاص عــىل القدر الكايف مــن الغذاء 

لتناولــه وإال إذا كان مــا يتناولونــه مغذيـًـا. 

ويتمثــل أحــد أكــر تحديــات تحقيق ذلــك يف كلفة األمناط 
الغذائيــة الصحيــة وتوافرهــا بأســعار معقولة. وتشــر الراهن 

الجديــدة الــواردة يف هــذا الجزء مــن التقرير إىل أن األمناط 
الغذائيــة الصحيــة ليســت يف متنــاول الكثر من األشــخاص يف 

مختلــف أقاليــم العــامل، وال ســيا الفقراء والذيــن يواجهون 
تحديــات اقتصاديــة. وتبــّن األدلــة املعروضة يف هــذا الجزء من 
التقريــر أيًضــا أن ارتفــاع كلفة األمنــاط الغذائيــة الصحية وعدم 

القــدرة عــىل تحّملهــا يرتبطــان بزيادة انعــدام األمن الغذايئ 
ومبختلــف أشــكال ســوء التغذية، مبــا يف ذلك التقزم والســمنة 

لــدى البالغــن. وتــؤدي الصدمات مــن قبيل جائحــة كوفيد-19 
إىل تفاقــم هــذه املشــكلة ألنهــا تؤثر ســلبًا عىل جودة األمناط 
الغذائيــة املتوافــرة للفقــراء وتزيــد من صعوبــة الحصول عىل 

أمنــاط غذائيــة صحيــة يف أنحاء عديــدة من العامل.

اجلزء الثاين 

الغذائية  النظم  حتويل 
غذائية  أمناط  لـتوفري 
ميسورة الكلفة للجميع

لطاملــا شــّكلت السياســات الهادفــة إىل زيــادة توافــر األغذية 
واملتنــاول مــن الطاقــة والتي قلـّـا ركّزت عىل تحســن جودة 

األغذيــة، عنــًرا أساســيًا مــن الجهــود الراميــة إىل القضاء عىل 
الجــوع. ولكــن هــذا النموذج آخــذ يف التغــّر اآلن. فينبغي 
أن تقــوم االســراتيجية الســائدة للقضــاء عــىل الجوع وســوء 

 التغذيــة مبواجهــة تحديــات أخــرى متعددة األوجه: 
2( ولقــد بالغت  1( هنــاك أعبــاء متعــددة لســوء التغذيــة؛ ) (

السياســات الغذائيــة يف الركيــز عــىل الســعرات الحرارية 
وكميّــة الروتينــات، هاملــة طائفة أوســع مــن الجودة 

3( وينبغي  الغذائيــة الازمــة لصحــة األشــخاص ومنوهــم؛ )
ألي نهــج يرمــي إىل التصــدي للجــوع وســوء التغذيــة بجميع 

أشــكاله أن يأخــذ يف االعتبــار أيًضــا اســتدامة النظــم الغذائية. 

وكــا هــو مبــّن يف الجزء األول مــن التقرير، فــإن معظم 
 2 البلــدان ليســت يف ســبيلها إىل تحقيــق مقاصــد الهــدف 
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتمثلــة يف القضــاء عىل 

1( وســوء  الجــوع وانعــدام األمــن الغذايئ )املقصد 2–
2( بحلــول عــام 2030.  التغذيــة بجميــع أشــكاله )املقصــد 2–
وســتزيد جائحــة كوفيــد-19 مــن صعوبة الرجوع إىل املســار 

الصحيــح. ويُظهــر الجــزء األول أن النقــص التغــذوي وانعدام 
األمــن الغــذايئ ال يشــكان التحديــن الوحيدين، إمنــا أيًضا 

الــوزن الزائــد والســمنة وأشــكال ســوء التغذية األخرى. 
ويف هــذا الصدد، تشــكل جــودة األغذية واألمنــاط الغذائية 

حلقــة حاســمة تربــط بــن النتائج عــىل صعيد األمــن الغذايئ 
والتغذيــة بجميــع أشــكالها، ال ســيا الــوزن الزائد والســمنة. 

 2 وال شــك يف أنــه يجــب تقوية هــذه الحلقــة لتحقيــق الهدف 
مــن أهــداف التنمية املســتدامة.

وإن اآلثــار الصحيــة املتصلــة باألمنــاط الغذائيــة املتدنيــة 
الجــودة، كبــرة جًدا. ومتثـّـل األمنــاط الغذائية غــر الصحية 

ســببًا رئيســيًا لإلصابــة باألمــراض غــر املعدية، وال ســيا 
أمــراض رشايــن القلب والرسطــان وداء الســكري، التي تؤدي 

1 ويشــكل الــوزن الزائد والســمنة عوامــل خطر  إىل املــوت.
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غــر أن القصــة ال تنتهــي عنــد هــذا الحّد. فهنــاك أيًضا 
تكاليــف مســترة وعوامــل خارجيــة مرتبطــة باألمنــاط الحالية 

الســتهاك األغذيــة، وال ســيا باآلثــار الصحيــة والبيئيــة املرتبة 
عــن خياراتنــا الغذائيــة. ومن شــأن هــذه التكاليــف والعوامل 

الخارجيــة أن تزيــد مــن كلفــة معالجــة املشــاكل الصحية 
واآلثــار الســلبية لتقلـّـب املنــاخ مــن جملــة تحديــات بيئية 

أخــرى. ولكــن ال تنعكــس هــذه التكاليف يف أســعار األغذية 
واألمنــاط الغذائية. 

ويجــب النظــر يف هــذه القضايا يف ســياق عــامل يســتمر فيه 
2( نســمة مــن انعدام  ازديــاد الجــوع ويعــاين فيه ملياري )

األمــن الغــذايئ ويشــكل فيــه عبء ســوء التغذيــة بجميع 
أشــكاله تحديـًـا. ومــع بقــاء عقد واحد مــن الزمــن لتحقيق 

 )2030 –2015 خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 )
وخمــس ســنوات فقط مــن عقد األمــم املتحــدة للعمل 

2025(، ال يزال هناك أســئلة  –2016 مــن أجــل التغذيــة )
صعبــة تُطــرح. كيــف ميكــن للعامل أن يقيض عــىل الجوع 

وســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله وأن يحــّول النظــم الغذائية 
لتوفــر أمنــاط غذائيــة صحيــة بأســعار معقولــة للجميع؟ 

وكيــف ميكــن االســتفادة مــن الســنوات املتبقية مــن عقد 
األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذية بغيــة ترسيع 

وتــرة اإلجــراءات املتخذة؟ ومــا هــي التكاليــف واملقايضات 
املرتبــة عــن مختلــف هــذه اإلجراءات؟ يقّدم هــذا الجزء 
مــن التقريــر أدلــة جديــدة تعالج هــذه التســاؤالت املهمة 

وتحــدد املحــّركات الرئيســية التــي تجعــل مــن الصعب 
الحصــول عــىل أمنــاط غذائيــة صحيــة بأســعار معقولة. وعاوة 

عــىل ذلــك، يحدد هذا الجــزء مــن التقرير أيًضــا العوامل 
الرئيســية وراء ارتفــاع كلفــة األغذيــة املغذيــة، ويوفــر للبدان 

توجيهــات بشــأن السياســات واالســتثارات الازمــة لتحويل 
نظمهــا الغذائيــة مبــا يتيــح للجميــع الحصــول عــىل أمناط 

غذائيــة صحيــة ميســورة الكلفــة، مبــوازاة معالجــة املقايضات 

n واالســتفادة مــن أوجــه التآزر ألغــراض االســتدامة البيئية. 

كلفة األمناط الغذائية   1−2
 الصحية والقدرة على حتّملها 

يف خمتلف أرجاء العامل

الرسائل الرئيسية

ال نــزال نواجــه تحديات كبــرية يف الحصول عىل األغذية،  	
ولكــن التحديــات أكرب يف مــا يتعلّــق بالحصول عىل أمناط 

غذائيــة صحية. وتشــكل التكاليــف الحالية لألمنــاط الغذائية 
الصحيــة وعــدم القدرة عــىل تحّملها أحد أبرز هــذه التحديات. 

تفيــد التحليــالت التــي أجريت ألغراض هــذا التقرير بأن  	
كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية تزيد بنســبة 60 يف املائة عىل 

كلفــة األمنــاط الغذائية التي تســتويف فقــط املتطلبات من 
املغّذيــات األساســية وحوايل خمس مّرات عــىل كلفة األمناط 

الغذائيــة التي تســتويف فقــط االحتياجات من الطاقــة الغذائية 
من خالل األغذية األساســية النشــوية.

ترتفــع كلفــة النمط الغذايئ بشــكل ملحوظ مبوازاة تحّســن  	
الجــودة الغذائيــة – أي مــن منط غذايئ أســايس كاٍف من حيث 

الطاقــة الغذائيــة إىل منــط غذايئ مالئم مــن حيث املغّذيات 
ومــن ثــم منط غذايئ صحــي يتضمن مجموعــات غذائية أكرث 

تنوًعــا ورغبــة فيهــا – عــرب مختلف األقاليم وفئــات دخل البلدان 
عىل املســتوى العاملي.

يرتبــط ارتفــاع كلفة األمناط الغذائيــة الصحية وعدم القدرة  	
عــىل تحّملها بزيادة انعدام األمن الغذايئ ومبختلف أشــكال ســوء 

التغذيــة، مبــا يف ذلك تقزم األطفال والســمنة لدى البالغن.

يعــزى عــدم توافر األمناط الغذائيــة الصحية بأســعار معقولة  	
إىل كلفتهــا املرتفعــة نســبة إىل دخل الناس، وهي مشــكلة 

يُتوقــع أن تتفاقــم من جــراء جائحة كوفيد-19.

يتعــّذر عــىل أكرث من 3 مليارات نســمة تحّمــل كلفة األمناط  	
الغذائيــة الصحيــة التــي تراعي الخطــوط التوجيهيــة العاملية 

| 65 |



اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

وتشــمل أغذيــة تنتمي إىل مجموعات عدة وتتســم مبســتوى 
أكــرب مــن التنوع ضمن املجموعــات الغذائية، بل وال يســتطيع 

1.5 مليار شــخص تحّمل كلفة منط غذايئ ال يســتويف ســوى 
املســتويات املطلوبــة من املغّذيات األساســية. 

يعيــش معظم األشــخاص الذيــن ال ميكنهــم تحّمل كلفة  	
األمنــاط الغذائيــة الصحية يف آســيا )1.9 مليار نســمة( وأفريقيا 

)965 مليــون نســمة(. ويعيش كثــريون غريهم يف أمريكا 
الالتينيــة والبحــر الكاريبــي )104.2 مليون نســمة( والعدد 

األقــل منهــم يف أمريكا الشــاملية وأوروبا )18 مليون نســمة(.

تزيــد كلفــة النمط الغذايئ الصحي عىل مســتويات خط  	
الفقــر الــدويل املحدد عند 1.90 دوالًرا أمريكًيــا من تعادل القوة 
الرشائيــة يف اليــوم. ويجعل ذلك األمناط الغذائيــة الصحية بعيدة 
املنــال عمــن يعيشــون يف دائرة الفقر أو بالــكاد فوق خط الفقر. 

تتخطــى كلفــة النمط الغــذايئ الصحي متوســط النفقات  	
الغذائيــة يف معظــم بلــدان الجنــوب؟ ويتعّذر عىل 57 يف املائة 

أو أكــرث مــن ســكان أفريقيا جنوب الصحــراء الكربى وجنوب 
آســيا تحمل كلفــة منط غذايئ صحي.

التحديــات أكــرب يف البلــدان التي تعاين مــن أزمات ممتدة.  	
ويف حــن أن كلفــة النمــط الغذايئ الصحــي يف هذه البلدان 
مشــابهة للمتوســط العاملــي، فإن أكــرث من 86 يف املائة من 

الســكان ال ميكنهــم تحّملها. وتســاوي هذه النســبة أكرث من 
 ضعــف املتوســط العاملي )38 يف املائة( وهي أعىل بنســبة

57 يف املائــة من التقديــرات املتعلّقــة ببلدان الجنوب. 

يلــزم إحــداث تحّول يف النظــم الغذائية ملعالجة مشــكلة  	
عجــز املالين من األشــخاص عــن تحّمل كلفة األمنــاط الغذائية 
الصحيــة جراء ارتفاع أســعار املــواد الغذائية والقيــود املرتبطة 

بالدخــل. وينبغــي لهــذا التحّول، يف الوقت نفســه، أن يهّيئ 
بيئــات غذائيــة داعمة، وأن يشــّجع الناس عــىل معرفة املزيد 

عــن التغذيــة، وأن يحّفز التغيري الســلويك الــذي ميكنه أن يؤدي 
إىل اتبــاع خيــارات غذائية صحية.

تكتسي كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على 
حتّملها أهمية بالغة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية
يواجــه العــامل تحديات فورية لجعل األمنــاط الغذائية الصحية يف 
متنــاول الجميــع، وهو مــا يُعتر رشطًا أساســيًا لتحقيق املقصدين 

املتصلــن بالجــوع والتغذيــة الواردين يف الهدف 2 من أهداف 
التنميــة املســتدامة. ومــا يزيد الطن بلّة جائحــة كوفيد-19، حيث 
يكمــن أحد أكــر التحديات الراهنة يف التكاليــف الحالية لألمناط 

الغذائيــة الصحية وعدم القدرة عــىل تحّملها.

ما الذي نستخلصه من األدلة املتاحة؟
تُعتــر كلفــة األغذية التي تشــكل منطًا غذائيًــا صحيًا والقدرة 

عــىل تحّملهــا عوامل مهمــة تحدد الخيــارات الغذائية. بالتايل، 
ميكــن أن تطال آثارهــا األمن الغذايئ والتغذية والصحة. وتشــر 

التكاليــف إىل مــا يجــب عىل الناس دفعه لقــاء منط غذايئ محدد. 
ومــن جهــة أخرى، فإن القدرة عــىل تحمل الكلفــة تعني كلفة 

النمــط الغــذايئ بالنســبة للدخل.ي وتبّن األدلــة أن كلفة النمط 
الغــذايئ والقــدرة عــىل تحّملها ترتبطان بجــودة النمط الغذايئ 

واألمــن الغذايئ والنتائــج التغذوية.7،6،5،4،3

ويشــكل الــوزن الزائد والســمنة نتيجــة ملجموعة كبرة من 
العوامــل االجتاعيــة واالقتصادية، إىل جانب نقــص التغذية لدى 
يف مرحلــة الطفولــة.ك ولكــن مثة أدلة قوية عىل أن ارتفاع أســعار 

الخيــارات الغذائية الصحية وتدين أســعار الخيــارات الغذائية 
ذات القيمــة التغذويــة األدىن، يســاهان يف تنامي االتجاه 
الســائد. وتحدث التغّرات يف األســعار النســبية بن األغذية 
الكثيفــة الطاقــة ذات القيمة التغذويــة املحدودة واألغذية 

املغذيــة، فارقـًـا أيًضا. ويظهر األثر األكر عىل األشــخاص ذوي 
الدخــل املنخفــض الذين هم األشــد تأثًرا وتــرًرا بكلفة األغذية.8

وخلصــت دراســة عاملية حديثــة قارنت التكاليف النســبية 
للوحــدة الحراريــة لألغذية املغذيــة واألغذية الغنيّــة بالطاقة التي 

تحتــوي عــىل نســبة عالية من الدهون و/أو الســكر و/أو امللح،ل 
إىل أن تقلّب أســعار األغذية يســاعد عىل تفســر األمناط الدولية 
يف تقــزم األطفال والوزن الزائد والســمنة لــدى البالغن.7 ولوحظ 

أن االنخفــاض النســبي يف ســعر هذه األغذية الغنيّــة بالطاقة 
يرتبــط ارتباطـًـا إيجابيًا بوزن الجســم الزائد لــدى البالغن. وهناك 

عاقــة وثيقــة بن معدل انتشــار الوزن الزائد لــدى البالغن 
وتدين أســعار الســكر وكذلك األغذية واملرشوبــات التي تحتوي 
عــىل كّميــات كبــرة منه. ويتاىش ذلك مع العــدد املتزايد من 

األدبيــات التي تربط اســتهاك هــذه املنتجات بزيادة الوزن.10،9

وال تنطبــق هــذه النتائج عــىل البلدان املرتفعة الدخل وحســب، 
بــل أيًضــا عىل البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا 

ي تشري كلفة النمط الغذائي يف هذا التقرير إىل جمموع قيم مجيع السلع 

الغذائية اليت تشكل النمط الغذائي. والقيمة بدورها هي سعر الوحدة من كل 
سلعة غذائية مضروًبا بكمية السلعة.

ك تشري األدلة إىل أن نقص التغذية يف مرحلة الطفولة يزيد أيًضا خطر 

املعاناة من الوزن الزائد والسمنة يف املراحل اللحقة. أنظر مثًل Wells وآخرين 
338.)2020(

ل كشفت الروابط بني األسعار النسبية للسعرات احلرارية اخلاصة بالسكر 

واملشروبات الغازية والزيوت/الدهون والوجبات اخلفيفة املمّلحة ومعدالت انتشار 
الوزن الزائد لدى البالغني، عن معاملت مهمة من الناحية اإلحصائية لألغذية 

األربعة الغنّية بالطاقة على الرغم من أن هذه الروابط أقوى يف ما يتعّلق 
بأسعار السكر واملشروبات الغازية.7
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والبلــدان املنخفضــة الدخل حيــث يُعتر الوزن الزائد والســمنة 
مشــكلة متفشــية ومتناميــة. ويرتبــط منو الدخــل يف البلدان بتدين 

مســتويات التقــزم وزيادة الوزن الزائد والســمنة.11 ويرتب 
عــن تدين ســعر األغذيــة الغنيّــة بالطاقة التي تحتوي عىل نســبة 

عاليــة مــن الدهون والســكر وامللح، ارتفاًعا يف معدالت الســمنة. 
وينطبــق ذلــك عىل البلــدان املرتفعة الدخــل12 وعىل االقتصادات 
التــي متــّر مبرحلــة انتقالية مثــل الصن والهنــد واملناطق الحرية 

يف أفريقيــا. وتُظهــر البحــوث الجديدة أيًضــا أن ارتفاع معدل 
الــوزن الزائــد يف البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا 

يعــزى بصــورة أساســية إىل التغّرات الرسيعــة جًدا يف النظم 
الغذائيــة، وال ســيا توافر األغذيــة العاليــة التجهيز واملرشوبات 

املحاة بالســكر بأســعار رخيصة.13

وتبــّن األدلــة الحديثــة أن تراجع التقزم لــدى األطفال، ما 
يقلــل مــن خطــر املعاناة من الــوزن الزائد والســمنة، يرتبط 

بتــدين األســعار النســبية لحليــب البقــر الطازج والبيــض واللحوم 
واألســاك وأغذيــة الرّضع املدعمــة.7،ا14 ولكن هذه األدلة 

ليســت دامغــة ويلزم إجراء دراســات إضافيــة، مبا يف ذلك حول 
اآلثــار التغذويــة املحتملــة املرتبــة عــن البيض وحليــب البقر 

عــىل مجموعات مســتهدفة رئيســية.15،ا16،ا17،ا18،ا19 

ويوفـّـر تحليــل جديد يف هــذا التقرير أدلة إضافيــة عىل العاقة 
بــن كلفــة النمط الغــذايئ الصحي والقدرة عــىل تحملها من جهة 

)أنظــر اإلطــار 10 لاطاع عــىل التعريف وامللحــق 3 للمنهجية 
الخاصــة بالنمــط الغذايئ الصحي( واألمن الغــذايئ والنتائج 

التغذويــة مــن الجهة األخــرى.م  ويُظهر التحليــل أنه كلا كان 
النمــط الغــذايئ الصحي غر متوافر بأســعار معقولــة يف مختلف 
األقاليــم وفئــات دخــل البلدان، كلا زاد معدل انتشــار النقص 
التغــذوي وتقزّم األطفال )الشــكل 25(. ولكن تتســم الفوارق 

اإلقليميــة والســياق اإلمنايئ باألهمية. فــإذا نظرنا إىل فئات 
الدخــل يف الشــكل 25ألــف، نرى أن البلدان املرتفعــة الدخل التي 

متثّل أوروبا وأمريكا الشــالية بصورة رئيســية، تركّز يف أســفل 
الرســم البيــاين من الجهة اليرسى األمــر الذي يدل عىل وجود 

مســتويات أدىن مــن النقــص التغذوي وإمكانية أكــر عىل تحّمل 
كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية منهــا يف بلدان أخرى. وبصورة 
ماثلــة، تســّجل البلــدان األفريقية املمثلــة بالنقاط الزرقاء يف 

الشــكل 25دال، أعــىل معدالت من التقزم املتصــل بعدم توافر 
األمنــاط الغذائية الصحية بأســعار معقولــة )مع وجود بعض 

االستثناءات(.

م تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى: Esfarjani وآخرون )2013(،339 

Dagnelie وVan Staveren و1991(،340 Krasevec( Hautvast وآخرون )2017(،341 
Branca و2002(،342( Ferrari وRah وآخرون )2010(.343

وإن الصلــة القامئــة بن الســمنة لدى البالغــن والقدرة عىل تحّمل 
كلفــة منــط غذايئ صحي هي عكس الصــات األخرى. فالبلدان 

املرتفعــة الدخل تســّجل أعىل األرقام مــن حيث القدرة عىل 
تحّمــل كلفــة األمناط الغذائية الصحية، ويف الوقت نفســه أعىل 
معــدالت الســمنة لدى البالغن. وباملثل، فإن معدالت الســمنة 

لــدى البالغن يف أمريــكا الاتينية والبحــر الكاريبي هي من 
بــن األعــىل عىل الرغم من أن معدل توافــر األمناط الغذائية 

الصحيــة بأســعار معقولة أدىن بقليل )الشــكل 25هاء–واو( مبا 
أن كلفــة هــذه األمناط الغذائية يف املنطقة أعىل من املتوســط 

املســّجل يف البلــدان املرتفعــة الدخل )3.98 دوالًرا أمريكيًا 
مقابــل 3.43 دوالًرا أمريكيًــا(. يف الواقع، تتــاىش النتائج يف هذه 

األقاليــم مع البحــوث الحديثة حول مختلــف مراحل ما يطلق 
عليــه "االنتقال إىل الســمنة" الذي يزيد فيه معدل انتشــار الوزن 

الزائــد والســمنة بدرجة كبرة كلا تطورت البلــدان ومنا ناتجها 
املحــي اإلجــايل للفرد الواحد. ولكــن تحجب هذه الصورة وجود 
اختافــات دميغرافيــة واجتاعية واقتصادية داخــل البلدان تتأثر 

بهــا مجموعات مختلفة مع مرور الوقت. فســوف يشــري الفقراء 
األغذيــة الرخيصة الثمــن والغنية بالطاقــة وذات القيمة التغذوية 

املتدنيــة أينــا كانت متوافرة مبا أن كلفــة األمناط الغذائية 
الصحيــة تبقــى عالية بالنســبة إليهم.20،ا21 ولقــد كان العديد من 
البلــدان املرتفعة الدخل، وال ســيا الواليــات املتحدة األمريكية 
وأوروبــا، لبعــض الوقت يف مرحلة "االنتقال إىل الســمنة" التي 

يتخطى فيها معدل انتشــار الســمنة لدى األشــخاص ذوي الوضع 
االجتاعي واالقتصادي األدىن املعدل املســّجل لدى األشــخاص 

ذوي الوضــع االجتاعي واالقتصادي األعىل. ولكن تجدر اإلشــارة 
إىل أنــه بالرغــم مــن أن ذلك ال ميثّل العامــل املتغّر الوحيد الذي 

يؤثــر عىل زيــادة الوزن، يبقى موضع تركيز هــذا التقرير هو 
التكاليف والقدرة عــىل تحّملها.

كيف تقّيد تكاليف األمناط الغذائية والقدرة 
على حتّملها إمكانية احلصول على األغذية؟ 
تقيــس التكاليــف والقــدرة عــىل تحّملهــا جانبًا واحًدا من 

النظــم الغذائيــة، وهــو مــدى تقييد أســعار األغذية ودخل 
األرسة )أو الفــرد( للخيــارات الغذائيــة. وتعــّد التكاليف 

والقــدرة عــىل تحّملهــا من بــن أهم الحواجز أمــام الحصول 
عــىل األغذية، ال ســيا املغذيــة منها.22،ا23 وتشــر منظمة 

األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العاملية )2019(24 إىل أنه 
"بــرف النظــر عن الجوانــب االجتاعيــة والثقافيــة للخيارات 

الغذائيــة، يتنــاول األشــخاص عادًة مــا ميكنهم تحّمــل كلفته."

ويتــم تحديــد إمكانيــة الحصــول عىل األغذية عــادًة عن طريق 
الوصــول املــادي )مثل اإلنتــاج الخاص، وبُعد املســافة عن 
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ألف) معدل انتشار النقص التغذوي حبسب البلدان وفئات دخل البلدان

البلدان املنخفضة الدخل
مواءمة رباعيةالبلدان املرتفعة الدخل

أفريقيا الشمالية
أوسيانياأمريكا الشماليةأمريكا الالتينية والبحر الكارييب أوروبا آسيا

أفريقيا الغربيةأفريقيا اجلنوبيةأفريقيا الوسطىأفريقيا الشرقية
مواءمة رباعية
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جيم) تقّزم األطفال حبسب البلدان وفئات دخل البلدان

واو) السمنة لدى البالغني حبسب البلدان واألقاليمهاء) السمنة لدى البالغني حبسب البلدان وفئات دخل البلدان

باء) معدل انتشار النقص التغذوي حبسب البلدان واألقاليم

دال) تقّزم األطفال حبسب البلدان واألقاليم 
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البلدان املنخفضة الدخل
مواءمة خطيةالبلدان املرتفعة الدخل

البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العلياالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا
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الشكل 25

عدم القدرة على حتّمل كلفة منط غذائي صحي مرتبط ارتباًطا وثيًقا بانعدام األمن الغذائي 
ومبختلف أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك تقزم األطفال والسمنة لدى البالغني 

مالحظات: يظهر الشكل حتليًل بسيًطا للرتداد بني معّدل انتشار النقص التغذوي وتقزم األطفال والسمنة لدى البالغني )احملور العمودي( وعدم القدرة على حتّمل كلفة 
منط غذائي صحي )احملور األفقي( بني فئات دخل البلدان واألقاليم. وتعكس القيم األعلى يف احملور األفقي مستويات أعلى من عدم القدرة على حتّمل كلفة منط غذائي 

ا عنها كنسبة مئوية من متوسط النفقات الغذائية القطرية يف عام 2017. ويعّب عن مجيع املتغرّيات باللوغاريتمات. ولكل بلد، يتم استخدام أحدث البيانات  صحي معّبً
بشأن تقزم األطفال املتوافرة بني عامي 2014 و2019، يف حني يعود معدل انتشار النقص التغذوي إىل سنة 2017 والسمنة لدى البالغني إىل سنة 2016. ويدل معامل 
التحديد R مرّبع على نسبة التباين يف العامل املتغرّي يف احملور العمودي واليت تعزى إىل توافر النمط الغذائي بأسعار معقولة. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف النمط 
الغذائي الصحي واإلطارين 11 و12 للطلع على منهجية التكاليف والقدرة على حتّملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 للطلع على امللحظات املنهجية كاملة ومصادر 

البيانات. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة بالنسبة إىل معدل انتشار النقص التغذوي؛ اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري/البنك الدويل. 2019. 

https://data.unicef.org/topic/nutrition; www.who.int/nutgrowthdb/estimates; https:// .]إصدار مارس/آذار 2019( ]النسخة اإللكرتونية( UNICEF-WHO-The World Bank: Joint child malnutrition estimates – Levels and Trends
 Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. ؛ وميكن إجياد البيانات املتعّلقة بالقدرة على حتمل الكلفة يفdata.worldbank.org

Background paper for the State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome, FAO..
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

األســواق، والتوافر يف األســواق، واملــوارد الطبيعيــة والتنوع «
البيولوجــي التــي توفـّـر األغذية الّرية( والوصــول االقتصادي 

أو املــايل )مثــل القــوة الرشائية والحصــول عىل القروض(. ويف 
بعــض الحــاالت، ميكن للوصــول االجتاعي )مثــل القدرة عىل 
تأمــن األغذيــة مــن خال الشــبكات االجتاعية باالســتناد إىل 

األرسة املمتــدة أو االنتــاء العرقــي أو الديني أو الســيايس( أن 
يشــكل بديــًا عــن الوصول املايل واملادي. 

وعــىل املســتوى العاملــي، يتم إنتــاج أو تخزين مــا يكفي من 
األغذيــة لتلبيــة االحتياجــات مــن الطاقــة الغذائية. ومع ذلك، 
هنــاك تبايــن يف توافــر األغذية وإمكانيــة الحصــول عليها بن 
مختلــف األقاليــم وفئــات دخــل البلدان، ال ســيا يف ما يخص 
األغذيــة التــي تشــكل منطـًـا غذائيًا صحيًا. وعــىل الرغم من أن 
النظــم الغذائيــة تيــرّس توافر األغذية يف األســواق عــىل جميع 

املســتويات، ال يــزال هنــاك قيود ماديــة واقتصاديــة واجتاعية 
تحــول دون حصــول الكثر من األشــخاص عــىل األغذية بصورة 
مســتدامة مــن أجل حيــاة مفعمة بالنشــاط وموفــورة الصحة. 

وميكــن للقيــود املاديــة أن تشــمل البنيــة التحتيــة الرديئة 
للطرقــات أو مجــّرد غيــاب وســائل النقل واملســافات الطويلة 

التــي يجــب قطعها للوصول إىل األســواق. 

وخــال تفــي جائحة كوفيد-19 مثًا، كانــت األغذية متاحة 
بوفرة. ولكن من غر الواضح بعد إىل أي مدى ســتبقى ساســل 

اإلمــدادات الغذائية مبنأى عن االضطرابات واألســعار بدون 
تغيــر؛ وميكن أن تســتمر البلدان يف اســتراد األغذية، ولن يتأثر 

اســتهاك الســكان الضعفاء لألغذية بســبب فقدان الدخل وتدابر 
االحتــواء التــي اعتمدتها الحكومات يف جميــع أنحاء العامل. ومن 

املمكن أن يتحول كل ذلك إىل مشــاكل عىل مســتوى توافر 
األغذيــة والحصــول عليها، ولكن مل يكن هناك ســوى قدًرا ضئياً 

مــن املعلومــات عن ذلك حتى تاريخ إعداد هــذا التقرير للخروج 
باالســتنتاجات. وســتقوم اإلصدارات الاحقة من هذا التقرير 

برصد االنعكاســات املســتقبلية وتحليلها. 

وتأكيــًدا ملــا ســبق، يتوقف مــا يتناوله األشــخاص من طعام 
عــىل مــا هــو متاح وعىل مــا ميكنهــم تحّمــل كلفته – وهو دالة 

25 وعندما تكون األغذيــة متوافرة،  لكلفــة األغذيــة والدخــل.
تــأيت الخيــارات الغذائيــة كنتيجــة للتفاعــل بن الدخل واألســعار 

واألفضليــات بحيــث تتيــح الدخل األعىل واألســعار األدىن 
خيــارات أكرث، ما يســمح لألشــخاص باســتهاك املزيد من 

األغذيــة املتنوعــة. والقــدرة عىل تحمــل الكلفة هــي مفهوم 
نســبي يشــمل ســعر غذاء ما يف الســوق مقارنــة بالنفقات 

األرسة.  األخرى ودخل 

وحاملــا يتــم تأمن إمكانيــة الحصول عىل األغذيــة، ميكن تحديد 
الخيــارات الغذائيــة عن طريــق عوامل أخرى قابلــة للتعديل 
بصــورة فرديــة مثل الوقت والســهولة، واملعرفــة بالتغذية،ن 

واألذواق والعــادات. وتتشــكل هــذه الخيارات عن طريــق البيئة 
الغذائية، مبا يف ذلك التســويق، والدعاية، والتوســيم، وأشــكال 
الرويــج األخرى، وعن طريــق العوامــل االجتاعية والقوى من 

خــارج النظــام الغذايئ مثل املســاواة بن الجنســن، والرعاية 
باألطفــال، والتوزيــع داخل األرسة، والســكن، والنقل.26 وعىل 
ســبيل املثــال، فإن الوقت الــذي يقدمه معــّد األغذية وكلفة 

الوقــود واملياه أمــور رضورية إلعداد األغذية. وتتســم القيود 
االجتاعيــة باألهميــة أيًضا يف بعــض املجتمعــات التي يُحظر 

فيهــا عــىل بعض املجموعات اســتهاك أغذيــة معيّنة. 

كيف تؤثر أسعار األغذية والدخل على اخليارات الغذائية 
واستهالك األغذية؟

لفهــم تأثــر األســعار والدخل عىل اســتهاك األمنــاط الغذائية 
الصحيــة، ال بــد مــن النظــر يف مدى تغــّر كمية األغذية 

املســتهلكة اســتجابة للتغــّرات يف األســعار والدخــل. ويبّن 
نطــاق االســتجابة، أو املرونــة، النســبة املئويــة للتغير يف 

الطلــب عــىل ســلعة غذائيــة معيّنــة بعد حدوث نســبة مئوية 
مــن التغيــر يف ســعرها أو يف دخــل الفرد. وبصــورة عامة، هناك 

عاقــة ســلبية بن أســعار األغذيــة وكّمية الغــذاء املطلوب، يف 
حــن أن العاقــة إيجابيــة بن هــذه األخرة والدخل. 

وتشــر املرونة الســعرية إىل التغّرات يف الطلب بســبب تغر يف 
ســعرها، وهي ســلبية عموًما.س ولكن ياحظ تفاوت يف مدى 

انخفــاض الكمية. وعىل ســبيل املثال، تُعتر الحبوب األساســية 
عــادًة ســلًعا رضوريــة لذلك فإن الطلب عليهــا ليس مرنًا )أي أنها 

تتمتع مبرونة ســعرية أقل(. وال تؤدي زيادة ســعر الحبوب أو 
انخفاضــه إىل تغيــر كبر يف الطلب عىل هــذه الحبوب مقارنة 

بالســلع الغذائيــة األخرى. وهناك مرونة ســعرية متداخلة أيًضا 
يتغّر فيها الطلب عىل ســلعة ما اســتجابة لتغير يف ســعر ســلعة 

أخــرى إذا كانت الســلعتان مواًدا بديلــة أو مكّملة. وتحدد مرونة 
الدخــل إزاء الطلــب مدى تغّر الطلب بســبب التغّرات يف الدخل. 

ن على سبيل املثال، ُتظهر الدراسات أن املعارف التغذوية اليت متلكها املرأة 

تؤدي دوًرا أساسًيا يف النتائج التغذوية لألطفال )أنظر Maitra 344 للطلع 
على استعراض مفّصل(. وتعّد قدرة املرأة على صنع القرارات أمًرا حاسًما: 

ففي البلدان النامية، تؤدي املرأة دوًرا أكثر نشاًطا من الرجل يف توفري املغّذيات 
لألطفال عن طريق األغذية.345 وإذا أعطيت املرأة قدرة متساوية مع الرجل 

على صنع القرارات يف املنزل يف ما خيص األغذية، قد يرتاجع سوء التغذية لدى 
األطفال بنسبة 13 يف املائة حبسب التقديرات.346 ولقد بّينت البحوث أنه إذا 

متّكنت املرأة من التحكم بقدر أكب بدخل األسرة ميكن حتقيق نتائج مفيدة أخرى 
وحتسني رفاه األطفال، مثل حتسني الرتبية واألمن االقتصادي العام لألسرة.347 

س وتستثىن من ذلك ظاهرة سلع جيفن Giffen: وهذه حالة خاصة حتدث يف 

ظروف استثنائية يستهلك فيها السكان مادة غذائية بكمية أكب كّلما زاد سعرها 
والعكس بالعكس.
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وتعكــس املرونة الســعرية واملرونــة الســعرية املتداخلة ومرونة 
الدخــل إزاء الطلــب عــىل أي مجموعــة معيّنة من األغذية، 
مزيًجــا مــن آثار االســتبدال )مثل اســتبدال األرّز بالبطاطا 

عندمــا يرتفع ســعره( وآثــار الدخل )مثل اســتهاك املزيد من 
األغذيــة األخــرى عندما ينخفض ســعر جميع األغذية األساســية 

النشــوية(. وعىل ســبيل املثال، إذا انخفض ســعر األغذية 
األساســية، يوفـّـر تراجــع كلفة النمط الغذايئ األســايس الذي 

يشــمل هــذه األغذيــة املال لرشاء املزيد مــن األغذية األغىل مثًنا. 
ويرجــم ذلك إىل مســتوى أعىل مــن الدخــل الحقيقي، مع بقاء 

جميــع األمــور األخرى ثابتة. وتتســم هذه املفاهيــم بأهمية 
حاســمة لفهــم كيــف تؤثر كلفــة األغذية والقدرة عــىل تحّملها 

عــىل األمناط الغذائية للســكان. 

ومــن املعروف أن مرونة األســعار والدخل إزاء الطلب عىل 
األغذيــة األساســية صغرة جًدا وال تختلف كثرًا عــن الصفر، أقلّه 

يف األجــل القصــر.27 وحتى التقلبات الكبرة يف األســعار أو الدخل 
ال ترتبــط بتغــّرات ملحوظة يف إجايل الســعرات الحرارية املتأتية 

من األغذية األساســية املســتهلكة. ولكن تؤثر اســتجابة املتناول 
الغــذايئ يف األجــل القصر للتغّرات يف األســعار والدخل عىل 

تركيبة النمط الغذايئ، ذلك أن األشــخاص يســتبدلون األغذية يف 
مــا بينهــا لتلبية احتياجاتهــم اليومية من الطاقة.

وتكون املرونة الســعرية لألغذيــة املغذية أكر منها لألغذية 
األساســية.28،ا29 ويعزى ذلك إىل آثار االســتبدال والدخل عىل السواء. 

ويظهــر تحليل تجميعي أن زيادة يف أســعار الفاكهة والخضار 
بنســبة 10 يف املائة ترتبط براجع اســتهاكها بنسبة 6.1 يف املائة 
يف املتوســط يف حن أن الزيادة نفســها يف أسعار الحبوب ترتبط 
براجع اســتهاكها بنســبة 5.2 يف املائة يف املتوسط.30 عاوة عىل 

ذلك، يتبّن أن املرونة الســعرية املقّدرة عىل مســتوى املنتج )مثل 
التفــاح( متيــل إىل أن تكون أكــر بالقيمة املطلقة من تلك املقّدرة 
لفئات أوســع من املنتجــات )مثل الفاكهة(. وميكن أن يعزى ذلك 

إىل إمكانيات االســتبدال بن املنتجات يف فئة األغذية نفســها، 
األمر الذي يحّد من معدل االســتجابة الســعرية لفئة املنتجات 

)الجدول ألف5–1 يف امللحق 5(.30،ا31 

وبصورة عامة، ال يتســم اســتهاك األغذية باملرونة إزاء الدخل، 
عــىل الرغــم من االختافات الكبــرة املوجودة إذ إن مرونة الدخل 

إزاء الطلــب متيــل إىل أن تكــون أكر يف البلدان التــي يكون فيها 
دخل الفرد أدىن نســبيًا )الشــكل 26(. وميكن رؤية مرونة كبرة 
يف الدخــل إزاء الطلــب لدى الرشائح األفقر من الســكان داخل 

البلــدان، وحتــى يف البلدان املرتفعة الدخــل. وهناك أيًضا فوارق 
كبرة يف اســتجابة الدخل ملختلف الســلع الغذائيــة. فيتمتع 

الطلــب عىل األغذية األساســية مثل الحبوب عــادًة مبرونة أقل منه 
عــىل الفاكهة والخضار أو اللحــوم ومنتجات األلبان. 

ومتيــل املرونــة الســعرية إىل االرتفــاع يف البلدان ذات معدالت 
التنميــة االقتصاديــة األدىن، مــا يعنــي أن الزيادة يف أســعار 

جميــع األغذيــة تــؤدي إىل تراجع أكــر يف اســتهاكها يف البلدان 
28 وتُظهر الدراســات  الفقــرة )الجــدول ألــف5–2 يف امللحق 5(.

التــي تتنــاول البلــدان املرتفعــة الدخل واالقتصادات الناشــئة 
أنــه من األرجح أن يســتجيب األشــخاص ذوي الدخــل املنخفض 

8 وكان للتغــّرات يف أســعار األغذية  للتغــّرات يف األســعار.
آثــار ســعرية أكــر يف البلــدان املنخفضة الدخــل. وكانت اآلثار 

الســعرية املتداخلــة أكــرث تبايًنــا، ولوحظ أنهــا تعزز اآلثار 
الســعرية أو تقّوضهــا أو تخففهــا تبًعــا لفئــة دخــل البلد.29،ا32،ا33،ا34 

وبالنظــر إىل مرونــة الدخــل، تؤدي زيــادة الدخل إىل زيادة 
35 وإن  اســتهاك األغذيــة املغذيــة مثل الفاكهــة والخضار.
مرونــة الدخــل إزاء األغذيــة الحيوانية املصــدر والفاكهة 

والخضــار إيجابيــة ودامئًا أكــر منهــا إزاء الحبوب والدرنات. 
كــا أن مرونــة الدخــل إزاء الطلــب عىل األغذيــة املغذية مثل 
منتجــات البســتنة واللحــوم ومنتجــات األلبان، أكــر يف البلدان 

الفقــرة كتلــك الواقعــة يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى. 
وبصــورة عامــة، فــإن القدرة عــىل تحّمل كلفة هذه الســلع 

الغذائيــة أقــل مــن القدرة عىل تحّمــل كلفة األغذية األساســية. 
يف الواقــع، تكــون اســتجابة الطلــب للتغــّرات يف الدخل يف 

حالــة األغذيــة األساســية مثــل الحبوب، أصغــر منها يف حالة 
الســلع الغذائيــة العاليــة القيمــة مثل اللحوم واألســاك 

36 28،ا 3،ا ومنتجــات األلبان.

ويف البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل، يرتبــط الوضع 
االجتاعــي واالقتصــادي الجيّــد أو العيــش يف املناطــق الحرية 
ببعــض العنــارص املكّونــة لألمنــاط الغذائيــة الصحية، مبا يف ذلك 
ارتفــاع متنــاول الفاكهــة والخضار، وتحّســن الجــودة الغذائية، 

وزيــادة التنــوع الغذايئ، وارتفــاع متنــاول الفيتامينات 
واملعــادن. ولكــن لوحــظ أن الوضع االجتاعــي واالقتصادي 
الجيّــد أو العيــش يف املناطــق الحريــة يرتبط أيًضــا بارتفاع 

متنــاول الطاقــة والكوليســرول والدهون املشــبّعة بســبب 
37 االســتهاك املتزامــن لألغذيــة العاليــة التجهيز.

والخاصــة أن تخفيــض أســعار األغذيــة – الذي ميكن أن ينشــأ 
عــن تغــّرات يحدثهــا العــرض38 والطلب – لــن يكون له عىل 

األرجــح تأثــر عىل الطلب عــىل الســعرات الحرارية، ولكن 
تخفيــض أســعار أغذيــة بعينهــا هــو ما يؤثر تأثــرًا كبرًا عىل 
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الناتج املحلي اإلمجايل للفرد الواحد (املقياس اللوغاريتمي)

اللحومالفاكهة واخلضاراخلبز واحلبوب

خيــارات االســتهاك. ويعني ذلــك أن كلفة األغذيــة املغذية 
تحديــًدا تتســم باألهميــة لفهــم الوصــول االقتصادي إىل األمناط 

الغذائيــة الصحيــة. ولقــد ثبت أن هــذه التكاليف ليســت يف 

متنــاول الكثــر من األشــخاص كا ســيتبّن الحًقا. 

األمناط الغذائية الصحية غري ميسورة الكلفة لكثري من 
األشخاص، وال سيما الفقراء، يف مجيع أقاليم العامل 

تشــر األدلة عىل مقارنــات التكاليف الخاصة بكل صنف من 
أصناف الســلع الغذائية و/أو املجموعات الغذائية واملســتمدة 

من الدراســات القامئة، إىل أن كلفــة األغذية املغذية مثل الفاكهة 
والخضــار واألغذية الحيوانيــة املصدر تكون عادًة أعىل من كلفة 

األغذيــة الغنيــة بالطاقة التي تحتوي عىل نســبة عالية من الدهون 
و/أو الســكر و/أو امللح وأعىل من كلفة األغذية األساســية النشوية 

والزيوت والســكريات. ولكــن تتباين هذه التكاليف حول العامل 
وبحســب الدخل القومي اإلجايل للفرد الواحد يف كل بلد.4،ا39،ا40 

ولقد ثبت أيًضا أن األســعار النســبية لألغذية املغذية واألغذية 

الغنيــة بالطاقة ذات القيمة التغذويــة املتدنية تختلف بصورة 

منهجيــة مع اختاف مســتويات الدخل واألقاليم.7،ا14 وإن معظم 

األغذيــة من غر الحبوب متدنية التكاليف نســبيًا يف البلدان 

املرتفعــة الدخل، مبا يف ذلك األغذية الغنية بالســكر والدهون. ويف 

البلــدان املنخفضة الدخل، تكون كلفــة األغذية الغنية باملغّذيات 

أو املدّعمة أعىل عادًة، وال ســيا معظم األغذية الحيوانية املصدر 

وأغذية الرّضع املدعمة. ويتبّن أن أســعار الخضار واألغذية 

الحيوانية املصدر تكون دامئًا أعىل من أســعار األغذية األساســية 

النشــوية يف جميع أنحاء العامل.7،ا14 

ولقــد أظهرت الدراســات أيًضا أن التكاليف النســبية للوحدة 

الحراريــة يف معظــم األغذية املغذية تكون أعــىل يف البلدان األفقر 

عــىل الرغــم من وجود بعض االســتثناءات.7،ا41 عاوة عىل ذلك، 

متيــل كلفــة األغذيــة املغذية إىل التباين بقدر أكــر بن مختلف 

الشكل 26

مرونة الطلب على املنتجات الغذائية بالنسبة للدخل متيل إىل أن تكون أكرب يف البلدان 
اليت يكون دخل الفرد فيها أدىن 

مالحظات: يبنّي الشكل العلقة بني مرونة الدخل والناجت احمللي اإلمجايل للفرد الواحد حبسب فئات األغذية. وعلى الرغم من أن مرونة الدخل تكون أعلى إزاء بعض 
املنتجات )مثل اللحوم( مقارنة بغريها )مثل اخلبز واحلبوب(، إال أنها متيل إىل االخنفاض مبوازاة الناجت احمللي اإلمجايل للفرد الواحد بالقيمة املطلقة.

 )https://doi.org/10.4060/ca8430en متاح أيًضا على املوقع اإللكرتوين( .Schmidhuber, J., Pound, J. & Qiao, B. 2020. COVID-19: channels of transmission to food and agriculture. Rome, FAO :املصدر
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»

املواقــع الجغرافية. وتتســم األغذية املغذيــة يف الكثر من األحيان 
د  بقابليــة التلــف برسعــة وهي أقل قابلية للتــداول التجاري. وتحدَّ

بالتــايل أســعارها بدرجة كبرة عن طريــق اإلنتاجية املحلية 
وكفــاءة سلســلة القيمة، مبا يف ذلك ساســل النقل والتريد.7،ا42 

وتشــر بعــض األدلة إىل أن الفــرق يف التكاليف بن األغذية 
املغذيــة واألغذيــة الغنيــة بالطاقة يتزايد مــع الوقت يف بعض 
أنحــاء العامل.4 وعىل ســبيل املثال، خلصت دراســة يف الواليات 
املتحــدة األمريكية إىل أن تباين األســعار بــن األغذية املغذية 

واألغذيــة الغنيــة بالطاقــة ذات القيمة التغذويــة املتدنية قد زاد 
بــن عامــي 2004 و2008 يف بعض أنحاء الباد.42 وتُظهــر النتائج 

من جنوب رشق آســيا أمناطًا مشــابهة.43 

ولكــن تتعلـّـق معظم األدلــة املتاحة حاليًا بشــأن كلفة األغذية 
املغذيــة مبقارنــات التكاليــف الخاصة بــكل صنف من أصناف 

الســلع الغذائيــة و/أو املجموعــات الغذائية. وهناك أدلة 
محــدودة تقــارن تكاليف األمناط الغذائيــة ككلع والقدرة عىل 

تحمــل تلــك التكاليــف، فضًا عن عدد ضئيل مــن التحليات 
العامليــة الشــاملة لعــّدة بلدان.56،44 ولقد اقتــر تحليل الوصول 

االقتصــادي إىل األغذيــة عىل الدخل أو عىل مؤرشات أســعار 
األغذيــة التــي ال ترتبط بشــكل واضح باألمناط الغذائيــة الصحية. 

ويقــوم هذا التقرير بســّد بعض الفجوات يف املعارف. فهو يعرض 
تحليًا جديًدا بشــأن كلفة األمنــاط الغذائية ذات الجودة الغذائية 
املتناميــة والقدرة عىل تحّملها حول العامل، وذلك بحســب األقاليم 
ومختلف الســياقات اإلمنائيــة. وتجري محاكاة ثاثة أمناط غذائية 

لتحديد مدى توافر ثاثة مســتويات مــن الجودة الغذائية املتنامية 
بأســعار معقولة، من منط غذايئ أســايس كاٍف من حيث الطاقة 

الغذائيــة يلبي االحتياجات من الســعرات الحرارية، إىل منط غذايئ 
مائم من حيث املغّذيات، ثم منط غذايئ صحي يشــمل تقديرًا 

للمتنــاول املوىص به ملجموعات غذائية أكرث تنوًعا واســتصابًا. ويرد 
وصــف كامل لهذه األمناط الغذائيــة الثاثة يف اإلطار 10.

ويهــدف تحليــل كلفة األمناط الغذائيــة الثاثة والقدرة عىل 
تحّملهــا إىل اإلجابــة عىل ثاثة أســئلة: )1( ما هي كلفة 

املســتويات الثاثــة املختلفة من الجــودة الغذائية وما مدى 
توافرها بأســعار معقولة؟ )2( وما هو الفارق النســبي يف 

ع أجرى مشروع "سد الثغرة التغذوية" التابع لبنامج األغذية العاملي مؤخًرا 

حتليلت لكلفة األمناط الغذائية والقدرة على حتّملها يف عدد من البلدان 
املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا ويف السياقات اهلشة/أماكن تواجد 

اللجئني. وحبلول عام 2019، كان التحليل قد أُجري يف 27 بلًدا وبدأ يف عام 
2020 يف أكثر من عشرة بلدان إضافية. وإن تقارير املشاريع اليت نُشرت نتائجها 

متاحة للسلفادور، وغانا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ومدغشقر، 
وموزامبيق، والنيجر وباكستان، والفلبني، وسري النكا، وطاجيكستان. ويرجى 

الرجوع إىل برنامج األغذية العاملي )2019(60 للطلع على مزيد من التفاصيل.

الكلفــة والقــدرة عىل تحمل الكلفة لــدى االنتقال من منط 
غــذايئ كاٍف مــن حيث الطاقة الغذائيــة إىل منط غذايئ مائم من 

حيــث املغّذيــات ومن ثم إىل منــط غذايئ صحي؟ )3( وكم عدد 
األشــخاص الذيــن ال ميكنهم تحّمل كلفــة كل نوع من هذه األمناط 

الغذائيــة وأيــن يتواجدون يف العامل؟ يستكشــف التحليل هذه 
األســئلة مــن منظور عاملي وإقليمي ومن منظور الســياق اإلمنايئ. 

وعندمــا تجــري مقارنــة األمناط الغذائيــة الفعليــة، يتبّن أن 
األشــخاص األشــد فقًرا يف العــامل يســتهلكون شــيئًا قريبًا من 

النمــط الغــذايئ األســايس الكايف مــن حيث الطاقــة الغذائية. 
ويتــم إنفــاق أي دخل إضــايف يتجاوز مســتوى الكفاف عادًة 

لتحســن النمــط الغــذايئ القائم عىل األغذية األساســية 
النشــوية بفضــل كميــات صغــرة من األغذية مــن مجموعة 

غذائيــة ثانيــة أو ثالثــة يكــون مثنهــا أعىل لكل ســعرة حرارية 
ولكنهــا توفـّـر عــىل األقــل بعض التنــوع وتضيف قيمــة تغذوية. 

وترتبــط الزيــادات اإلضافية يف الدخل عــادًة برشاء املزيد من 
األغذيــة املتنوعــة، األمــر الذي يوفـّـر يف الكثر من األحيان 
مســتويات أعــىل مــن معظم املغّذيات ولكــن ينطوي عىل 

اســتخدام مكّونات ســعرها أعــىل من النمط الغــذايئ األقل كلفة 
املائــم مــن حيث املغّذيات يف مســعى إىل بلوغ مســتويات أعىل 

مــن االستســاغة والراحة وغرهــا من الخصائــص التي ال تقتر 
عــىل املغّذيــات األساســية. ويف حالة البلــدان املرتفعة الدخل 

التــي فيهــا تدّرج عكيس بــن الرثوة والســمنة، هناك ترابط بن 
تــدين الدخل والســمنة وفًقــا ملبدأ "االنتقال إىل الســمنة" الذي 

جــرى رشحه أعــاه، وذلك بســبب "االنتقال التغذوي".

وهنــاك بــن النمط الغذايئ الــكايف من حيث الطاقــة الغذائية 
والنمــط الغــذايئ املائــم من حيث املغّذيــات، أمناط غذائية 

أخــرى ال يقتــر محتواها عىل األغذية األساســية فقــط لتلبية 
االحتياجــات مــن الطاقة األساســية ولكــن تبقى املغّذيات 

األساســية فيهــا قليلــة. وميكن أن تُعتر هذه األمنــاط الغذائية 
غــر صحيــة ألنها قــد تحتوي عىل وفرة من الدهون والســكريات 

غــر الصحيــة و/أو امللح، أو ألنهــا قد تفتقر بكل بســاطة 
إىل الكميــة الكافيــة مــن األغذيــة الغنية باملغّذيــات لتلبية 
االحتياجــات مــن املغّذيــات )مثًا بســبب الفقر أو مزارع 

الكفــاف ذات اإلمكانيــات املحدودة للوصول إىل األســواق(. 

وبالنســبة إىل األشــخاص الذيــن ال ميكنهم تحّمــل كلفة منط 
غــذايئ صحي بســبب ارتفــاع كلفة األغذيــة املغذية، تتوافر 

الخيــارات غــر الصحية مثــل املرشوبات املحتوية عىل الســكر 
والوجبــات الخفيفــة الغنية بالســكر أو الدهون املشــبعة أو 
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لغرض هذا التحليل، جيري حتليل كلفة ثلثة أمناط غذائية 
مرجعية والقدرة على حتّملها حملاكاة املستويات التدرجيية جلودة 
النمط الغذائي، من منط غذائي أساسي كاٍف من حيث الطاقة 

الغذائية إىل منط غذائي ملئم من حيث املغّذيات مث منط غذائي 
صحي.

"النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة"
يوّفر هذا النمط الغذائي السعرات احلرارية الكافية مليزان الطاقة 
من أجل العمل كل يوم. ويتم حتقيق ذلك باستخدام األغذية النشوية 

األساسية فقط يف بلد ما )مثل الذرة أو القمح أو األرّز فقط(.
"النمط الغذائي املالئم من حيث املغّذيات" 

ال يوّفر هذا النمط الغذائي السعرات احلرارية الكافية 
)وفًقا للنمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية الوارد 
ذكره أعله( فحسب، بل أيًضا قيم املتناول ذي الصلة من 

23 من املغّذيات الكبرية والدقيقة عن طريق مزيج متوازن 
واملعادن  والفيتامينات  والدهون  والبوتينات  الكربوهيدرات  من 

األساسية ضمن احلدود العليا والدنيا اللزمة للوقاية من حاالت 
القصور وجتّنب السّمية. ويرتاوح متناول املغّذيات الكبرية ضمن 

النطاق املقبول لتوزيع املغّذيات الكبرية الذي حدده معهد الطب 
 45.)2006(

الغذائي الصحي"  "النمط 
يوّفر هذا النمط الغذائي السعرات احلرارية واملغّذيات 
الكافية )حبسب النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة 

الغذائية والنمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات املذكورين 
أعله( ويشمل أيًضا متناوًل أكثر تنوًعا من األغذية اليت 

تنتمي إىل جمموعات غذائية خمتلفة عديدة. وعلى النحو 
املبنّي يف القسم األخري من اجلزء األول من هذا التقرير، يهدف 
هذا النمط الغذائي إىل تأمني املتناول املطلوب من املغّذيات 

وإىل املساعدة على الوقاية من سوء التغذية جبميع أشكاله، مبا 
يف ذلك األمراض غري املعدية املتصلة بالنمط الغذائي )أنظر 

اإلطار 5 يف اجلزء األول(. 
ويستند النمط الغذائي الصحي إىل خطوط توجيهية 

عاملية48،47،46 مكّيفة وطنًيا مع اخلصائص الفردية لكل بلد، والسياق 

الثقايف، وتوافر األغذية على املستوى احمللي، والعادات الغذائية من 
خلل اخلطوط التوجيهية الوطنية بشأن النظم الغذائية القائمة 

على األغذية. ولكن يف الوقت الراهن، هناك عدد قليل نسبًيا من 
البلدان اليت متلك خطوًطا توجيهية وطنية حمددة كمًيا بشأن 

النظم الغذائية القائمة على األغذية. بالتايل، وألغراض التحليل، 
يسرتشد النمط الغذائي الصحي يف هذا القسم بالتوصيات الكمية 

املستمدة من عشرة خطوط توجيهية وطنية بشأن النظم الغذائية 
القائمة على األغذية واليت متّثل سلسلة من التوصيات الغذائية 
اليت وضعتها البلدان. ومن مث يتم تكييف هذه التوصيات على 

املستوى احمللي يف كل بلد من خلل تعيني السلع الغذائية األقل 
كلفة املتاحة يف كل جمموعة غذائية يف كل بلد )أنظر اإلطار 11 
واجلدول ألف4-1 يف امللحق 4 للطلع على وصف للخطوط 
التوجيهية العشرة بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية(. 

وعلى الرغم من أنه ال يتم اختيار النمط الغذائي الصحي باالستناد 
إىل املغّذيات بل يتم حتديده من جانب اخلطوط التوجيهية بشأن 

النظم الغذائية القائمة على األغذية، يليب هذا النمط الغذائي 
95 يف املائة من االحتياجات من املغّذيات يف املتوسط وميكن بالتايل 

اعتبار أنه يوّفر دائًما املغّذيات املناسبة.49

اهلدف من حتليل التكاليف والقدرة على حتّملها 
يتمثل اهلدف الرئيسي من التحليل الوارد يف هذا القسم يف 
قياس ما إذا كانت النظم الغذائية تضع املستويات الثلثة 

للجودة الغذائية يف متناول األشخاص األشد فقًرا باستخدام 
األغذية اليت تستويف كل معيار بأقل كلفة ممكنة. ويف هذه احلالة، 

تكون التكاليف األقل لألمناط الغذائية الثلثة نظرية وال متّثل 
بالضرورة األمناط الغذائية اليت جيري استهلكها حالًيا. 

أنظر اإلطارين 11 و12 للطلع على وصف موجز للمنهجية 
املّتبعة لتقدير كلفة األمناط الغذائية الثلثة والقدرة على حتّملها 
والتحذيرات بشأنها. أنظر امللحق 3 للطلع على وصف كامل 

لتعريف األمناط الغذائية الثلثة ومنهجيتها ومصادر البيانات 
اخلاصة بها. 

اإلطار 10
والقدرة على حتّملها التكاليف  الثالثة املستخدمة يف حتليل  الغذائية  األمناط  وصف 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

املستويات الثالثة املتزايدة جلودة 
النمط الغذائي 

النمط الغذائي الصحي 
يشمل أغذية من جمموعات غذائية متعددة ويتميز بتنوع أكرب ضمن 

املجموعات الغذائية

النمط الغذائي املالئم من حيث املغذيات 
يستويف املستويات املطلوبة من مجيع املغذيات األساسية

النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة 
يستويف احتياجات البقاء يف املدى القصري
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»

»

امللــح بكلفــة ميســورة أكــرث وميكنها أن تكون جذابة ألنه يســهل 
الحصــول عليهــا أو ألنهــا جاهــزة لألكل أو ألنه يجري تســويقها 
بشــكل مبالــغ. وقد يتعرّض األشــخاص الذيــن ال ميكنهم تحّمل 
كلفــة الخيــارات الصحية أيًضــا لضغوط أخرى مرتبطة بكســب 

الدخــل وضيــق الوقت إلعــداد الوجبات املتوازنــة. ولكن ال يتم 
تحليــل هــذه األمنــاط الغذائية غــر الصحية يف هــذا التقرير مبا 
أن الغــرض مــن تحليــل القدرة عــىل تحمل الكلفــة هو تحديد 

أدىن كلفــة ممكنــة لتحقيــق أهداف تغذويــة معيّنة.

ويــرد موجــز لألســاليب املتّبعة لحســاب كلفة األمنــاط الغذائية 
الثاثــة التــي جــرت محاكاتهــا لهــذا التحليل يف اإلطار 11 

واألســاليب املتّبعــة لحســاب القــدرة عىل تحّمــل كلفة هذه 
األمنــاط الغذائيــة يف اإلطــار 12. ويرد وصــف كامــل للمنهجية 

ومصــادر البيانــات ولحدود هــذا التحليــل يف امللحق 3.

حتليل كلفة ثالثة أمناط غذائية والقدرة على حتمّلها
 أدىن كلفة لألمناط الغذائية الثالثة يف خمتلف

أرجاء العامل
بلــغ متوســط التكاليــف العاملية لتلبية االحتياجات من الســعرات 

الحرارية باســتخدام األغذية األساســية النشــوية األقل مثًنا يف 
كل مــكان وزمــان )النمط الغذايئ الكايف مــن حيث الطاقة 

الغذائيــة(، واملعــّر عنه بالدوالرات الدولية باســتخدام تعادل 
القــوة الرشائيــة، 0.79 دوالًرا أمريكيًــا للفرد الواحد يف اليوم يف 
عــام 2017 ف )الجدول 7(. وبلغــت التكاليف حدها األدىن يف 

البلــدان املنخفضــة واملرتفعــة الدخل )0.70 و0.71 دوالًرا أمريكيًا 
عــىل التــوايل( وحّدها األقىص يف البلدان املتوســطة الدخل من 

الرشيحتــن الدنيــا والعليــا )0.88 و0.87 دوالًرا أمريكيًا عىل 
التــوايل(. ويف ما يتعلـّـق باملناطق الجغرافية، ُســّجلت التكاليف 
األعــىل لنمــط غذايئ كاٍف من حيث الطاقــة الغذائية يف أمريكا 

الاتينيــة والبحــر الكاريبــي )1.06 دوالرات أمريكية( حيث 
كانــت أعىل بنســبة 34 يف املائة من متوســط التكاليف العاملية. 

وُســّجل متوســط التكاليف األدىن يف أمريكا الشــالية وأوروبا 
)0.54 دوالًرا أمريكيًــا( وأوســيانيا )0.55 دوالًرا أمريكيًا(، حيث 

كان أقــل بحــوايل 30 يف املائة من متوســط التكاليف العاملية.

وكــا هــو متوقع، تتزايــد كلفة النمط الغذايئ بشــكل تدريجي مع 
تزايــد جودتــه. وإن كلفة النمط الغذايئ الصحي هي أعىل بنســبة 
60 يف املائــة مــن كلفة النمط الغذايئ املائم مــن حيث املغّذيات 
وحــوايل 5 أضعــاف كلفة النمط الغذايئ الكايف مــن حيث الطاقة 

ف لتقدير كلفة األمناط الغذائية الثلثة، يستخدم هذا التقرير أسعار البيع 

بالتجزئة املستمدة من برنامج املقارنة الدويل لدى البنك الدويل بالنسبة إىل 
السلع املوّحدة على املستوى الدويل لعام 2017، وهي األسعار األحدث املتاحة 

يف وقت إعداد التقرير.

الغذائيــة. ويســود هذا االتجاه يف مختلــف األقاليم وفئات دخل 
البلــدان )الجدول 7(. وعىل املســتوى العاملي، بلغــت كلفة النمط 

الغــذايئ املائــم من حيث املغّذيــات 2.33 دوالًرا أمريكيًا للفرد 
الواحــد يف اليــوم يف عام 2017 يف حن بلغت كلفــة النمط الغذايئ 

الصحــي 3.75 دوالًرا أمريكيًــا للفرد الواحد يف اليوم. 

ويختلف متوســط كلفة منط غذايئ ما بحســب األقاليم وفئات دخل 
البلــدان. ولكن نطاق التكاليف واســع ومتداخل بن بلدان هذه 
األقاليــم وفئات دخــل البلدان يف العامل )أنظر الجدول ألف3–2 
يف امللحــق 3 لاطاع عىل كلفة األمناط الغذائية الثاثة بحســب 

البلدان ومســتويات الدخل والســكان(. وعىل سبيل املثال، يف هذا 
التحليــل كانت كلفة النمط الغذايئ الصحي يف املتوســط أعىل 

للفــرد الواحد يف اليوم يف البلدان املتوســطة الدخل من الرشيحة 
الدنيــا حيث قّدرت مببلــغ 3.98 دوالًرا أمريكيًا، ولكنها تراوحت يف 
هــذه البلدان بــن 2.85 و5 دوالرات أمريكية. وكان النمط الغذايئ 

الصحــي التايل األكرث كلفة موجوًدا يف البلدان املتوســطة الدخل 
مــن الرشيحــة العليا )3.95 دوالًرا، وتراوح بن 2.80 و5.60 دوالًرا 

أمريكيًــا( والبلــدان املنخفضة الدخل )3.82 دوالًرا أمريكيًا، وتراوح 
بــن 2.77 و5.72 دوالًرا أمريكيًــا(. وكانت األمناط الغذائية الصحية 

األقــل مثًنا يف البلــدان املرتفعة الدخل )3.43 دوالًرا أمريكيًا وتراوح 
بــن 1.88 و5.50 دوالًرا أمريكيًا(.

ومــن الناحية الجغرافية، ُســّجلت التكاليــف األعىل لنمط غذايئ 
صحــي يف أمريكا الاتينيــة والبحر الكاريبي )3.98 دوالًرا 

أمريكيًــا، وتراوح بن 2.80 و5.60 دوالًرا أمريكيًا( ويف آســيا 
)3.97 دوالًرا أمريكيًــا، وتــراوح بن 2.81 و5.50 دوالًرا أمريكيًا(، 

ال ســيا يف بلدان رشق آســيا )الجدول 7(، مع تباين النطاقات 
بــن بلدان هذيــن اإلقليمن. وُســّجلت التكاليف األدىن لنمط 

غــذايئ صحي يف أوســيانيا )3.06 دوالرات أمريكية وتراوح بن 
2.37 و4.06 دوالرات أمريكيــة( وأمريــكا الشــالية وأوروبا 

)3.21 دوالًرا أمريكيًــا وتــراوح بن 1.88 و4.42 دوالًرا 
أمريكيًــا( وأفريقيــا )3.87 دوالًرا أمريكيًــا وتــراوح بن 2.77 

و5.72 دوالًرا أمريكيًــا(.

وتراوحــت التكاليــف بن الخطــوط التوجيهيــة الوطنية العرشة 
بشــأن النظــم الغذائية القامئة عىل األغذية املســتخدمة 

لتقديــر كلفــة منط غذايئ صحــي )أنظر اإلطار 11(، بن 3.27 
و4.57 دوالًرا أمريكيًــا للفــرد الواحــد يف اليوم مع اســتناد التقدير 

إىل كلفــة وســيطة قدرهــا 3.75 دوالًرا أمريكيًا )امللحق 4 
والشــكل ألف4–1(. وميكــن مقارنة ذلك مثًا بكلفــة الصيغ األقل 

كلفــة من األشــكال األربعــة املختلفة للنمــط الغذايئ املرجعي 
للجنــة EAT–Lancet )النبــايت املرن، والنبايت الســميك، والنبايت، 
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جيري وصف األمناط الغذائية املرجعية الثلثة املستخدمة يف 
حتليل التكاليف والقدرة على حتّملها يف اإلطار 10. ويستند 

حتليل كلفة هذه األمناط الغذائية الثلثة إىل عّينة من 170 بلًدا 
تتوافر بشأنها بيانات عن أسعار البيع بالتجزئة يف عام 2017. 
وُتستمد األسعار من برنامج املقارنة الدويل لدى البنك الدويل 
ا عنها  بالنسبة إىل السلع املوّحدة على املستوى الدويل، معّبً

بالدوالرات الدولية باستخدام تعادل القوة الشرائية. وُتقّدر كلفة 
كل منط غذائي لكل بلد باستخدام التشكيلة األقل مثًنا من 
املعايري  الغذائية  بالتجزئة اليت تستويف تركيبتها  املباعة  السلع 

اخلاصة بكل منط غذائي واليت يتم حتديدها بشكل جترييب يف كل 
مكان وزمان. وهذا ما يسميه التقرير "األمناط الغذائية األقل 

كلفة". وُتقّدر قيمة األمناط الغذائية األقل كلفة يف حالة النمط 
الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية والنمط الغذائي 

امللئم من حيث املغّذيات انطلًقا من منوذج برجمة خطية خيتار 
التكاليف اخلاضعة لقيود  بالكميات اللزمة للتقليل من  األغذية 
الطاقة واملغّذيات. ويف حالة النمط الغذائي الصحي، ُيستخدم 
الرتتيب األمثل. وبصورة خاصة، تعرف األمناط الغذائية الثلثة 

األقل كلفة على النحو التايل. 

كلفة منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة الغذائية: هي 
كلفة الغذاء األساسي النشوي األقل مثًنا واملتوافر يف أسواق 
التجزئة بكمّيات كافية لتلبية متناول الطاقة الغذائية الذي 
يبلغ 329 2 كيلو سعرة حرارية والذي جيب إتاحته جملموعة 

مرجعية متّثلها امرأة بالغة يف سن اإلجناب. ويساعد هذا املقياس 
االفرتاضي50 على وضع حد أدىن لكلفة البقاء على املدى القصري 

وعلى حتديد التكاليف اإلضافية اللزمة لتحقيق أهداف أطول 
أجًل حمددة يف النمطني الغذائيني اآلخرين. ويتمثل اهلدف من 
هذا النمط الغذائي يف وضع مقياس ُيستخدم كأساس للمقارنة 
لدى مناقشة القدرة على حتّمل كلفة النمط الغذائي امللئم من 
حيث املغّذيات والنمط الغذائي الصحي. وينطوي حتديد كلفة 

منط غذائي منوذجي على خليط من النمذجة املستندة إىل 
تقديرات املتناول الغذائي احلايل للسكان الفقراء أو على قرارات 

عشوائية بشأن كمية األغذية األخرى اليت جيب شملها لتلبية 
املتطلبات من الطاقة الغذائية. وتتمثل رؤية اجملتمع الدويل لألمن 

الغذائي يف أنه ال جيب أن جُيب أحد على تناول نوع واحد من 
األغذية فقط )أو حىت نوعني أو ثلثة(، ولكن يف احلقيقة هذا هو 
واقع احلال بالنسبة إىل بعض األشخاص يف أوقات وأماكن معّينة 

يف العامل.

كلفة منط غذائي مالئم من حيث املغّذيات: هي احلد األدىن 
لكلفة األغذية اليت تليّب مجيع املتطلبات املعروفة من املغّذيات 
األساسية واليت تؤمن متناواًل من الطاقة الغذائية يبلغ 329 2 
كيلو سعرة حرارية حتتاجه امرأة بالغة يف سن اإلجناب. ويستند 
حساب هذه التكاليف على املستوى احمللي إىل التشكيلة األقل 
مثًنا من السلع املباعة بالتجزئة اليت تستويف تركيبتها الغذائية 

املعايري املذكورة واليت جيري حتديدها بشكل جترييب يف كل 
مكان وزمان. وعادًة، يفضي منوذج البجمة اخلطية إىل اختيار 

ما بني 6 و8 سلع خمتلفة، مبا فيها غذاء أساسي نشوي فضًل 
عن نوع واحد أو أكثر من احلبوب البقولية مثل الفاصوليا، 

وكّميات صغرية من اخلضار والفاكهة واألغذية احليوانية املصدر 
ذات التكاليف املتدنية مثل األسماك اجملففة والبيض. ويساعد 

هذا النمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات على تقدير كلفة 
احلصول على مجيع املغّذيات بالكميات اللزمة وبأسعار معقولة 

بغية حتديد قدرة النظام الغذائي يف كل بلد على تأمني املغّذيات 
املناسبة يف مجيع األوقات واألماكن. وتشكل التكاليف األدىن 
لنمط غذائي ملئم من حيث املغّذيات أيًضا حًدا أدىن مفيد 

املغّذيات.  لكلفة 

كلفة منط غذائي صحي: نظًرا إىل أن الرتكيبة احملددة لنمط 
غذائي صحي ختتلف حبسب السياق احمللي، قامت البلدان بوضع 

اخلطوط التوجيهية الوطنية بشأن النظم الغذائية القائمة على 
األغذية إلبراز سياقها الثقايف احملدد واألغذية املتاحة فيها حملًيا 
وعاداتها الغذائية. ولكن هذه اخلطوط التوجيهية ليست متاحة 

جلميع البلدان، ويف حال توافرت، ال حتتوي دائًما على الكّميات 
احملددة من األغذية.38 وملواجهة حمدودية البيانات، يطّبق هذا 

التحليل التوصيات الكّمية داخل اجملموعات الغذائية ويف ما 
بينها املستمدة من اخلطوط التوجيهية العشرة بشأن النظم 

الغذائية القائمة على األغذية اليت متّثل سلسلة من التوصيات 
الغذائية املوضوعة من جانب البلدان. ومن مث جيري تكييف 

هذه التوصيات على املستوى احمللي يف كل بلد حبيث يتم إظهار 
األفضليات القطرية احملددة من ناحية أمناط استهلك األغذية، 

عب حتديد السلع الغذائية احمللية بأسعار البيع بالتجزئة. 
وحُتسب التكاليف احمللية لنمط غذائي صحي باستخدام 

منوذج الرتتيب األمثل الختيار السلعتني الغذائيتني من كل 
جمموعة اللتني متآلن كل فئة بأدىن كلفة واللتني تؤمنان متناول 

الطاقة البالغ 329 2 كيلو سعرة حرارية. وحُتسب لكل بلد 
10 تكاليف لألمناط الغذائية الصحية عب تطبيق اخلطوط 

التوجيهية العشرة اخملتلفة واحملددة كمًيا بشأن النظم الغذائية 
القائمة على األغذية، ذلك أن كل واحد منها مرتبط بكلفة 

خمتلفة اختلًفا طفيًفا. وأخرًيا، حُتسب كلفة منط غذائي صحي 
لكل بلد عن طريق حساب متوسط التقديرات للتكاليف العشر 

)أنظر امللحق 3 للطلع على وصف كامل للمنهجية(. وُيعتب 
هذا النموذج طريقة أمنت لتقدير النمط الغذائي الصحي األقل 
كلفة بداًل من تطبيق وصف كمي عاملي واحد للنمط الغذائي 

الصحي. ويساعد حساب كلفة هذا النمط الغذائي على حتديد 
قدرة النظام الغذائي يف كل بلد على توفري أمناط غذائية 

مقبولة تتضمن تنوًعا غذائًيا أكب وتعزز الصحة وحتميها على 
املدى الطويل. وتوّفر التكاليف األدىن لنمط غذائي صحي 

حًدا أدىن مفيد للكلفة اليت جيب أن يتحّملها الفرد عند سعيه 
إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خلل مشرتيات السوق. 

وبالنسبة إىل النمط الغذائي الصحي، تؤخذ األفضليات الغذائية يف 
احلسبان فقط بقدر ما تعكس األسعار املبّلغ عنها يف برنامج املقارنة 
الدويل50 لدى البنك الدويل األغذية املقبولة ثقافًيا اليت تشغل نسبة 

اإلطار 11
التكاليف والقدرة على حتّملها الثالثة املستخدمة يف حتليل  الغذائية  حساب أدىن كلفة لألمناط 
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»

كبرية من النفقات. ومن شأن إدماج األفضليات الغذائية بدرجة 
أكب أن يزيد التكاليف التقديرية لألمناط الغذائية والتقديرات 

املتعّلقة بعدد األشخاص الذين ال ميكنهم حتّملها. 

ويوّفر النمط الغذائي الصحي األقل كلفة الطاقة الكافية 
والتوازن بني اجملموعات الغذائية والتنوع داخلها. كما أنه حيقق 
عادًة كفاية املغّذيات ولكنه قد ال يضمن توافر مجيع املغّذيات 
بكميات كافية يف مجيع احلاالت. وتراعي كلفة النمط الغذائي 

الصحي التعريف الوارد يف اخلطوط التوجيهية بشأن النظم 
الغذائية القائمة على األغذية. وميكن االطلع على وصف كامل 
لألساليب يف امللحق 3 وعلى وصف اخلطوط التوجيهية بشأن 

النظم الغذائية القائمة على األغذية يف امللحق 4. 

يتم  التكاليف:  البيانات املستخدمة حلساب  مصادر 
التالية لتقدير كلفة األمناط الغذائية الثلثة:  البيانات  استخدام 

)1( أسعار البيع بالتجزئة املستمدة من برنامج املقارنة الدويل 
لدى البنك الدويل بالنسبة إىل السلع املوّحدة على املستوى 

الدويل يف عام 2017 )يتم توفري سعر واحد لكل سلعة غذائية 
يف كل بلد، ما ميّثل متوسًطا يف خمتلف األسواق وعلى مدار 

 السنة(؛
)2( والبيانات بشأن الرتكيبة الغذائية املستمدة من بنك البيانات 
املتعّلقة باملغّذيات يف وزارة الزراعة األمريكية بالنسبة إىل السلع 

املوّحدة على املستوى الدويل، واملكّملة ببيانات أخرى بشأن 
تركيبة األغذية؛ )3( وكميات السلع الغذائية املوجودة داخل 

اجملموعات الغذائية اليت تساعد مًعا على تلبية املتناول املوصى 
به من املغّذيات، ويف ما بينها. وهذه البيانات مستمدة من عشرة 

خطوط توجيهية منشورة بشأن النظم الغذائية القائمة على 
األغذية اليت متّثل سلسلة من التوصيات الغذائية اليت وضعتها 

البلدان )أنظر امللحق 4(. 

اإلطار 11 

)تتمة(

والنبــايت التــام( والتي تراوح بــن 3.31 و3.61 دوالًرا أمريكيًا، 
حيــث اســتند التقدير إىل كلفة وســيطة قدرها 3.44 دوالًرا 

أمريكيًا )الشــكل ألف4–1(. ويشــر النمــط الغذايئ املرجعي 
 EAT–Lancet إىل قيــم املتنــاول املوىص به التــي اقرحتها لجنة

الســاعية إىل معالجــة الحاجة إىل توفــر منط غذايئ صحي 
للســكان الذيــن يــزداد عددهم وتحديد، يف الوقت نفســه، النظم 

الغذائيــة املســتدامة التــي تقلل إىل أدىن حد ما يلحــق بكوكبنا 
مــن أرضار.ص ويجري تحليل األشــكال األربعة مــن النمط الغذايئ 

املرجعــي للجنــة EAT–Lancet لتقييــم التكاليف ذات الصلة 
املرتبطــة بالصحــة وتغّر املناخ يف القســم التايل.

ويســلّط حســاب النســب بن كلفة األمناط الغذائيــة يف مختلف 
األقاليــم وفئــات دخل البلدان، الضــوء عىل نتيجــة مهمة: يجب 

دفــع أقســاط كبرة )أي تكاليــف إضافية( للتمكــن من تحّمل 

ص تتألف جلنة EAT–Lancet من 37 عامًلا بارًزا يف خمتلف التخصصات العلمية 

من 16 بلًدا. وتسعى اللجنة إىل التوصل إىل توافق علمي بشأن األهداف 
املتعّلقة باألمناط الغذائية الصحية واإلنتاج املستدام لألغذية. ويف عام 2019، 

 "EAT–Lancet نشرت اللجنة ما يعرف باسم "النمط الغذائي املرجعي للجنة
الذي يصف بصورة كمية منًطا غذائًيا مرجعًيا صحًيا عاملًيا يقوم على زيادة 
يف استهلك األغذية املغّذية )مثل اخلضار والفواكه واحلبوب الكاملة والبقول 

واملكسرات( وتراجع يف استهلك األغذية الغنية بالطاقة )مثل اللحوم احلمراء 
والسكر واحلبوب املكررة( لتوفري منافع صحية كبرية وزيادة إمكانية بلوغ أهداف 
التنمية املستدامة. أنظر Willett وآخرين )2019(.79 وهناك أربعة أشكال خمتلفة 
من النمط الغذائي املرجعي )النبايت املرن، والنبايت السمكي، والنبايت، والنبايت 

التام(.

كلفــة منــط غذايئ أعىل جــودة يف مختلف األقاليم والســياقات 
اإلمنائيــة. ويف العــامل، فــإن كلفة منط غــذايئ مائم من حيث 

املغذيــات أعــىل 3.4 مّرات يف املتوســط )ما بن 1 و9( من منط 
غــذايئ كاٍف مــن حيث الطاقــة الغذائية. وتعــّد كلفة النمط 

الغــذايئ الصحــي أعىل 1.7 مّرات )ما بــن 1 و2.8( من النمط 
الغــذايئ املائــم من حيــث املغّذيات و5.4 مّرات )ما بن 2 و11( 

مــن النمــط الغذايئ الــكايف من حيث الطاقــة الغذائية. 

وبصــورة عامة، تواجــه البلــدان املنخفضة الدخــل تليها البلدان 
املتوســطة الدخــل من الرشيحــة الدنيا، كلفة أكر نســبيًا من 

البلــدان األخــرى لانتقــال من منط غــذايئ مائم من حيث 
املغّذيــات إىل منــط غذايئ صحي. ومــن الناحيــة الجغرافية، متثل 

أفريقيــا وآســيا اإلقليمــن اللذين يواجهان أكــر التكاليف يف 
االنتقــال مــن منــط غذايئ مائم من حيــث املغّذيات إىل منط 
غــذايئ صحي. ويشــّكل ذلــك تحديًا كبــرًا نظًرا إىل أن معظم 

األشــخاص الذيــن يعانون من انعدام األمن الغذايئ وســوء 
التغذيــة يف البلــدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا 

والبلــدان املنخفضــة الدخــل يســتهلكون أمناطًا غذائيــة قريبة من 
النمــط الغــذايئ الكايف من حيــث الطاقة الغذائية. وعىل ســبيل 

املثــال، يتكلـّـف شــخص يعيش يف بلــد منخفض الدخل حوايل 
6 مــّرات أكــرث لانتقــال من منط غذايئ كاٍف مــن حيث الطاقة 

الغذائيــة إىل منــط غذايئ صحي. 
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األقاليم
منط غذايئ كاٍف من حيث 

الطاقة الغذائية
 منط غذايئ مالئم 

من حيث املغّذيات 
منط غذايئ صحي

0.792.333.75العامل

0.732.153.87أفريقيا
0.752.904.12أفريقيا الشاملية

0.732.063.84أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
0.611.983.67أفريقيا الرشقية
0.732.093.73وسط أفريقيا 

0.862.293.99أفريقيا الجنوبية
0.802.054.03أفريقيا الغربية

0.882.183.97آسيا
0.842.043.39آسيا الوسطى
1.272.634.69آسيا الرشقية

0.922.424.20جنوب رشق آسيا
0.802.124.07آسيا الجنوبية
0.741.873.58آسيا الغربية

1.062.833.98أمريكا الاتينية والبحر الكاريبي
1.122.894.21البحر الكاريبي

1.002.783.75أمريكا الالتينية 
1.133.043.81أمريكا الوسطى
0.912.613.71أمريكا الجنوبية

0.552.073.06أوسيانيا

0.542.293.21أمريكا الشالية وأوروبا

فئات دخل البلدان

0.701.983.82البلدان املنخفضة الدخل
0.882.403.98البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا
0.872.523.95البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا

0.712.313.43البلدان املرتفعة الدخل

مالحظات: يبنّي اجلدول كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثلثة )النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية، والنمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات، والنمط 
الغذائي الصحي( للفرد الواحد يف اليوم بالدوالر األمريكي حبسب األقاليم وفئات دخل البلدان يف عام 2017. ويستند التحليل إىل عّينة من 170 بلًدا تتوافر بشأنها 

بيانات عن أسعار بيع األغذية بالتجزئة يف عام 2017. وُتستمد األسعار من برنامج املقارنة الدويل لدى البنك الدويل بالنسبة إىل السلع املوّحدة على املستوى الدويل، 
ا عنها بالدوالرات الدولية باستخدام تعادل القوة الشرائية. ومتّثل كلفة كل منط غذائي متوسًطا بسيًطا للكلفة اليت تتحّملها البلدان اليت تنتمي إىل إقليم حمدد  معّبً

أو فئة دخل حمددة. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط الغذائية الثلثة واإلطار 11 للطلع على وصف موجز ملنهجية التكاليف. أنظر امللحق 3 للطلع على 
امللحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات. 

املصدر: Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. )كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب 
البلدان(. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

اجلدول 7 
كلفة النمط الغذائي الصحي أعلى بنسبة 60 يف املائة من كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث 

املغّذيات وحوايل مخسة أضعاف كلفة النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية يف عام 2017
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»

والنتائج مدهشة أكرث يف حالة البلدان املرتفعة الدخل ذلك أن 
75 يف املائة منها يدفع 7.4 مرّات أكرث عىل منط غذايئ صحي منه عىل 
منط غذايئ كاٍف من حيث الطاقة الغذائية. ويرجع ذلك إىل كون كلفة 

النمط الغذايئ الكايف من حيث الطاقة الغذائية يف البلدان املرتفعة 
الدخل )0.71 دوالرًا أمريكيًا للفرد الواحد يف اليوم( أدىن بكثر من 

متوسط القيمة العاملية )0.79 دوالرًا أمريكيًا للفرد الواحد يف اليوم(. 
ويف حن نجحت البلدان الغنيّة يف جعل السعرات الحرارية رخيصة 
الثمن، أغفلت عن جعل األغذية املغّذية رخيصة أيًضا. فيتعّن عىل 

شخص يف بلد مرتفع الدخل أن يدفع يف املتوسط 6 مرّات أكرث لانتقال 
من منط غذايئ كاٍف من حيث الطاقة الغذائية إىل منط غذايئ صحي. 

وتعــّد منتجــات األلبان والفاكهة والخضــار واألغذية الغنية 
بالروتينــات )النباتيــة والحيوانية املصــدر( املجموعات الغذائية 

األعــىل كلفــة يف العامل من حيث الكمية املوىص باســتهاكها يف 
اليــوم للتمتــع بنمط غذايئ صحي )الشــكل 27ألف(. ومثة فوارق 

إقليميــة حيث إن أســعار الفاكهــة والخضار أعىل بكثر يف رشق 
آســيا وأســعار منتجات األلبان أعىل يف أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكرى وآســيا الرشقية وجنوب رشق آســيا، ولكنها أقل يف أوروبا 
الغربية والشــالية وأســراليا ونيوزياندا. ومتثّل األغذية األساســية 

النشــوية والزيــوت 16 يف املائة فقط من كلفــة النمط الغذايئ 
الصحــي. ومتثـّـل الفاكهة والخضار أقــل بقليل من 44 يف املائة من 
كلفتــه فيــا تشــّكل منتجات األلبان واألغذية الغنيــة بالروتينات 

مجتمعــة أكــرث بقليل من 40 يف املائة من كلفته )الشــكل 27باء(. 

وتتبايــن هــذه النســب بعض اليء بحســب فئات دخل 
البلــدان حيــث إن كلفــة منتجــات األلبان أعــىل بكثر يف البلدان 

املنخفضــة الدخــل )أنظر الشــكلن ألف5–1 وألف5–2 يف 
امللحــق 5(. وتــدل هــذه النتائج عىل أنه يجــب أن تنخفض 

كلفــة األغذيــة املغّذية التي تســاهم يف تشــكيل النمط الغذايئ 
الصحــي، وال ســيا منتجــات األلبان الخضــار والفاكهة واألغذية 

الغنيــة بالروتينــات، ليك يزيد اســتهاكها. 

القدرة على حتّمل كلفة األمناط الغذائية الثالثة 
يف خمتلف أرجاء العامل

بعــد تحليل كلفة األمنــاط الغذائية املرجعية الثاثة املذكورة يف 
هــذا التقريــر، تتمثل الخطــوة التالية املهمة يف النظر يف القدرة 

عــىل تحّملهــا. ويف هذا التحليل، تقــاس القدرة عىل تحمل الكلفة 
عــر مقارنة التكاليف التقديريــة للنمط الغذايئ األقل كلفة للفرد 
الواحــد يف اليوم لكل من األمنــاط الغذائية املرجعية الثاثة التي 

جــرى وصفها باألمــور التالية: )1( خط الفقر الدويل؛ )2( والنفقات 
الغذائيــة النموذجيــة يف كل بلد؛ )3( وتقديرات توزيع الدخل يف 

كل بلــد. ويجري ويرد يف اإلطــار 12 وصف املنهجية املتّبعة.

القدرة على حتمل كلفة األمناط الغذائية باملقارنة مع 
خطوط الفقر الدولية

تُظهــر النتائــج أنــه يف الوقت الذي يتمتع فيــه الفقراء حول العامل 
بالقــدرة عــىل تحّمل كلفة منط غذايئ كاٍف مــن حيث الطاقة 

الغذائيــة عــىل نحو ما هــو محدد هنا، فإنه يتعــّذر عليهم تحّمل 
كلفــة منــط غذايئ مائم من حيــث املغّذيات ومنط غذايئ صحي 

)الشــكل 28(. فكلفــة منط غذايئ صحي أعــىل بكثر من كامل 
قيمــة خــط الفقر الدويل البالــغ 1.90 دوالًرا أمريكيًا من تعادل 

القــوة الرشائيــة يف اليوم، ناهيك عن الحد األعــىل من خط الفقر 
الــذي ميكن تخصيصه بشــكل موثــوق لألغذية 63 يف املائة( والذي 

يبلــغ 1.20 دوالًرا أمريكيًــا من تعادل القــوة الرشائية يف اليوم 
)الشــكل 28(. ومــن املفرض أنه ينبغــي تخصيص 37 يف املائة 
مــن النفقات عىل األقــل للنفقات غر الغذائية مثل الســكن، 

والنقــل، والتعليم، والصحــة، واملدخات الزراعية.51،ا52،ا53،ا54 ويف 
املتوســط، فــإن كلفة منط غذايئ مائم مــن حيث املغّذيات ومنط 

غــذايئ صحــي أعىل مرّتن وثاث مّرات عــىل التوايل من عتبة 
الفقــر البالغــة 1.20 دوالًرا أمريكيًا للفــرد الواحد يف اليوم. ويصح 

ذلــك وفًقــا ألي تعريف من تعريفات األمنــاط الغذائية الصحية 
)املســتندة إىل الخطــوط التوجيهيــة الغذائية الوطنية بشــأن النظم 

الغذائيــة القامئة عىل األغذية( املســتخدمة يف هــذه التحليات 
)أنظر الشــكل ألف4–1 يف امللحق 4(.

وال يتوافــر النمــط الغــذايئ املائم من حيــث املغّذيات 
والنمــط الغــذايئ الصحــي بســعر معقول لألشــخاص الذين 

يعيشــون تحــت خــط الفقــر. كا أنها ليســا يف متناول الســكان 
املعّرضــن للوقــوع يف براثــن الفقــر ألن دخلهم أعــىل بقليل من 

خــط الفقــر، إذ أن كلفتهــا تتجــاوز بكثــر خط الفقــر البالغ 
1.90 دوالًرا أمريكيًــا للفــرد الواحــد يف اليوم. 

ويصــح ذلك يف مختلف األقاليم أيًضــا. فكلفة النمط الغذايئ املائم 
مــن حيث املغّذيــات والنمط الغذايئ الصحي تتجاوز 1.20 دوالًرا 
أمريكيًــا )63 يف املائة من خــط الفقر( يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكــرى، وهــي أعىل 1.7 و3.2 مرّات من خط الفقر عىل التوايل. 

كــا أنها أعىل 2.3 و3.3 مرّات عــىل التوايل يف أمريكا الاتينية 
والبحر الكاريبي، و1.8 و3.3 مرّات عىل التوايل يف آســيا. ويف 

أمريكا الشــالية وأوروبا، ال يتوافــر النمط الغذايئ املائم من حيث 
املغّذيــات وال النمط الغذايئ الصحي بســعر معقول للفقراء ذلك أن 

كلفتهــا أعــىل 1.9 و2.6 مرّات من خط الفقر عىل التوايل. 

وبينــا تتجــاوز كلفة النمط الغــذايئ الصحي 1.20 دوالًرا أمريكيًا 
يف جميــع البلــدان، فإن النمط الغذايئ األقــل كلفة املائم من 
حيــث املغّذيــات يقل عن هذه العتبــة فقط يف قطر وتراوح 

»
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جنوب 

الصحراء 
الكربى

آسيا
الغربية

أوروبا 
الغربية

األغذية الغنية بالربوتينات 

الدهون

الدهون

الفاكهة

الفاكهة

اخلضار

اخلضار

األغذية األساسية النشوية

األغذية األساسية النشوية
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الشكل 27

منتجات األلبان والفاكهة واخلضار واألغذية الغنية بالربوتينات هي اجملموعات الغذائية األعلى كلفة 
من أجل احلصول على منط غذائي صحي يف العامل يف عام 2017 

مالحظات: ُيظهر الرسم البياين يف اللوحة ألف كلفة ست فئات من األغذية للفرد الواحد يف اليوم حبسب جمموعة من األقاليم الفرعية وتبنّي األعمدة املكدسة يف اللوحة 
باء النسبة بني متوسط التكاليف اإلقليمية لكل جمموعة غذائية والتكاليف اإلمجالية لنمط غذائي صحي. ويستند التحليل إىل عّينة من 170 بلًدا تتوافر بشأنها بيانات عن 

ا عنها بالدوالرات  أسعار البيع بالتجزئة يف عام 2017. وُتستمد األسعار من برنامج املقارنة الدويل لدى البنك الدويل بالنسبة إىل السلع املوّحدة على املستوى الدويل، معّبً
الدولية باستخدام تعادل القوة الشرائية. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط الغذائية الثلثة واإلطار 11 للطلع على وصف موجز ملنهجية التكاليف. وميكن الرجوع 

إىل امللحق 3 للطلع على امللحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات. أنظر الشكلني ألف5-1 وألف5-2 يف امللحق 5 للطلع على حتليل مساهمة اجملموعات الغذائية يف 
التكاليف حبسب فئات دخل البلدان. 

املصدر: Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. )كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب البلدان(. 
وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

ألف (  الكلفة للفرد الواحد يف اليوم حبسب اجملموعات الغذائية واألقاليم يف عام 2017 
)بالدوالر األمريكي(

باء(  مساهمة كل جمموعة من اجملموعات الغذائية )النسبة املئوية من التكاليف اإلمجالية( يف كلفة منط 
غذائي صحي حبسب األقاليم يف عام 2017
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لقياس مدى القدرة على حتمل الكلفة، جيب مقارنة كلفة 
كل منط من األمناط الغذائية الثلثة اليت جرى وصفها يف 

هذه التحليلت )أنظر اإلطار 11( بدخل أو نفقات معيارية. 
التالية. الثلثة  املعايري  ويستخدم حتليلنا هذا 

خط الفقر الدويل: يقوم املقياس األول للقدرة على حتمل   -1
الكلفة مبقارنة كلفة كل منط غذائي بنسبة 63 يف املائة من 

خط الفقر الدويل البالغ 1.90 دوالًرا أمريكًيا من تعادل 
القوة الشرائية يف اليوم، ما يساوي 1.20 دوالًرا أمريكًيا 

)أنظر الشكل 28(. وتستحوذ نسبة 63 يف املائة على نصيب 
من خط الفقر ميكن ختصيصه بصورة موثوقة لألغذية 

استناًدا إىل امللحظات اليت تبنّي أن األشخاص األشد فقًرا 
يف البلدان املنخفضة الدخل ينفقون يف املتوسط 63 يف املائة 

من دخلهم على األغذية )قاعدة البيانات العاملية للستهلك 
التابعة للبنك الدويل(.55* ويفرتض أنه ينبغي ختصيص 

37 يف املائة من النفقات على األقل للنفقات غري الغذائية 
مثل السكن، والنقل، والتعليم، والصحة، واملدخلت 

الزراعية.54،53،52،51 ويف الواقع، ُتعتب نسبة 37 يف املائة من 
النفقات افرتاًضا متحفًظا. فعلى سبيل املثال، ميكن أن 

تستحوذ النفقات غري الغذائية على حصة أكب يف البلدان 
الدخل. املرتفعة 

متوسط النفقات الغذائية اليومية يف كل بلد: يقوم   -2
املقياس الثاين للقدرة على حتمل الكلفة مبقارنة كلفة كل 
منط غذائي مبتوسط النفقات الغذائية اليومية يف كل بلد. 

وحيسب Herforth وآخرين )2020(40 املتوسط الوطين 
للنفقات الغذائية للفرد الواحد املستخدمة يف مقياس القدرة 

على حتمل الكلفة هذا باالستناد إىل البيانات املستمدة من 
برنامج املقارنة الدويل، ويعّبون عنه بواسطة املعدالت أو 

النسب املئوية. وتعّرف املعدالت على أنها كلفة منط غذائي 
ما مقسومة على متوسط النفقات الغذائية القطرية: يشري 

املعدل الذي تتجاوز قيمته 1 إىل أن النمط الغذائي ليس 
ميسور الكلفة ألنه يتخطى متوسط النفقات الغذائية يف بلد 
معنّي )أنظر الشكل 29(. ويف املقابل، ميكن التعبري عن كلفة 

منط غذائي ما كنسبة من متوسط النفقات الغذائية يف بلد 
معنّي: ال يكون النمط الغذائي ميسور الكلفة عندما تتخطى 

القيم نسبة 100 يف املائة )أنظر اجلدول يف اإلطار 13 والشكل 
ألف3-5(.

تقديرات توزيع الدخل يف كل بلد: يقوم املقياس الثالث   -3
للقدرة على حتمل الكلفة مبقارنة كلفة كل منط غذائي 

بالتوزيع التقديري للدخل يف بلد معنّي باستخدام توزيعات 
الدخل يف واجهة PovcalNet التابعة للبنك الدويل.57** 

وبصورة خاصة، ُيعتب منط غذائي غري ميسور الكلفة عندما 
تتخطى كلفته نسبة 63 يف املائة من متوسط الدخل يف 

بلد معنّي، وفًقا لألساس املنطقي نفسه املعتمد مع املقياس 
األول للقدرة على حتمل الكلفة. ويوّفر هذا املقياس الثالث 
تقديرات بشأن نسبة األشخاص الذين ال تكون كلفة منط 

غذائي حمدد يف متناوهلم. ومن مث يتم ضرب النسب بعدد 
السكان يف كل بلد يف عام 2017 للحصول على العدد 

التقديري لألشخاص الذين ال ميكنهم حتّمل كلفة منط غذائي 
معنّي يف بلد معنّي )أنظر اجلدول 8 واجلدول يف اإلطار 
13(. ومبا أن تقديرات البنك الدويل لتوزيعات الدخل 
ليست متاحة لعام 2017، يتم استخدام توزيعات عام 

2018 اليت تستند إىل دراسات استقصائية لألسر أجريت يف 
164 اقتصاًدا )أنظر امللحق 3 للطلع على وصف كامل 

املعلومات  وتتوافر  البيانات(.  املتبعة ومصادر  للمنهجية 
بشأن نسبة وعدد األشخاص الذين ال ميكنهم حتّمل كلفة 
األمناط الغذائية يف 143 بلًدا من أصل 170 يشملهم هذا 
التحليل. ولتحديد نطاق هذه التقديرات، جرى حساب 

احلدود الدنيا والعليا لتقديرات مقياس القدرة على حتمل 
الكلفة هذا وعرضها يف امللحق 3 )اجلدول ألف3-3(. 

وتظهر كلفة األمناط الغذائية الثلثة والقدرة على حتّملها 
يف اجلدول ألف3-2 )امللحق 3(. وُتعرض اخلرائط العاملية 
اليت ُتظهر نطاقات القدرة على حتمل الكلفة يف الشكل 

ألف5-3 )امللحق 5( للبلدان اليت جرى حتليلها واليت يبلغ 
عددها 143 بلًدا.

اإلطار 12 
الثالثة الغذائية املرجعية  القدرة على حتّمل كلفة األمناط  حساب 

* من بني البلدان املستخدمة حلساب خط الفقر البالغ 1.25 دوالًرا أمريكًيا )والذي انكمش يف ما بعد ليبلغ 1.90 دوالًرا أمريكًيا(، يبلغ متوسط نصيب 
األغذية يف 28 بلًدا تتوافر بشأنها البيانات الكاملة للفصل بني خطوط الفقر الغذائي وغري الغذائي 56 يف املائة )ويرتاوح نطاقه بني 26 و79(. بالتايل، 

يبلغ متوسط نصيب املواد غري الغذائية 44 يف املائة ويرتاوح نطاقه بني 21 و74 يف املائة.58 
** 2017 هو عام مرجعي يف هذه العملية ألن حتليل التكاليف يستخدم أسعار البيع بالتجزئة املستمدة من برنامج املقارنة الدويل لدى البنك الدويل 

بالنسبة إىل السلع املوّحدة على املستوى الدويل يف عام 2017 )أنظر اإلطار 11(. 
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مالحظات: تبنّي اخلرائط القدرة على حتمل الكلفة معّب عنها على أنها النسبة بني كلفة كل واحد من األمناط الغذائية املرجعية الثلثة )النمط الغذائي الكايف من 
حيث الطاقة الغذائية والنمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات والنمط الغذائي الصحي( ومتوسط النفقات الغذائية للفرد الواحد يف اليوم يف بلد معنّي. وتبنّي القدرة 

على حتمل الكلفة يف 170 بلًدا يف عام 2017. ويُعتب كل منط غذائي غري ميسور الكلفة عندما تكون النسبة بني كلفته ومتوسط النفقات الغذائية يف بلد معنّي أعلى من 
1. وُتظهر النسبة األعلى من 1 كم مّرة تكون كلفة النمط الغذائي أعلى من متوسط النفقات الغذائية. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط الغذائية الثلثة 

واإلطارين 11 و12 للطلع على وصف موجز ملنهجية التكاليف والقدرة على حتّملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 للطلع على امللحظات املنهجية الكاملة ومصادر 
البيانات. أنظر تنبيهات إخلء املسؤولية واخلطوط احلدودية على اخلريطة يف امللحق 5.

املصدر: Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. )كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب البلدان(. 
وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

ألف (  كلفة النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية مقارنة خبط الفقر الدويل 

باء(  كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث املغّذيات مقارنة خبط الفقر الدويل 

جيم(  كلفة النمط الغذائي الصحي مقارنة خبط الفقر الدويل 

الشكل 28
النمط الغذائي الصحي غري ميسور الكلفة للفقراء يف كل إقليم من أقاليم العامل يف عام 2017 
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»

»

كلفتــه بــن 1.20 و1.90 دوالًرا أمريكيًــا يف 17 بلًدا أفريقيًا 
و11 بلــًدا آســيويًا و6 بلدان أوروبية وبلــد واحد من أمريكا 

الاتينيــة وبلــد واحد من أوســيانيا. ويف املقابــل، ميكن للفقراء يف 
جميــع أنحــاء العامل رشاء النمط الغذايئ األقــل كلفة الكايف من 

حيــث الطاقة )باســتخدام العتبــة املحددة مببلغ 1.20 دوالًرا 
أمريكيًــا(، إال يف دولــة بوليفيــا املتعددة القوميات )1.42 دوالًرا 

أمريكيًــا(، وجزر فرجــن الريطانية )1.56 دوالًرا أمريكيًا(، 
ودومينيــكا )1.22 دوالًرا أمريكيًــا(، وإكوادور )1.31 دوالًرا 

أمريكيًــا(، والســلفادور )1.46 دوالًرا أمريكيًا(، وغرينادا )1.33 
دوالًرا أمريكيًــا(، واليابــان )3.03 دوالًرا أمريكيًا(، ونيكاراغوا 

)1.44 دوالًرا أمريكيًــا(، وسانت فنســنت وجزر غرينادين )1.32 
دوالًرا أمريكيًا(، وســانت مارتــن )1.72 دوالًرا أمريكيًا(، وجنوب 
أفريقيــا )1.26 دوالًرا أمريكيًــا(، وتايوان )1.46 دوالًرا أمريكيًا(، 

وتوغــو )1.94 دوالًرا أمريكيًا(.

وتشــر هــذه النتائــج إىل أنه قد يلزم تعديل خــط الفقر الدويل 
لتجّنــب التضليل، ذلك أنه يشــكل أســاس غايــات الرامج وبرامج 
شــبكات األمــان االجتاعي إال أنه ال يدعم حاليًا قدرة األشــخاص 
عــىل الحصــول حتّى عىل أقل األشــكال كلفــة لنمط غذايئ صحي. 

وبصــورة خاصــة، فإن خطــوط الفقر ليســت مرتفعة مبا فيه 
الكفايــة لتعكس الدخل/االســتهاك الــازم لدعم األمن الغذايئ 

د خطوط الفقر من خــال تطبيق  واالحتياجــات التغذويــة. وتحــدَّ
األمنــاط النموذجيــة الســتهاك األغذية املعّر عنها بنســب اإلنفاق 

عــىل األغذيــة عر اتباع ما يســمى "نهج االحتياجات األساســية". 
ويســتخدم هــذا النهج أســعار األغذية لتحديد كلفــة االحتياجات 

مــن الســعرات الحرارية املرّجحة بنســب اإلنفاق عىل األغذية. 
ويُظهــر تحليــل كلفــة النمط الغــذايئ الصحي الوارد أعاه أن 

خــط الفقــر الذي يشــمل توفر االحتياجات الغذائية األساســية، 
ال يكفــل الحصــول عــىل منط غذايئ مائم مــن حيث املغّذيات وال 

منــط غذايئ صحــي يف معظم البلدان. بالتــايل، هناك حاجة إىل 
مقاييس جديدة ألســعار األغذية تســتند إىل األهــداف التغذوية 

والغذائيــة العامليــة لتقديــر خطوط الفقــر الغذايئ املراعية 
للتغذيــة. وتظهــر هذه املســألة كمجال يجري املزيــد من البحث 

فيــه يف القســم األخر من هــذا التقرير )أنظر اإلطار 29(.

القدرة على حتمل كلفة األمناط الغذائية باملقارنة مع 
متوسط النفقات الغذائية اليومية يف كل بلد

بالنظــر اآلن إىل تكاليــف األمنــاط الغذائية مقارنة مبتوســط 
النفقــات الغذائيــة الوطنيــة للفرد الواحــد يف اليوم، يلحظ 

التقريــر أن النمــط الغذايئ الــكايف من حيث الطاقــة الغذائية 
ميســور الكلفــة يف معظــم بلدان العامل )الشــكل 29ألف(. ويف 
املتوســط، ميثـّـل هــذا النمط الغذايئ 19 يف املائة من متوســط 

النفقــات الغذائيــة يف العــامل، األمر الذي يشــر إىل أنه ميكن 
تحّمــل كلفتــه. ولكــن يتباين مدى القدرة عــىل تحّمل هذه 

التكاليــف بــن البلدان وســياقات التنمية. 

وكــا هو متوقع، فــإن األمناط الغذائية الكافية مــن حيث الطاقة 
متاحــة بتكلة ميســورة أكرث يف البلــدان املرتفعة الدخل )حيث 

تبلــغ كلفتــه 10.5 يف املائة من متوســط النفقات الغذائية( 
وتراجــع القــدرة عىل تحّمل هــذه التكاليف مبوازاة انخفاض 

مســتوى الدخــل يف البلــد. وكلفة هذا النمط الغذايئ أقــل معقولية 
يف البلــدان املنخفضــة الدخل )40 يف املائــة(، تليها البلدان 

املتوســطة الدخــل من الرشيحة الدنيــا )23 يف املائة( والبلدان 
املتوســطة الدخل مــن الرشيحة العليا )16 يف املائــة(. وتُعتر كلفة 

النمــط الغذايئ الكايف مــن حيث الطاقة الغذائية األقــل معقولية 
يف البلــدان املنخفضــة الدخل يف أفريقيــا الغربية )50 يف املائة(. 

وهــذا هــو اإلقليم الوحيد الذي ال تتــاح يف اثنن من بلدانه 
أمنــاط غذائيــة كافية من حيث الطاقة بكلفة ميســورة، ذلك 

أن هــذه التكاليف أعىل من متوســط النفقــات الغذائية. وتزيد 
تحديــًدا كلفــة النمط الغذايئ الكايف من حيــث الطاقة الغذائية 

مبقــدار 1.3 مّرات عــىل النفقات الغذائية للفــرد الواحد يف ليبريا 
ومبقــدار 1.4 مّرات عليها يف توغو )الشــكل 29ألف(.

وهنــاك بلــدان أخرى كثرة يف العــامل ال تتوافر فيها األمناط 
الغذائيــة املامئــة من حيث املغذيات بكلفة ميســورة 

)الشــكل 29باء(. فبالنســبة إىل البلدان املنخفضــة الدخل عموًما، 
هــذا النمط الغذايئ غر ميســور الكلفــة ألنه ميثّل 113 يف املائة 
مــن متوســط النفقــات الغذائية، ما يعني أن كلفته يف املتوســط 
أعــىل 1.13 مّرات من متوســط هذه النفقــات. وتتوافر القدرة 

عــىل تحّمــل كلفة منط غذايئ مائم مــن حيث املغّذيات يف 
البلــدان املرتفعــة الدخل )حيث تبلــغ التكاليف 34 يف املائة 

مــن متوســط النفقات الغذائية(، والبلدان املتوســطة الدخل من 
الرشيحــة العليــا )46 يف املائة(، والبلدان املتوســطة الدخل من 

الرشيحــة الدنيا ولكــن بقدر أقل )62 يف املائة(.

وبصــورة عامــة، يتوافــر النمط الغــذايئ املائم من حيث 
املغّذيــات بكلفــة ميســورة يف أفريقيا جنــوب الصحراء الكرى 
)91.4 يف املائــة(. ولكن يف هــذا اإلقليــم، تتباين القدرة عىل 

تحّمــل هــذه التكاليــف بن مختلــف األقاليــم الفرعية والبلدان 
)الشــكل 29بــاء(. يف الواقــع، ال يتوافر النمــط الغذايئ املائم من 

حيــث املغّذيــات بكلفــة ميســورة يف أفريقيــا الغربية ألنه ميثّل 
109 يف املائــة من متوســط النفقــات الغذائيــة وكلفته يف بلدان 

مثــل النيجــر وليبريــا أعىل مّرتن وحوايل أربــع مّرات عىل التوايل 
مــن متوســط النفقــات الغذائية الوطنيــة. وعىل الرغم من أن 
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ألف (  نسبة كلفة النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية ومتوسط النفقات الغذائية الوطنية للفرد الواحد

باء(  نسبة كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث املغّذيات ومتوسط النفقات الغذائية الوطنية للفرد الواحد

جيم(  نسبة كلفة النمط الغذائي الصحي ومتوسط النفقات الغذائية الوطنية للفرد الواحد

الشكل 29
كلفة النمط الغذائي الصحي يف معظم بلدان اجلنوب تتجاوز متوسط النفقات الغذائية الوطنية 

للفرد الواحد يف عام 2017

مالحظات: تبنّي اخلرائط القدرة على حتمل الكلفة معّب عنها على أنها النسبة بني كلفة كل واحد من األمناط الغذائية املرجعية الثلثة )النمط الغذائي الكايف من 
حيث الطاقة الغذائية والنمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات والنمط الغذائي الصحي( ومتوسط النفقات الغذائية للفرد الواحد يف اليوم يف بلد معنّي. وتبنّي القدرة 

على حتمل الكلفة يف 170 بلًدا يف عام 2017. ويُعتب كل منط غذائي غري ميسور الكلفة عندما تكون النسبة بني كلفته ومتوسط النفقات الغذائية يف بلد معنّي أعلى 
من 1. وُتظهر النسبة األعلى من 1 كم مّرة تكون كلفة النمط الغذائي أعلى من متوسط النفقات الغذائية. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط الغذائية الثلثة 

واإلطارين 11 و12 للطلع على وصف موجز ملنهجية التكاليف والقدرة على حتّملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 للطلع على امللحظات املنهجية الكاملة ومصادر 
البيانات. أنظر تنبيهات إخلء املسؤولية واخلطوط احلدودية على اخلريطة يف امللحق 5.

املصدر: Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. )كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب البلدان(. 
وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

0.5> 1–0.52–14–24<
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»

»

هــذا النمــط الغــذايئ متوافر بكلفة ميســورة يف أمريــكا الاتينية 
والبحــر الكاريبــي )57.3 يف املائة( ويف آســيا )43 يف املائة(، ال 

متلــك بلــدان عديدة يف هذيــن اإلقليمن القدرة عــىل تحّمل هذه 
التكاليف )الشــكل 29باء(.

وعىل املســتوى العاملي، يُعتر النمط الغذايئ الصحي يف املتوســط 
ميســور الكلفة ذلك أنه ميثّل 95.3 يف املائة من متوســط النفقات 

الغذائيــة للفرد الواحد يف اليــوم. ولكن هناك تباينات كبرة يف 
القــدرة عىل تحّمل كلفــة هذا النمط الغذايئ حول العامل وبن 
مختلف الســياقات اإلمنائيــة. وامللفت أن كلفة النمط الغذايئ 
الصحي تتخطى متوســط النفقــات الغذائية الوطنية يف معظم 

بلــدان الجنوب.ق وال يتوافر النمط الغذايئ الصحي بكلفة ميســورة 
يف البلدان املتوســطة الدخل من الرشيحة الدنيا )105 يف املائة( 

وهــو أبعد من أن يكون كذلــك يف البلدان املنخفضة الدخل 
حيــث تبلغ كلفته حوايل 3 مرّات متوســط النفقات الغذائية 

)226 يف املائــة(. ومن جهة أخــرى، يتوافر النمط الغذايئ الصحي 
عموًما بكلفة ميســورة يف البلــدان املرتفعة الدخل حيث ميثّل 

50 يف املائة من متوســط النفقات الغذائية، ويف البلدان املتوســطة 
الدخــل من الرشيحــة العليا ولكن بدرجة أقل )71 يف املائة(.

ومــن بــن جميــع أقاليم العامل، تشــّكل القدرة عــىل تحّمل كلفة 
منــط غــذايئ صحــي التحدي األكر يف أفريقيا. فإن متوســط 

كلفــة النمــط الغــذايئ الصحي يف هذه القارة يتجاوز متوســط 
النفقــات الغذائيــة )3.87 مقابــل 3.57 دوالًرا أمريكيًا( وهو 

أعــىل 2.2 مــّرات يف أفريقيــا الغربية ) 4.03 مقابل 2.66 دوالًرا 
أمريكيًــا( )الشــكل 29جيم(. وكلفــة هــذا النمط الغذايئ غر 

متناســبة بقــدر أكــر يف بعض البلــدان مقارنة مبتوســط نفقاتها 
الغذائيــة. ففــي بورونــدي وليبريا والنيجــر وتوغو بصورة 
خاصــة، تُعتــر كلفة األمنــاط الغذائيــة الصحية أعىل ما بن 

4 و7 مــّرات مــن متوســط النفقات الغذائيــة، مع وجود القدرة 
األدىن عــىل تحمل الكلفــة يف ليبريا.

وبينــا ميكن يف املتوســط تحمل كلفة النمــط الغذايئ الصحي 
يف شــال أفريقيا )71 يف املائة من متوســط النفقات الغذائية(، 

ال تتوافــر القــدرة عــىل تحّمل كلفته يف ثاثــة أقاليم فرعية من 
أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى )أفريقيا الرشقية والوســطى 
وأفريقيــا الغربيــة(. ويف أفريقيا الغربية، تزيــد كلفته مبقدار 

2.2 مــّرات عىل متوســط النفقات الغذائيــة، ويف أفريقيا الرشقية 
ووســط أفريقيــا تزيد كلفتــه مبقدار 1.8 و1.4 مّرات عىل التوايل 

عىل متوســط هــذه النفقات. ويتوافر النمــط الغذايئ الصحي 
بكلفــة ميســورة يف أفريقيا الجنوبية حيــث ميثّل 92 يف املائة من 

ق أنظر امللحق 6 للطلع على قائمة البلدان املوجودة يف بلدان اجلنوب.

متوســط النفقــات الغذائية. وبصورة عامــة، ال تتوافر القدرة عىل 
تحّمــل كلفــة النمط الغذايئ الصحــي يف أكرث من 70 يف املائة من 

البلــدان يف أفريقيــا )35 من أصل 50(.

ويف آســيا، يتوافــر النمط الغذايئ الصحي بكلفة ميســورة 
)78 يف املائــة من متوســط النفقات الغذائيــة( بفضل توافر 

القــدرة عــىل تحّمل هذه التكاليف يف آســيا الغربية )56 يف املائة( 
وآســيا الرشقية )81 يف املائة( وآســيا الوسطى )85 يف املائة( 

وجنــوب رشق أســيا )88 يف املائة(. ولكــن ال يتوافر هذا النمط 
الغذايئ بكلفة ميســورة يف آســيا الجنوبية )102 يف املائة(. ويف 

10 بلــدان يف آســيا من أصــل 40 بلًدا جرى تحليلهــم، تتجاوز كلفة 
النمــط الغذايئ الصحي متوســط النفقات الغذائية.

وتواجــه البلــدان التي تتخبط يف أزمة غذائيــة تحديات أكر من 
أجل تأمن منط غذايئ صحي، ال ســيا البلدان التي تشــهد أزمات 
ممتــدة تتســم بوجود نزاعات معقــدة ومتعددة األبعاد وأوضاًعا 

هشــة للغاية. ويف هذه الســياقات، تكون كلفــة النمط الغذايئ 
الصحــي ماثلــة للمتوســط العاملي )3.80 و3.75 دوالًرا أمريكيًا 

للفرد الواحد عىل التوايل(؛ ولكن نســبة األشــخاص الذين ال 
ميكنهــم تحّمــل هــذه التكاليف أعىل بكثر من املتوســط العاملي. 

ويعجــز معظم الســكان أو 86 يف املائة منهــم يف البلدان التي 
تشــهد أزمات ممتدة، عن تأمن منط غذايئ صحي. وهذه النســبة 

هــي أكــرث من ضعف املتوســط العاملي )38 يف املائة( وهي أعىل 
بنســبة 57 يف املائة ما تشــر إليه التقديرات بالنســبة إىل بلدان 

.)13 الجنوب )اإلطار 

أكثر من 3 مليارات شخص يف العامل ليس 
بوسعهم حتّمل كلفة منط غذائي صحي 

القدرة على حتمل كلفة األمناط الغذائية باملقارنة مع 
تقديرات توزيع الدخل يف كل بلد

أظهــر التحليل أعاه بوضــوح أن كلفة النمط الغذايئ املائم من 
حيــث املغّذيات والنمــط الغذايئ الصحي أقل يرًسا من كلفة 

النمــط الغذايئ الكايف من حيــث الطاقة الغذائية. ويف العديد من 
البلــدان، قد يضطر الفقراء إىل اســتخدام معظم أو كل دخلهم 

اإلجايل لرشاء الكميات املناســبة من املغّذيات األساســية واألغذية 
املغذيــة املتنوعــة؛ وحتى هــذا املبلغ قد يكون غر كاف يف عدد من 
البلــدان. ويف هذه الحاالت، تفرض القدرة عــىل تحمل الكلفة عقبة 

ال ميكــن تخطيهــا، لذا ال بد من معالجة القيود املتعلّقة باألســعار 
والدخــل يف البيئات الغذائية الداعمة ليك تتســم املعارف التغذوية 

وتغير الســلوك بالفعالية يف التأثر عىل الخيارات. 

ويف نهايــة املطــاف، يتمثــل الهدف مــن تحليــل التكاليف والقدرة 
عــىل تحّملهــا الــذي جرى عرضه حتــى اآلن يف تحديد عدد 
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منط غذايئ كاٍف من حيث 
الطاقة الغذائية

 منط غذايئ مالئم 
من حيث املغّذيات

منط غذايئ صحي

املجموع النسبة املئوية 
)باملاين(

املجموع النسبة املئوية
)باملالين(

املجموع النسبة املئوية
)باملاين(

4.6185.523.31 513.038.33 021.5العامل
11.3148.651.0680.673.8964.8أفريقيا

1.42.929.284.346.0136.1أفريقيا الشاملية
12.5145.853.4596.376.9828.8أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

9.428.953.9224.275.3325.1أفريقيا الرشقية
18.527.959.8112.578.5142.4وسط أفريقيا 

10.011.141.733.864.340.3أفريقيا الجنوبية
13.177.953.5225.881.6320.9أفريقيا الغربية

0.421.611.7754.536.61 933.9آسيا
0.30.111.02.433.27.4آسيا الوسطى
0.32.01.813.015.6230.4آسيا الرشقية

0.76.320.7145.446.2325.5جنوب رشق آسيا
0.512.917.9586.157.61 337.4آسيا الجنوبية
0.30.33.87.421.733.2آسيا الغربية

3.710.518.166.826.5104.2أمريكا الاتينية والبحر الكاريبي
3.41.323.08.336.713.0البحر الكاريبي

3.89.116.858.523.691.2أمريكا الالتينية 
4.92.222.620.428.531.6أمريكا الوسطى
3.07.013.138.120.559.6أمريكا الجنوبية

0.10.15.00.221.00.5أوسيانيا
0.34.81.711.03.718.0أمريكا الشالية وأوروبا

فئات دخل البلدان

12.748.361.4354.986.2506.6البلدان املنخفضة الدخل
6.3112.233.11 041.558.92 087.4البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا
2.119.011.5104.524.2408.3البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا

0.36.00.912.12.019.2البلدان املرتفعة الدخل

مالحظات: يعرض اجلدول متوسط النسبة املئوية وجمموع عدد السكان )باملليني( يف كل إقليم وفئة من فئات الدخل الذين ال ميكنهم حتّمل كلفة األمناط الغذائية 
املرجعية الثلثة )منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة الغذائية، ومنط غذائي ملئم من حيث املغّذيات، ومنط غذائي صحي( يف عام 2017. ويقارن مقياس القدرة على 

حتمل الكلفة هذا كلفة كل منط غذائي بتوزيع الدخل التقديري يف بلد معنّي على افرتاض أنه ميكن ختصيص نسبة 63 يف املائة من الدخل املتاح بشكل موثوق لألغذية. 
وُيعتب النمط الغذائي غري ميسور الكلفة عندما تتخطى كلفته نسبة 63 يف املائة من متوسط الدخل يف بلد معنّي. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط 

الغذائية الثلثة واإلطارين 11 و12 للطلع على وصف موجز ملنهجية التكاليف والقدرة على حتّملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 للطلع على امللحظات املنهجية 
الكاملة ومصادر البيانات. وجيري حساب احلدود الدنيا والعليا للتقديرات املتعّلقة بالقدرة على حتمل الكلفة وعرضها يف اجلدول ألف3-3 يف امللحق 3.

املصدر: Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب 
البلدان(. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة.

اجلدول 8 
أكثر من 3 مليارات شخص يف العامل مل يكن بوسعهم حتّمل كلفة منط غذائي صحي يف عام 2017

األشــخاص الذيــن ال ميكنهــم الحصول حتى عــىل النمط الغذايئ 
الصحــي األقــل كلفة. ويعــرض الجدول 8 التقديــرات املتعلّقة 

بنســبة األشــخاص الذين ال ميكنهــم تحّمل كلفة املســتويات 
الثاثــة مــن الجــودة الغذائية وعددهم اإلجايل باالســتناد إىل 

تقديــرات توزيــع الدخل. وتفرض هذه التقديرات أن األشــخاص 
ينفقــون يف املتوســط 63 يف املائة مــن دخلهم عىل األغذية، 
بحيــث متثّل هذه النســبة املختــارة حصة النفقــات الغذائية 

للرشيحــة األشــد فقًرا من الســكان يف البلــدان املنخفضة الدخل 
وفًقــا للبنــك الدويل )أنظر اإلطــار 12 وامللحق 3(. وإلعطاء 

املوثوقيــة لهذه التقديرات، يتم حســاب نســبة األشــخاص الذين 
ال ميكنهــم تحّمــل كلفــة األمناط الغذائيــة الثاثة وعددهم 

باســتخدام الحــدود الدنيــا والعليــا للتقديرات الواردة يف 
امللحــق 3 )الجدول ألف3–3(.

وباالســتناد إىل هــذا التحليــل، تشــر التقديرات إىل أنه تعّذر 
عــىل مــا يزيــد عن 3 مليارات شــخص يف العامل تحّمــل كلفة منط 
غــذايئ صحــي يف عام 2017. ويعيش الســواد األعظم من هؤالء 

األشــخاص يف آســيا )1.9 مليارات( وأفريقيــا )965 مليونًا(، 
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اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

BOX 13
COUNTRIES WITH A PROTRACTED CRISIS SITUATION FACE IMMENSE CHALLENGES  
IN ENSURING THE AFFORDABILITY OF HEALTHY DIETS

تواجه البلدان اليت تشهد أزمة غذائية حتديات كبرية لتأمني 
توافر األغذية املغذية والقدرة على حتّمل كلفة منط غذائي 

صحي. وينطبق ذلك على وجه اخلصوص يف البلدان اليت تعاين 
من حاالت أزمات ممتدة* واليت تتسم عموًما بوجود نزاعات 

معقدة ومتعددة األبعاد وطويلة وأوضاع هشة للغاية. 
وتواجه البلدان اليت تشهد أزمات ممتدة حتديات حمددة 

تتعّلق بكلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها.59 
ولقد شهد مجيع هذه البلدان تقريًبا شكًل معيًنا من أشكال 
النزاع العنيف طيلة فرتات طويلة من الزمن. ويعاين سكان 
هذه البلدان من تقلبات وزيادات مفاجئة ومتكررة يف أسعار 

األغذية، واختلالت يف إمدادات األغذية والوصول إىل األسواق 
الفعالة، وقدر أكب من أوجه عدم اليقني واخملاطر وأوجه القصور 

يف النظم الغذائية. ويّتسم معظم هذه البلدان أيًضا بضعف 
احلوكمة، وانهيار املؤسسات احمللية، وتردي األوضاع الصحية 

للسكان املتضررين، وارتفاع خطر التقلبات املناخية وآثار تغرّي 
املناخ، وانتشار الكوارث الطبيعية. علوة على ذلك، فإن نسبة 
كبرية من السكان يف هذه السياقات معّرضة بشكل حاد للجوع 
وسوء التغذية واملرض والنقطاع سبل عيشها على مدى فرتات 

طويلة. 
وحتدد منظمة األغذية والزراعة حالًيا وجود 22 بلًدا يف 

حالة أزمة ممتدة ولكن ال تتوافر املعلومات عن التكاليف والقدرة 
على حتّملها يف سبعة منها هي: أفغانستان، وإريرتيا، ومجهورية 

السورية، وجنوب  العربية  الدميقراطية، واجلمهورية  الشعبية  كوريا 
السودان، واليمن، والصومال )أنظر امللحق 6(. ويعرض اجلدول 
أدناه حتليل كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثلثة )أي النمط 

الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية، والنمط الغذائي 
امللئم من حيث املغّذيات، والنمط الغذائي الصحي( والقدرة 

على حتّملها يف 15 بلًدا يف أزمات ممتدة وتتوافر بشأنها البيانات 
باألسعار.  املتعّلقة 

ويسلط حتليل كلفة األمناط الغذائية اخملتلفة والقدرة على 
حتّملها الضوء على التحدي الكبري املتمثل يف تأمني األمناط 

الغذائية الصحية امليسورة الكلفة يف هذه السياقات. وُتظهر 

النتائج أنه يف وقت تكون فيه كلفة منط غذائي صحي يف هذه 
السياقات مماثلة للمتوسط العاملي، فإن نسبة السكان الذين ال 

ميكنهم حتّملها أعلى بكثري. وبصورة خاصة، إن متوسط كلفة 
النمط الغذائي الصحي أعلى بقليل من املتوسط العاملي 

)3.80 و3.75 دوالًرا أمريكًيا للفرد الواحد على التوايل(. ولكن 
هذه التكاليف ليست يف متناول معظم السكان )86 يف املائة( 
يف البلدان اليت تعاين من أزمة ممتدة، وهذه النسبة هي أكثر 
من ضعف املتوسط العاملي )38 يف املائة( وهي أعلى بنسبة 

56 يف املائة مما تشري إليه التقديرات بالنسبة إىل بلدان اجلنوب.
ويتوافر حتليل التقلبات يف التكاليف والقدرة على حتّملها 

لعدد من البلدان األشد تضرًرا من األزمات املمتدة.** وُتظهر 
النتائج أن كلفة منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة الغذائية 

تكون عادًة أعلى بقليل مقارنة بالبلدان املستقرة. ولكن كلفة 
منط غذائي ملئم من حيث املغّذيات أعلى بكثري بسبب أوجه 

القصور يف العرض وقّلة توافر األغذية املغذية. 
وعلى سبيل املثال، يف شمال بوروندي ومنطقة تنجانيقا 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقيت مارادي وزيندر يف 
النيجر وهضبة الدوجون يف مايل، ال يتوافر النمط الغذائي 

امللئم من حيث املغّذيات بكلفة ميسورة ألحد تقريًبا )أكثر من 
90 يف املائة(.60 ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال، 

متيل األسواق الريفية إىل تقدمي أصناف من األغذية أقل تنوًعا 
منها يف األسواق احلضرية يف املناطق نفسها، ال سيما يف ما يتعّلق 

باألغذية احليوانية املصدر.*** ولدى مقارنة كلفة منط غذائي 
ملئم من حيث املغّذيات بكلفة منط غذائي كاٍف من حيث 

الطاقة الغذائية، لوحظ أن كلفة النمط الغذائي األول يف هذه 
املناطق أعلى ما بني 4 و7 مّرات مقارنة مبّرتني إىل أربع مّرات 

يف البلدان املستقرة. 
ونظًرا حلّدة واستمرار انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 

فيها، حتتاج البلدان اليت تشهد أزمات ممتدة إىل عناية ونُهج 
خاصة لتحويل النظم الغذائية من أجل ضمان أمناط غذائية 

للجميع.62،61،59  الكلفة  صحية ميسورة 

اإلطار 13
تواجه البلدان اليت تشهد أزمات ممتدة حتديات جسيمة لتأمني القدرة على حتّمل 

الصحية الغذائية  األمناط  كلفة 

* حتّدد منظمة األغذية والزراعة حاالت األزمات املمتدة بأنها "تتسم بتكرار حدوث الكوارث الطبيعية و/أو النزاعات، وبطول أجل األزمات الغذائية، 
 وبانهيار سبل املعيشة، وبعدم قدرة املؤسسات على التصدي لألزمات". وهناك ثلثة معايري ُتستخدم لتحديد بلد يشهد أزمة ممتدة: 

)1( طول فرتة األزمة؛ )2( وتدفق املساعدات اإلنسانية إىل البلد؛ )3( والوضع االقتصادي وحالة األمن الغذائي يف البلد )أنظر امللحق 6(.
** اسُتخدمت البيانات املتعّلقة بأسعار األغذية يف هذه الدراسات القطرية لتقدير أدىن كلفة لنمط غذائي كاٍف من حيث الطاقة الغذائية ولنمط 

غذائي ملئم من حيث املغّذيات، وجرت مقارنة هذه التكاليف مبنحنيات النفقات الغذائية لألسر من أجل تقدير نسبة األسر اليت ميكنها حتّمل كلفة كل 
منط غذائي داخل بلد ما.

*** النتائج مستمدة من دراسات مشروع "سد الثغرة التغذوية" التابع لبنامج األغذية العاملي يف منطقيت كاساي وتنجانيقا يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية )مل تصدر بعد(، ومنطقيت مارادي وزيندر )النيجر(،63 وجنوب مدغشقر،64 ومنطقة كاراموجا )أوغندا(،65 والصومال )مل تصدر بعد(، وشمال 
بوروندي )مل تصدر بعد(، ومايل )مل تصدر بعد(. وكانت الدراسات األربع األخرية قيد اإلعداد وستصدر يف مشروع "سد الثغرة التغذوية" التابع لبنامج 

األغذية العاملي.60
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

كلفة النمط الغذايئ الكايف من حيث 
الطاقة الغذائية والقدرة عىل تحّملها

كلفة النمط الغذايئ املالئم من حيث 
املغّذيات والقدرة عىل تحّملها

كلفة النمط الغذايئ الصحي والقدرة 
عىل تحّملها

اإلقليمالبلد
تصنيف البنك 
الدويل للدخل

عدد السكان 
يف عام 2017 

)باملاليني(

الكلفة 
)دولر 
أمريكي(

حصة النفقات 
الغذائية

نسبة السكان 
الذين ل ميكنهم 

حتمل الكلفة

الكلفة 
)دولر 
أمريكي(

حصة النفقات 
الغذائية

نسبة السكان 
الذين ل ميكنهم 

حتمل الكلفة

الكلفة 
)دولر 
أمريكي(

حصة النفقات 
الغذائية

نسبة السكان 
الذين ل ميكنهم 

حتمل الكلفة

10.80.6573.836.51.40160.381.03.57407.497.4منخفض الدخلأفريقيابوروندي
جمهورية 

أفريقيا 
الوسطى

4.60.6250.338.91.41113.774.53.47279.693.6منخفض الدخلأفريقيا

15.00.5327.310.31.9298.862.83.26167.883.9منخفض الدخلأفريقياتشاد
جمهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
81.40.4126.714.71.57100.778.33.26209.695.1منخفض الدخلأفريقيا

متوسط الدخل من أفريقياجيبويت
0.90.6225.73.22.1790.738.13.72155.168.3الرشيحة الدنيا

106.40.5840.51.71.94136.947.73.39238.784.0منخفض الدخلأفريقياإثيوبيا

هايتي
أمريكا 

الالتينية 
والبحر 

الكاريبي
11.00.8632.211.32.6398.961.94.91184.588.0منخفض الدخل

50.20.7721.39.51.7047.147.53.2489.979.1منخفض الدخلأفريقياكينيا

4.70.97127.324.32.96387.985.95.45714.997.8منخفض الدخلأفريقياليبرييا

18.50.6023.34.01.7166.360.63.19123.889.6منخفض الدخلأفريقيامايل

4.30.8826.31.72.5075.033.24.42132.870.3منخفض الدخلأفريقياموريتانيا

21.60.4462.91.01.47209.550.23.58510.391.5منخفض الدخلأفريقياالنيجر

7.50.4521.20.51.9791.968.62.84132.485.1منخفض الدخلأفريقياسرياليون

متوسط الدخل من أفريقياالسودان
40.81.0824.26.85.96133.593.44.93110.689.0الرشيحة الدنيا

14.20.7332.45.12.1494.757.73.80168.280.0منخفض الدخلأفريقيازمبابوي

0.6841.011.32.23127.062.83.80241.786.2 املتوسطات البسيطة

0.7919.34.62.3355.623.33.7595.338.3املتوسط العاملي

مالحظات: يعرض اجلدول كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثلثة )النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية، والنمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات، والنمط الغذائي 
الصحي( والقدرة على حتّملها يف 15 بلًدا يشهد أزمات ممتدة حبسب األقاليم )العمود 2( والوضع اإلمنائي )العمود 3( وعدد السكان يف عام 2017 )العمود 4(. وتستند كلفة األمناط 
ا عنها  الغذائية الثلثة إىل البيانات عن أسعار بيع األغذية بالتجزئة املستمدة من برنامج املقارنة الدويل لدى البنك الدويل بالنسبة إىل السلع املوّحدة على املستوى الدويل، معّبً

بالدوالرات الدولية باستخدام تعادل القوة الشرائية. ويتم عرض مقياسني للقدرة على حتمل الكلفة. يبنّي املقياس األول كلفة كل منط غذائي كنسبة من متوسط النفقات الغذائية 
للفرد الواحد يف اليوم يف بلد معنّي )األعمدة 6 و9 و12(: ُيعتب كل منط غذائي غري ميسور الكلفة عندما تتجاوز القيم نسبة 100 يف املائة. ويبنّي املقياس اآلخر نسبة األشخاص الذين 

ال ميكنهم حتّمل كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثلثة: ُيعتب كل منط غذائي غري ميسور الكلفة عندما تتجاوز كلفته 63 يف املائة من الدخل املتوسط يف بلد معنّي )األعمدة 7 و10 
و13(. وتستحوذ نسبة 63 يف املائة على نصيب من الدخل املتوسط ميكن ختصيصه بصورة موثوقة لألغذية. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط الغذائية الثلثة واإلطارين 11 

و12 للطلع على وصف موجز ملنهجية التكاليف والقدرة على حتّملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 للطلع على امللحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات.
املصدر: تستند دراسة منظمة األغذية والزراعة إىل Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. )كلفة األمناط الغذائية 

الصحية والقدرة على حتّملها عب البلدان(. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

كلفة النمط الغذائي الصحي مماثلة للمتوسط العاملي ولكن نسبة األشخاص الذين ل ميكنهم حتّملها أعلى 
بكثري يف البلدان اليت تعاين من أزمات ممتدة

اإلطار 13

)تتمة(
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»

»

مــع أن ماين األشــخاص منهم يعيشــون يف أمريــكا الاتينية 
والبحــر الكاريبــي )104.2 ماين( وأمريكا الشــالية وأوروبا 

)18 مليونـًـا(. وتتواجــد أعىل نســبة من الســكان الذين ال 
ميكنهــم تحّمــل كلفة منط غــذايئ صحي يف أفريقيــا الغربية 

)82 يف املائــة( ووســط أفريقيا )78 يف املائــة( وأفريقيا الرشقية 
)75 يف املائــة( وأفريقيــا الجنوبية )64 يف املائة(، يليها آســيا 

الجنوبيــة )58 يف املائة( وجنوب رشق آســيا )46 يف املائة( 
والبحــر الكاريبي )37 يف املائة( وآســيا الوســطى )33 يف املائة( 

وأمريــكا الوســطى )28 يف املائــة(. وبالنظر إىل فئات دخل 
البلدان، تســّجل النســبة األعــىل يف البلــدان املنخفضة الدخل 

)86 يف املائــة( والبلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا 
)59 يف املائــة( التــي يواجه ســكانها التحديات األكــر لتحّمل 

كلفــة األمناط الغذائيــة الصحية. 

والخاصة أن 77 يف املائة أو أكرث من الســكان يف أفريقيا جنوب 
الصحــراء الكرى و58 يف املائة منهم يف آســيا الجنوبية يعجزون عن 

تحّمــل كلفــة األمناط الغذائية الصحية. كا أنه يتعّذر عىل نســبة 
عالية من الســكان يف أجزاء أخرى من آســيا )30 يف املائة( وأمريكا 

الاتينيــة والبحــر الكاريبي )26 يف املائة( تحّمل كلفة األمناط 
الغذائية الصحية أيًضا )أنظر الشــكل ألف5–3 يف امللحق 5(.

 وهــذه النتائــج إن دلّت عــىل يشء فإمنا تدّل عىل أنه 
)1( ينبغــي خفــض كلفة األغذيــة املغذية التي تشــكل أمناطًا 

غذائيــة صحيــة، مبا يف ذلــك منتجات األلبــان والفاكهة والخضار 
واألغذيــة الغنيــة بالروتينــات؛ )2( وقــد يتعّن رفع خطوط 

الفقر ألنها تشــكل أســاس غايات الرامج وبرامج شــبكات األمان 
االجتاعــي، وال تتيــح يف الوقــت الحايل مقياًســا جيًدا ملدى قدرة 

األشــخاص عــىل تأمن حتى أقل األشــكال كلفــة لنمط غذايئ 
صحــي. وبالتــايل، فإنها ال تدعــم تحقيق األمن الغــذايئ والتغذية. 

وتشــكل الخطــوط التوجيهيــة الوطنيــة بشــأن النظــم الغذائية 
القامئــة عــىل األغذية ترجمــة للمبــادئ التوجيهيــة العاملية 

بشــأن النمــط الغــذايئ الصحــي الذي يأخــذ يف االعتبار الوضع 
التغــذوي يف بلــد ما، وتوافــر األغذية، وثقافــات الطهو، 

والعــادات الغذائيــة )أنظــر القســم 1–3 يف الجزء األول يف 
هــذا التقريــر(. وترمــي هــذه الخطــوط التوجيهية إىل وضع 

أســاس للسياســات والرامــج الخاصة باألغذيــة والتغذية، 
والصحــة العامــة، والتعليــم، والحايــة االجتاعيــة، والزراعة، 

وللسياســات والرامــج القطاعيــة األخــرى وبرامــج التثقيف 
الغــذايئ والتغــذوي بغيــة تعزيز العــادات الغذائيــة الصحية. 

وتشــر النتائــج إىل أنــه كجزء من االســراتيجيات الشــاملة 
لتحويــل اســتهاك الســكان نحــو األمناط الغذائيــة املوىص بها 

عــر متكــن الجميــع من الحصــول عىل أمناط غذائيــة صحية، 
يجــب أن تنخفــض أســعار هذه األمنــاط الغذائية.

التكاليف والقدرة على حتّملها داخل البلدان 
تختلــف كلفــة األمنــاط الغذائيــة والقدرة عــىل تحّملها يف 

مختلــف أرجــاء العــامل باختــاف األقاليم والســياقات اإلمنائية. 
كــا أنهــا قــد تختلفان داخــل البلدان جراء عوامــل زمنية 

وجغرافيــة، وكذلــك بفعــل االختافــات يف االحتياجات 
التغذويــة لألفــراد عــىل امتداد مراحــل دورة الحياة. وال تؤخذ 

هــذه االختافــات يف التكاليــف املوجودة داخــل البلدان يف 
االعتبــار يف التحليــل العاملــي واإلقليمــي الوارد أعاه. 

 الختالفات داخل البلدان مدفوعة بعوامل 
زمنية وجغرافية

ميكــن أن تتبايــن القــدرة عىل تحّمل كلفة منط غــذايئ صحي تبايًنا 
كبــرًا داخــل بلد ما بفعل وجود اختافــات بن املناطق يف ما 

يتعلـّـق بارتفاع أســعار األغذية املغذية، أو تــدين الوضع االقتصادي 
للســكان، أو قلـّـة توافر األغذية املغذيــة أو تنوعها املحدود، أو 

بفعــل اجتــاع هذه العوامل. وهناك أمنــاط زمنية وجغرافية 
ملحوظــة يف االختافــات يف التكاليف. فعىل ســبيل املثال، أظهرت 
دراســة يف آســيا الجنوبية أن سعر ســلّة األغذية املامئة من حيث 
املغّذيــات اختلــف يف بعض البلدان مع اختاف املواســم وقد زاد 

بوترة أرسع من ســعر ســلة األغذية النموذجية. وتعزى هذه 
الظاهــرة إىل حــد كبر إىل التكاليــف املتغّرة للخضار.66

وتُســتخدم البيانات املتعلّقة بأســعار األغذيــة أيًضا يف مجموعة 
مختــارة من الدراســات القطرية لتقدير األمنــاط الغذائية املامئة 

مــن حيث املغّذيات األقــل كلفةر، ومن ثم مقارنتهــا مبنحنيات 
النفقات الغذائية لألرس من أجل حســاب نســبة األرس التي 

ميكنهــا تحّملهــا داخــل البلد ش. ويُظهر الشــكل 30 نطاق االختاف 
القطــري يف عــدم القدرة عىل تحّمل كلفــة منط غذايئ مائم من 
حيث املغّذيات يف 25 بلًدا. وســجلت يف مدغشــقر، عىل ســبيل 

املثــال، تباينــات كبرة، إذ تراوحت صعوبة تحمــل كلفة الحصول 
عــىل منــط غذايئ مائم من حيــث املغّذيات بن 25 و97 يف املائة. 

ر أجراها برنامج األغذية العاملي بالتعاون مع مكتب اإلحصاءات أو الوكاالت 

الوطنية األخرى يف بلدان حمددة؛ أنظر برنامج األغذية العاملي.60
ش تتبع كلفة النمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات اليت جرت مناقشتها 

هنا النهج املنهجي نفسه املتبع يف التحليل العاملي واإلقليمي أعله، ولكنها 
ختتلف يف بعض اجلوانب ألنها تقديرات قطرية. والواقع أنها تقدر باستخدام 
أسرة تتألف عادًة من مخسة أفراد ومن مث يتم التعبري عنها كمتوسط للفرد 

الواحد. وختتلف األسرة املنمذجة حبسب البلدان ولكنها تشمل يف العادة طفًل 
واحًدا يتغذى على حليب األم ويرتاوح عمره بني 12 و23 شهًرا، وطفًل واحًدا يف 
سن الدراسة )6-7 سنوات( وفتاة مراهقة واحدة )14-15 سنة( وامرأة مرضع 
ورجًل بالًغا. ويقاس عدم القدرة على حتمل الكلفة بنسبة األسر اليت ال تكفي 
نفقاتها الغذائية لتحّمل كلفة منط غذائي ملئم من حيث املغّذيات يف بيئتها 

احمللية يف بلد ما )أنظر امللحق 3 للطلع على الفوارق بني املنهجيات(.
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الشكل 30
القدرة على حتّمل كلفة منط غذائي مالئم من حيث املغّذيات تتباين كثرًيا داخل العديد من البلدان بفعل 

التقلبات الزمنية واجلغرافية يف األسعار وتفاوت الدخل

مالحظات: يبنّي الشكل نطاق عدم القدرة على حتّمل كلفة منط غذائي ملئم من حيث املغّذيات يف بلدان وسنوات خمتلفة. ويقاس عدم القدرة على حتمل الكلفة 
بنسبة األسر اليت ال تكفي نفقاتها الغذائية لتحّمل كلفة منط غذائي ملئم من حيث املغّذيات يف بيئتها احمللية يف بلد ما. ويشمل النمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات، 
لكل فرد، متوسط االحتياجات من الطاقة واملتناول املوصى به من البوتينات والدهون وأربعة معادن وتسعة فيتامينات. وختتلف األسرة املنمذجة حبسب البلدان ولكنها 

تتضمن عادًة طفًل واحًدا يتغذى على حليب األم ويرتاوح عمره بني 12 و23 شهًرا، وطفًل واحًدا يف سن الدراسة )6-7 سنوات( وفتاة مراهقة واحدة )14-15 سنة( 
وامرأة مرضع ورجًل بالًغا. ومتّثل كل نقطة بيانية منطقة خمتلفة يف البلد. وميّثل كل خط عمودي منطقة إدارية معّينة، مثل احملافظة أو املقاطعة. تدل النجمة * على أنه 

حصل تعديل للرقم القياسي ألسعار املستهلك يف بيانات النفقات لكي يناسب السنة اليت مُجعت فيها البيانات بشأن أسعار األغذية.
 www.wfp.org/publications/2017-fill-nutrient-gap .]2020 ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان[ . Rome.]النسخة اإللكرتونية[ WFP. 2019. Fill the Nutrient Gap املصدر: برنامج األغذية العاملي )أنظر

للطلع على البيانات القطرية اليت مت نشرها(.
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ويعكــس االختــاف يف أســعار األغذية الذي يؤثــر مبارشة عىل «
كلفــة منــط غذايئ مائم مــن حيث املغّذيــات، وجود فجوات 
بــن املناطــق الحريــة والريفيــة يف الكثر مــن األحيان. ففي 

املناطــق الحريــة يف جنــوب موزامبيــق، بلغت أســعار البيض 
والطاطــم املســتوردة مــن جنــوب أفريقيا 4 إىل 5 أضعاف 
األســعار يف املنطقة الوســطى الريفية حيث يتــم إنتاج البيض 

والطاطــم بصورة رئيســية من جانــب األرس املحلية. ولكن كانت 
كلفــة النمــط الغذايئ املائم من حيث املغّذيات ميســورة أكرث 

يف املناطــق الحريــة الجنوبية ولــو أنها أعىل ألن الدخل أعىل. 
وهــذا االســتنتاج منوذجي يف العديد من البلــدان. وتأثرت املناطق 

الريفيــة أيًضا بقدر أكر بالطابع املوســمي إذ كانت أســعار 
األغذية أعىل خال املوســم األعجف منها يف الســياقات الحرية.

ويف جميــع الســياقات، تباينــت أســعار األغذية بحســب النظام 
اإليكولوجــي وســبل املعيشــة. ويف منطقــة أييــاروادي الريفية 

التــي تُعــد ســلّة الخبــز يف ميامنار إذ يتــم فيها إنتاج األرّز 
وغــره مــن املحاصيــل وبيعها يف األســواق الريفية، كانــت كلفة 

منــط غــذايئ مائم من حيــث املغّذيات أدىن بنســبة تراوحت 
بــن 10 و25 يف املائــة منهــا يف املناطــق النائية مــن الباد حيث 
يلــزم تأمــن النقــل والتخزيــن والبيــع بالتجزئــة إليصال األغذية. 

ويف منطقــة الحــزام الرعــوي يف شــال بوركينا فاســو، تعّذر 
عــىل 82 يف املائــة مــن األرس تحّمل كلفة منــط غذايئ مائم 

مــن حيــث املغّذيات. ويف املقابــل، أظهرت املناطــق الزراعية 
الجنوبيــة تبايًنــا تــراوح بن 35 و43 يف املائــة يف عدم القدرة 

عــىل تحّمــل كلفــة منط غــذايئ مائم من حيــث املغّذيات. 

عاوة عىل ذلك، كانت أســعار األغذية وكلفة النمط الغذايئ 
املائــم من حيث املغّذيات أعــىل يف املجتمعات الجبلية النائية 
يف ليســوتو والسلفادور بســبب التحديات املرتبطة باإلمدادات 

الغذائيــة والصعوبات يف تلبيــة االحتياجات الغذائية من األغذية 
املتاحــة محليًا. ويف الســلفادور، تراجع عدد األغذية املغذية املتاحة 
يف األســواق كلا زاد االرتفاع عن ســطح البحر، األمر الذي أدى إىل 
زيــادة كلفة تلبية االحتياجــات الغذائية. وتراوحت صعوبة تحّمل 

كلفــة منط غــذايئ مائم من حيث املغّذيات بن 23 يف املائة يف 
الســهول و44 يف املائة يف منطقة مورازان املرتفعة.

وحتى مع افراض وجود أســعار موحدة نســبيًا لألغذية يف جميع 
أنحــاء بلــد ما، ميكن أن تختلــف القدرة عىل تحّمل كلفة منط غذايئ 

مائــم من حيث املغّذيات بن املناطق تبًعا ملســتويات الفقر 
والدخــل. ففي محافظــات زامبيزيا وجازا ونامبوال يف موزامبيق 

حيث فرص كســب الدخل قليلة والدخل أدىن بكثر، أنفقت األرس 
نصــف املبلــغ الذي تنفقه نظراتهــا يف محافظة مابوتو يف الجنوب 

عــىل األغذية.ت وباملثل، كانــت كلفة النمط الغذايئ املائم من 
حيــث املغّذيــات من بــن األدىن يف منطقة األمازون اإلكوادورية 
مقارنــة بســائر مناطق البــاد )7.40 دوالًرا أمريكيًا يف اليوم يف 
املتوســط ألرسة مؤلفة من خمســة أشــخاص مقارنة باملتوسط 
الوطنــي البالــغ 8.60 دوالًرا أمريكيًا(. ولكــن ال ينعكس ذلك 

يف زيــادة القــدرة عىل تحّمل كلفة األمنــاط الغذائية املامئة من 
حيــث املغّذيــات يف هذه املناطق بســبب الوضع االقتصادي 
املــردي فيهــا. وكا هو مبّن أعاه، إن كلفــة النمط الغذايئ 

الصحــي املرجعــي أعىل من كلفة النمط الغــذايئ املرجعي املائم 
مــن حيــث املغّذيات، لذلك فإنه من املرّجــح أن تواجه العائات 

صعوبــات أكــر يف تحّمل كلفة منط غذايئ صحي يســمح لها 
بتعزيــز الصحة عىل املــدى الطويل وحايتها.

 التباين داخل األسر مدفوع 
باحتياجات دورة احلياة

تتبايــن االحتياجــات التغذوية يف مختلف مراحل دورة الحياة، 
وبالتــايل تختلف متطلبــات املتناول الغذايئ من حيث الكمية 

والتنوع عىل الســواء. ويرتب عن ذلك انعكاســات عىل التكاليف 
والقــدرة عىل تحّملها وعــىل إمكانية املعاناة من نقص يف املغّذيات 

الدقيقة.67 وليســت كلفــة منط غذايئ مائم من حيث املغّذيات 
نفســها للجميع داخل األرسة نفســها ذلك أن األفراد يتواجدون 

عــادًة يف مراحل مختلفة من الحياة. ويعزى ذلك بصورة رئيســية 
إىل زيــادة الحاجة خال مراحــل معيّنة مثل الحمل أو املراهقة، 
إىل بعــض املغّذيات التي يجــب تأمينها بفضل أغذية ذات قيمة 

تغذويــة أعىل متيل إىل أن تكون أغىل مثًنا.49 

وعىل ســبيل املثال، يف ماوي، تحّملت النســاء الحوامل واملرضعات 
واملراهقــن الذكور الكلفــة األعىل لنمط غذايئ مائم من حيث 

املغّذيات. وتجاوز متوســط كلفــة النمط الغذايئ املائم من حيث 
املغّذيــات لهذه الفئــات 1.50 دوالًرا أمريكيًا يف اليوم، وهذا مبلغ 

أعىل بكثر من نســبة 70 يف املائة من خط الفقر الدويل ومن 
النفقــات الغذائيــة للفــرد الواحد يف اليوم يف ماوي.49 ويف ما يتعلّق 
بالكلفــة لــكل 000 1 كيلو ســعرة حرارية، تحّملت اإلناث يف العموم 

كلفــة أعىل من الذكور نظــرًا لحاجتهن إىل املزيد من األغذية 
املغذية. ويســّجل االتجاه نفســه عىل املســتوى العاملي، األمر 

الــذي يبــّن أن املراهقات والنســاء األكر ســًنا يواجهن تحديات 
معيّنــة يف مــا يتعلـّـق بالحاجة إىل األغذيــة املغذية جًدا.49 

وخلصــت دراســة حديثة وضعت منوذًجــا لكلفة منط غذايئ مائم 
مــن حيث املغّذيات باالســتناد إىل األغذيــة املتاحة محليًا يف 

ت برنامج األغذية العاملي )أنظر برنامج األغذية العاملي ]2019[60 للطلع 

على البيانات القطرية اليت مت نشرها(.
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نسبة متطلبات األسرة املعيشية من الطاقة
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نسبة متطلبات األسرة املعيشية من احلديد

البالغون من 
الذكور

األطفال يف سّن 
املدرسة

شهًرا) (12–23  

األطفال الذين يتغذون 
بالرضاعة الطبيعية 

النساء احلوامل 
واملرضعات

أربعــة بلدان )الســلفادور، وغانا، وجمهوريــة الو الدميقراطية 
الشــعبية، ومدغشــقر(، إىل أن احتياجات فتاة مراهقة يف 

أرسة مؤلفة من خمســة أشــخاص هي األعىل كلفة، فهي ال 
تتجــاوز فقــط كلفة النمط الغذايئ لرجــل بالغ، بل المرأة مرضع 

أيًضــا.64،ا68،ا69،ا70 وكان ارتفــاع كلفة النمط الغــذايئ املائم من حيث 
املغذيــات مدفوًعا بصورة أساســية بالحاجة الكبرة إىل الكالســيوم 

والحديــد والفيتامــن ألف الرورين لتحفيــز النمو والتعويض 
عــن املغّذيــات املفقودة أثناء الحيــض. ويف البلدان التي جرت 

دراســتها، يتــم تأمن هذه املغّذيات بأقــىص قدر ممكن من 
الكفــاءة مــن حيــث الكلفة عن طريق األغذية مــن قبيل اللحوم 

ومنتجــات األلبان التــي تتجاوز كلفتها كلفــة األغذية املغذية 
بقدر أقل مثل األغذية األساســية النشــوية. 

ويف غانا، تبلغ كلفة منط غذايئ مائم من حيث املغّذيات لفتاة 
مراهقة ثاثة أضعاف كلفة النمط الغذايئ نفسه لفتى يف العمر ذاته 

ومرّتن أكرث من كلفة منط غذايئ مائم من حيث املغّذيات لرجل 
بالغ. وترتفع االحتياجات التغذوية للفتاة، وبالتايل كلفة النمط 

الغذايئ، إذا حدث أن حملت أو أرضعت بسبب زيادة متطلبات 
املتناول من املغّذيات. وخلصت التحليات املتعلّقة بالسلفادور 

وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل أن الحمل زاد يف املتوسط 
كلفة النمط الغذايئ املائم من حيث املغّذيات بنسبة 12 يف املائة 
لفتاة مراهقة وبنسبة 18 يف املائة إذا كانت تقوم باإلرضاع.68،ا69،ا70 

ويبّن الشكل 31 حصة الطاقة الغذائية والحديد الازمة ملختلف 
الفئات السكانية من إجايل احتياجات األرسة يف بوروندي وأوغندا. 

وإن حصة الحديد الازمة للفتيات املراهقات والنساء الحوامل 
أو املرضعات أعىل من حصة الطاقة، يف حن أنها أدىن بالنسبة إىل 

األطفال الذين يرضعون والرجال البالغن واألطفال يف سن الدراسة. 
ومييل نصيب الفتيات املراهقات والنساء الحوامل أو املرضعات من 
كلفة النمط الغذايئ املائم من حيث املغّذيات التي تتحّملها األرسة 

الشكل 31
للنساء احلوامل واملرضعات والفتيات املراهقات احتياجات أكرب من الطاقة الغذائية واحلديد، األمر الذي 

يزيد كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث املغّذيات: دراستان للحالة يف بوروندي وأوغندا

مالحظات: يبنّي الشكل مساهمة )بالنسبة املئوية( خمتلف أعضاء األسرة يف إمجايل احتياجات هذه األخرية من الطاقة واحلديد ومساهمتهم يف التكاليف اإلمجالية لنمط 
غذائي ملئم من حيث املغّذيات )باستخدام النمط الغذائي األقل كلفة( يف أوغندا )سنة 2016( وبوروندي )سنة 2017(. ويشمل النمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات، 

لكل فرد، متوسط االحتياجات من الطاقة واملتناول املوصى به من البوتينات والدهون وأربعة معادن وتسعة فيتامينات. وتتألف األسرة املنمذجة لكل من بوروندي 
وأوغندا من طفل واحد يتغذى على حليب األم ويرتاوح عمره بني 12 و23 شهًرا، وطفل واحد يف سن الدراسة )6-7 سنوات( وفتاة مراهقة واحدة )14-15 سنة( وامرأة 

مرضع ورجل بالغ. 
 www.wfp.org/publications/2017-fill-nutrient-gap .]2020 ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان[ .Rome .]النسخة اإللكرتونية[ WFP. 2019. Fill the Nutrient Gap املصدر: برنامج األغذية العاملي )أنظر

للطلع على البيانات القطرية اليت مت نشرها لكل من بوروندي وأوغندا(.
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اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

إىل أن يكون أعىل من نصيبهن من الطاقة، ولكن تُظهر البيانات 
وجود اختافات يف هذا املجال ألن األمر يتوقف عىل كلفة األغذية 

املحلية التي تحتوي عىل املغّذيات التي تشتد الحاجة إليهاث. 
ومن املرجح أن يكون هذا الوضع أسوأ يف البلدان التي ال تحصل 
فيها النساء والفتيات وصغار األطفال عىل حصة أكر من األغذية 
املغذية لتلبية احتياجاتهم األكر من املغّذيات، بسبب قلّة الوعي 

والديناميكيات الجنسانية. وعىل الرغم من ارتفاع التكاليف، يشكل 
تأمن التغذية املثىل للفتيات والنساء، وال سيا للمراهقات، عائًدا 
حكيًا عىل االستثار لضان صحتهن وصحة األجيال املستقبلية 

نظرًا إىل حلقة سوء التغذية املتوارث بن األجيال.

واملرحلــة األخرى من الحيــاة التي تتطلب أغذية ذات قيمة 
تغذويــة عاليــة هي الفرة بن 6 و23 شــهرًا. ففي هذا العمر، تكون 
احتياجــات األطفال من املغّذيات كبــرة للنمو ولكن ليس بإمكانهم 
أن يأكلوا ســوى كميات صغرة من األغذية بســبب صغر معدتهم؛ 

بالتــايل، فإنهم بحاجة إىل الرضاعــة الطبيعية واألغذية التكميلية 
الغنيّــة باملغّذيات. ومع أن كلفة التغذيــة التكميلية لطفل يراوح 

عمره بن 6 و23 شــهرًا هي األدىن يف األرسة، فإن عدد األغذية 
املختــارة لهــذا الطفل وجودتها أعىل منها لرجل بالغ بســبب كثافة 
املغّذيــات املطلوبة. وعىل ســبيل املثال، يحتاج رضيع يراوح عمره 
بن 6 و8 أشــهر ويتغذى من الرضاعة الطبيعية إىل 9 أضعاف ما 

يســتهلكه رجل بالغ من الحديد و4 أضعاف ما يســتهلكه من الزنك 
لكل 100 كيلو ســعرة حرارية من األغذية.71

خامتة
الخاصــة أن تحليل كلفة املســتويات املرجعية الثاثة لجودة 

األمناط الغذائية والقدرة عىل تحّملها املعروض يف هذا القســم، 
يســاعد عــىل تحديد املناطق الجغرافيــة التي يجب إياء العناية بها 

ليصبــح النمط الغذايئ الصحي متوافرًا بكلفة ميســورة للجميع يف 
مختلــف البلدان وداخلها، بحســب األقاليم وفئات دخل البلدان. 

وتســلّط األدلة املعروضة الضوء عىل املجاالت التي يجب أن 
تنخفــض فيهــا كلفة النمط الغذايئ الصحي لتكون ميســورة للجميع 
واملجاالت التي تشــتد فيها الحاجة إىل ذلك ليتمكن األشــخاص من 

الحصــول عىل املزيد مــن الخيارات. وتبّن األدلة أنه يتعّذر عىل 
الكثر من األشــخاص، وال ســيا الفقراء، يف كل إقليم حول العامل 

تحّمــل كلفة األمناط الغذائيــة الصحية. يف الواقع، حتى النمط 
الغــذايئ الصحي األقل كلفة ليس متوافرًا بكلفة ميســورة ألكرث 

مــن 3 مليارات شــخص. ويف العديد مــن بلدان العامل، كلفة النمط 
الغــذايئ الصحي أعــىل بكثر من خط الفقر الدويل البالغ 1.90 

دوالًرا أمريكيًا يف اليوم من تعادل القوة الرشائية، ومن متوســط 

ث برنامج األغذية العاملي )أنظر برنامج األغذية العاملي ]2019[60 للطلع 

على البيانات القطرية اليت مت نشرها(.

النفقــات الغذائية. وال تتوافر هذه األمناط الغذائية بكلفة ميســورة 
ألكرث من 77 يف املائة من الســكان يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكرى و57 يف املائة من الســكان يف آســيا الجنوبية، وتزداد 
التحديــات يف البلدان التي تشــهد أزمات ممتدة. ويتعّذر عىل ما 

يزيــد عن 1.5 مليارات شــخص يف العــامل حتى أن يتحّملوا كلفة منط 
غذايئ يوفّر لهم املســتويات املطلوبة من املغّذيات األساســية فقط.

وباإلضافــة إىل االعــراف بالتكاليف الباهظة التــي تنطوي عليها 
األمنــاط الغذائيــة الصحية بالنســبة إىل الكثر من ســكان العامل، ال 

بــد مــن فهم ما الــذي يجعل هذه األمناط الغذائية مكلفة. وتشــر 
األدلــة إىل عــدد من العوامل املختلفة التي تؤدي إىل رفع أســعار 

األغذيــة املغذيــة عىل امتداد النظم الغذائية. وتواصل األقســام 
التالية استكشــاف هذه املســألة لتحديد املجاالت الرئيســية 

n .للتدخــات السياســاتية والتحــوالت يف النظم الغذائية

التكاليف الصحية والبيئية   2−2
املسترتة ملا نتناوله 

الرسائل الرئيسية

مــن الواضح أن النظم الغذائيــة الحالية قد نجحت يف إنتاج  	
الســعرات الحرارية بكلفة متدنيــة غري أن األمناط الغذائية الصحية 

تبقــى مكلفة وبعيدة عن متناول املليارات من األشــخاص يف 
العــامل. ولكن النظر فقط يف كلفــة األمناط الغذائية املختلفة ويف 
القــدرة عىل تحّملها يعجز عن تبيان التكاليف املســترتة املرتبطة 

بإنتاج األغذية واستهالكها.

تنطــوي جميع األمنــاط الغذائية يف مختلف أرجاء العامل، من  	
تلــك التــي تلبي االحتياجات من الطاقة الغذائية فحســب إىل تلك 

التــي تُعترب أمناطًا غذائيــة صحية ومالمئة من حيث املغّذيات، عىل 
تكاليف مســترتة ينبغي فهمهــا لتحديد املقايضات وأوجه التآزر 

التي تؤثر عىل تحقيق ســائر أهداف التنمية املســتدامة. 

ترتبط الكلفتان املســترتتان ألمناطنــا الغذائية والنظم الغذائية  	
التــي تدعمها بالتكاليف املتصلــة بالصحة للكثري من الناس 

)الهــدف 3 من أهداف التنمية املســتدامة( والتكاليف املتصلة 
باملنــاخ التــي يتكبدها العامل برمته )الهدف 13 من أهداف 

املستدامة(. التنمية 

التكاليف املســترتة األوىل: مــن املتوقع أن تتجاوز التكاليف  	
الصحيــة املتصلة بالنمط الغــذايئ واملرتبطة باألمراض غري املعدية 

والوفيــات املرتتبة عنها مبلغ 1.3 ترليون دوالر أمرييك ســنويًا 
بحلول عام 2030 يف حال تواصلت األمناط الحالية الســتهالك 
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األغذية. ومن جهة أخرى، ســيتمخض التحّول إىل أمناط غذائية 
صحيــة عن انخفاض يصــل إىل 97 يف املائة يف التكاليف الصحية 

املبــارشة غري املبارشة، األمر الــذي يولّد بالتايل وفورات كبرية ميكن 
اســتثامرها اآلن لخفض كلفة األغذية املغذية. 

التكاليف املسترتة الثانية: من املتوقع أن تتجاوز التكاليف  	
االجتامعية املتصلة بالنمط الغذايئ والناجمة عن انبعاثات غازات 

الدفيئة املرتبطة بالنامذج الغذائية الحالية، مبلغ 1.7 ترليون دوالر 
أمرييك سنويًا بحلول عام 2030. ومن شأن اعتامد أمناط غذائية 
صحية تشمل اعتبارات االستدامة، أن يؤدي إىل خفض التكاليف 

االجتامعية النبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ترتاوح بن 41 
و74 يف املائة يف عام 2030. 

يؤدي عدم أخذ التكاليف املسترتة لألمناط الغذائية يف الحسبان  	
إىل التقليل بشكل خطري من تقدير كلفة تحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية وإىل تجاهل التحديات املاثلة أمام تحقيق االستدامة 

البيئية والصحة للجميع.

ميكــن للتحّول إىل أمناط غذائيــة صحية تراعى فيها اعتبارات  	
االســتدامة أن يســاعد عىل خفض التكاليف الصحية واملتعلّقة 
بتغرّي املناخ بحلول عام 2030 ذلك أن تكاليفها املســترتة أدىن 

مــن تكاليف األمناط الحالية الســتهالك األغذية. وهناك مجموعة 
مــن األمنــاط الغذائية الصحية التي ميكن أن تســاهم يف الحد من 
انبعاثــات غازات الدفيئة والتي تســمح بالتكّيف مع تغرّي املناخ 

تبًعا للســياقات القطرية واألفضليــات الفردية واحتياجات مختلف 
الفئات الســكانية من املغّذيات يف كل بلد.

ميكــن أن تؤدي األمنــاط الغذائية الصحية دوًرا مهاًم يف زيادة  	
االســتدامة البيئية للنظم الغذائية؛ ولكن ليســت كل األمناط 
الغذائية الصحية مســتدامة، وليســت جميع األمناط الغذائية 

املصممة لضامن االســتدامة دامئًا صحية. وال يحظى هذا الفرق 
املهــم بفهم جّيد كام أنــه يغيب يف الكثري من األحيان عن 

النقاشــات واملداوالت الجارية بشــأن إمكانية مساهمة األمناط 
الغذائية الصحية يف االســتدامة البيئية.

ســيتطلب االنتقال إىل أمنــاط غذائية صحية تراعى فيها  	
اعتبارات االســتدامة حدوث تحوالت مهمة يف النظم الغذائية، 

وليس هناك حل واحد يناســب جميع البلدان. وســيكتيس تقييم 
العوائــق املرتبطة بالســياقات، وإدارة املقايضات القصرية والطويلة 

األجل، واستكشــاف أوجه التآزر، أهمية حاسمة. 

يف البلدان التي يشــكل فيهــا النظام الغذايئ القوة الدافعة  	
لالقتصــاد الريفي يجب الحرص عىل التخفيف من اآلثار الســلبية 

املحتملة عىل الدخل وســبل املعيشــة أثناء تحويل النظم الغذائية 
نحو توفري أمناط غذائية صحية مســتدامة . 

قد تحتاج البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل  	
من الرشيحة الدنيا التي ال يزال سكانها يعانون من نقص التغذية 
والنقص يف املغّذيات، إىل أن تزيد استهالك األغذية املغّذية حتى 
عندما قد يؤدي ذلك إىل زيادة البصمة الكربونية الوطنية، بغية 

تلبية االحتياجات الغذائية املوىص بها واألهداف التغذوية، ال سيام 
للوقاية من نقص التغذية. 

تحتاج بلدان أخرى، وال ســيام البلدان املتوســطة الدخل  	
مــن الرشيحة العليا والبلــدان املرتفعة الدخل حيث تتجاوز 

النــامذج الغذائية املتطلبات املثىل من الطاقة وحيث يســتهلك 
النــاس كميات من األغذيــة الحيوانية املصدر أكرب من املطلوب، 
إىل إحداث تغرّيات كبرية يف املامرســات الغذائية وتغرّيات عىل 

مســتوى النظام الغذايئ يف مجال إنتــاج األغذية والبيئات الغذائية 
والتجارة يف األغذية.

نجحــت النظم الغذائية الحالية يف إنتاج الســعرات الحرارية بكلفة 
متدنية، األمر الذي عزز تزايد عدد الســكان وتحّرهم وحّفز 

النمو االقتصادي بشــكل أعم. ولكن هذه املكاســب يف اإلنتاجية 
وتدين كلفة الســعرات الحرارية مل تحســن سبل الوصول إىل األمناط 

الغذائيــة الصحية التي تبقــى مكلفة وبعيدة عن منال املليارات 
من األشــخاص يف العامل. وتشــكل مسألة كلفة األمناط الغذائية 

معضلــة عــىل صعيد آخــر أيًضا، وهذا أمر ال يجب التغايض عنه.

فالنظــر فقــط يف كلفة األمنــاط الغذائيــة املختلفة ويف القدرة 
عــىل تحّملهــا كــا هي الحال يف القســم 2–1، يعجــز عن تبيان 

التكاليــف املســترة املتصلــة باإلنتــاج الحايل لألغذية واســتهاكها. 
ويتســم فهــم هذه التكاليــف بأهمية حاســمة لتحديد 

املقايضــات وأوجــه التــآزر املرتبطة بتحقيق ســائر أهداف 
التنميــة املســتدامة. وترتبــط أهــم كلفتن مســترتن مبا يرتب 
عــن مناذجنــا الغذائية والنظــم الغذائية الداعمــة لها من آثار 
متصلــة بالصحــة )الهدف 3 مــن أهداف التنمية املســتدامة( 

واملنــاخ )الهــدف 13 من أهــداف التنمية املســتدامة(. وتُعتر 
هــذه التكاليــف الصحيــة والبيئية "مســترة" ألنها تســتحق بعد 

مرور ســنوات عىل اإلنتاج واالســتهاك.خ

وتُعتــر اآلثــار الصحية املتصلــة باألمناط الغذائيــة املتدنية 
الجــودة كبــرة جًدا بالنســبة إىل الكثر من األشــخاص يف العامل. 
وباإلضافــة إىل التكاليــف الصحيــة واالجتاعيــة املتصلة بنقص 

خ ليست هناك معدالت حسم متفق عليها عاملًيا – أي معدالت ُتستخدم 

لتحويل األضرار املستقبلية إىل قيم حالية. بالتايل، يلزم إجراء حتليل للحساسية 
ولكنه من املهم أيًضا النظر يف مسائل اإلنصاف، وال سيما مسائل اإلنصاف بني 
األجيال، اليت ختفيها معدالت احلسم. ويعرض Stern (2008) 348 مناقشة مثرية 

للهتمام بشأن الصعوبات واألخطاء الشائعة اليت حتدث عند تقدير معدل 
احلسم يف التحليل االقتصادي لتغرّي املناخ.
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التغذيــة، تشــكل األمنــاط الغذائية غر الصحيــة عامل خطر 
رئيــيس يتســبب بالوفيــات واإلعاقــة املرتبطة باألمراض غر 
املعديــة. وميثـّـل ارتفاع تكاليــف الرعاية الصحيــة املرتبطة 

بزيــادة معدالت الســمنة، اتجاًها ســائًدا يف مختلــف أنحاء العامل 
ويشــكل الــوزن الزائد والســمنة عامي خطــر كبرين لإلصابة 
باألمــراض غــر املعدية. وتعــزى 40.5 مليون حالة وفاة، أو 

71 يف املائــة مــن الوفيــات البالغ عددهــا 56.9 مليون يف العامل 
يف عــام 2016، إىل األمــراض غر املعدية.2 واألمــراض غر املعدية 

الرئيســية هــي أمراض رشاين القلب والرسطان وداء الســكري 
وأمــراض الرئة املزمنة.

وترتب عن أســاليب إنتاج األغذيــة املعتمدة حاليًا يف العامل، آثار 
بيئية ســلبية72 لها انعكاســات عىل املجتمع بكامله. ويظهر ذلك 

مثــًا يف البلدان التي يكون فيها متناول الطاقة واســتهاك األغذية 
الحيوانيــة املصــدر كبرًا جًدا وحيث قد يلزم إعادة توازن األمناط 

الغذائيــة لزيــادة محتواها من األغذيــة النباتية بغية الحد من اآلثار 
البيئية الســلبية، مبا يف ذلك اســتخدام األرايض واستخراج املياه 

العذبــة والتدفقات البيولوجيــة والجغرافية والكيميائية.73 

وترجــم اآلثــار الصحية والبيئية املرتبة عــن األمناط الغذائية 
غــر الصحيــة إىل تكاليــف فعلية يتحملها العديد من األشــخاص 

يف العــامل واملجتمــع بكامله، مثل التكاليــف الطبّية املتزايدة 
وتكاليــف تغــّر املناخ عىل التوايل. ويف الوقــت الراهن، ال تنعكس 

هــذه التكاليف املرتبة عن إنتاج األغذية واســتهاكها يف ســعر 
هــذه األغذية عــىل الرغم من كونها نتيجة لها. وتشــكل هذه 

التكاليــف ما يســّميه علاء االقتصاد عوامل خارجية ســلبية 
وميكنها أن تؤدي إىل إخفاقات يف الســوق، وإفراط يف االســتهاك، 

وإنتــاج أغذية وأمنــاط غذائية غنيّة بالطاقة ومّرة باالســتدامة 
البيئيــة. ووفًقا للنظريــة االقتصادية، يتطلــب تصحيح إخفاقات 
الســوق هذه إدماج التكاليف الســابقة غر املحســوبة يف سعر 

هــذه األغذية ليتمكن املســتهلكون واملنتجون مــن اتخاذ قراراتهم 
باالســتناد إىل التكاليف الكاملة. 

ومــن شــأن تقدير هذه التكاليف املســترة أو العوامــل الخارجية 
املرتبطــة بالنظــم الغذائيــة تقديــًرا صحيًحــا أن يؤدي إىل تعديل 

تقييمنــا بشــكل كبــر ملا هو "ميســور الكلفــة". وإلبراز أهمية 
هــذا األمــر، يعرض هذا القســم تقديرات جديــدة للقيمة 
االقتصاديــة لآلثــار الصحيــة واملناخية املتّصلــة بالخيارات 

الغذائيــة والتــي ال تنعكــس حاليًا يف كلفــة هذه الخيارات. 

وبصــورة خاصة، يعرض هذا القســم تقديرات جديــدة للتكاليف 
الصحيــة واملرتبطــة بتغّر املناخ التي تتصل بأمناط االســتهاك 

الحايل لألغذية. واســتناًدا إىل هذه التقديرات، يحدد هذا القســم 
اآلثــار املرتبــة عن تحّول النــاذج الغذائية إىل أمناط غذائية 
صّحيــة تراعى فيها اعتبارات االســتدامة.ذ وميكن للسياســات 

الغذائيــة أن تسرشــد بهــذا التمرين لتحفيــز التغّرات نحو أمناط 
غذائيــة صحية تكون أكرث اســتدامة من الناحيــة البيئية.

وبالنظــر إىل االســتهاك العاملــي اإلجــايل، يؤدي إعادة توازن 
االســتهاك باتجــاه أمنــاط غذائية صحيــة تراعى فيها االســتدامة 

البيئيــة إىل الحــد بشــكل ملحــوظ من العوامــل الخارجية 
الســلبية وإىل توليــد أوجــه التــآزر لتحقيق ســائر أهداف 

التنميــة املســتدامة. ولكــن ال يحتــاج هذا النمــط العاملي إىل 
أن يــؤدي إىل تراجــع يف كل بلــد. فعىل املســتوى الوطني، 

يتوقـّـف تأثــر إعــادة التوازن هذا عىل حالــة األمن الغذايئ 
والتغذيــة يف البلــد، وعــىل رسعة التقدم الــذي متكن هذا 

األخــر مــن تحقيقه، وعــىل حجم العوامــل الخارجيــة الصحية 
والبيئيــة. وبالنســبة إىل بعــض البلــدان، ميكــن أن ينطوي 

التحــّول عــىل مقايضات قــد تدوم جوانبهــا الســلبية لبعض 
الوقــت. وعــىل ســبيل املثال، قد يكــون للنمــط الغذايئ الحايل 
لطفــل صغــر يف بلــد منخفــض الدخل بصمــة بيئيــة منخفضة، 

ولكــن قــد يكــون محتــواه التغذوي غر مائــم. ويف هذه الحال، 
يتعــّن زيــادة األثــر البيئــي لتحقيق األهــداف التغذوية املرجّوة 

أواًل. واملثــل اآلخــر هو الحاجــة إىل تنويع إنتاج الســلع 
الغذائيــة الصحيــة. وللتقليــل مــن املقايضات غــر املواتية، 

ينبغــي إســناد األولويــة لســبل عيش املزارعــن األرسين وصغار 
املنتجــن الذيــن قــد يتعــّذر عليهــم االنتقال فــوًرا إىل التنويع، 

ال ســيا يف البلــدان التــي ال توفـّـر فيهــا النظــم الغذائية األغذية 
فحســب، بــل تحــرّك عجلة االقتصــاد الريفي أيًضــا. بالتايل، 
يعــرض هذا القســم أفــكاًرا لتحديد األولويات واالســتفادة 

إىل أقــىص حــد مــن أوجه التآزر مــع تجّنب يف الوقت نفســه 
املقايضــات غــر املواتية طــوال عمليــة تحّول النظــم الغذائية. 

تقدير التكاليف املسترتة للنماذج الغذائية
يشــمل تقدير التكاليف املســترة للنــاذج الغذائية يف هذا 

التقريــر عمليــات منفصلــة لتقدير التكاليــف الصحية واملرتبطة 
بتغــّر املنــاخ من غــر النظر يف العديد من التكاليــف البيئية 

املحتملــة األخرى. ولكن يتســم النظر يف التكاليــف البيئية 

ذ تتطلب دراسة هذه اآلثار، ال سيما من حيث التكاليف املرتبطة بالصحة 

وتغري املناخ، مقارنة أمناط استهلك الغذاء احلالية مع أربعة أمناط غذائية بديلة 
تراعى فيها جوانب االستدامة البيئية. وألغراض تتعلق بطريقة العرض، يشري 

اجلزء املتبقي من هذا التقرير إىل هذه "األمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة" 
استناًدا إىل استعراض شامل ملا نشر عن األكل الصحي واستدامة النظم 

الغذائية. غري أن سيناريوهات األمناط الغذائية البديلة األربعة ليست سوى أمثلة 
على كثري من األمناط الغذائية الصحية احملتملة األخرى، وقد ال تكون األهم من 

حيث قيمتها الصحية أو األنسب جلميع الفئات السكانية.
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»

واملرتبطــة بتغــّر املناخ بأهمية حاســمة يف أي تحّول يف النظم 
الغذائيــة يهــدف إىل توفر أمناط غذائية صحية ميســورة الكلفة 
تراعــى فيها اعتبارات االســتدامة. ويف حن أن هاتــن التكلفتن 

تختلفــان بطبيعتهــا، إذ تؤثر إحداهــا مبارشة عىل بعض 
األشــخاص فقــط )التكاليف الصحية( فيــا تؤثر األخرى عىل العامل 

بــأرسه، يتــم تقييمهــا مًعا هنا لفهم كامل األثــر املرتب عنها 
عىل نظــم إنتاج األغذية الحالية واملســتقبلية.

ولقــد تم تقديــر الكلفتن املســترتن لخمســة مناذج غذائية 
مختلفــة: منط غذايئ أســايس أو مرجعــي واحد ميثّل األمناط 

الحاليــة الســتهاك األغذيــة وأربعة مناذج أمنــاط غذائية صحية 
بديلــة تراعــي اعتبارات االســتدامة.ض وتختلف األمنــاط الغذائية 

الصحيــة البديلــة األربعــة التي جــرى تحليلها هنــا عن النمط 
الغــذايئ الصحــي الذي جــرى تحليله يف القســم 2–1 يف كونها 

مصممــة عــىل النحو األمثــل لتحقيق الصحة وتشــمل أيًضا 
اعتبــارات االســتدامة البيئيــة. ولتقديــر التكاليــف الصحية، تم 
جمــع التقديــرات املحّدثــة لعبء الصحة املرتــب عن املخاطر 

الغذائيــة )املرتبطــة مبســاهمتها يف األمراض غر املعديــة املتصلة 
بالنظــام الغــذايئ( مع تقديرات كلفــة املرض. ولتقديــر التكاليف 
املرتبطــة بتغــّر املنــاخ، تم جمــع التقديرات املتعلّقة باســتهاك 

األغذيــة مع البصــات املحّدثة النبعاثات غــازات الدفيئة 
والتقديــرات املتعلّقــة بتكاليــف األرضار املناخيــة املرتبة عن 

هــذه االنبعاثــات، عىل النحو املعــّر عنها يف الكلفــة االجتاعية 
للكربــون. بالتــايل، ال يؤخذ عدد مــن التكاليــف البيئية يف 

الحســبان. ويــرد وصف موجز لألســاليب املتبعــة والبيانات 
األساســية املســتخدمة يف هــذا التقدير يف اإلطار 14 ووصف 

شــامل للبيانــات واملنهجيــة يف امللحق 7. 

وألغــراض التحليــل، يركّــز هــذا التقرير عىل عــبء الصحة وتغّر 
املنــاخ املتوقــع يف عــام 2030 باعتبــاره إطاًرا زمنيًــا مامئا من 

الناحيــة السياســية يف ضــوء الســنة املســتهدفة لتحقيــق أهداف 
التنميــة املســتدامة، وبصــورة خاصــة مقاصــد الهدف 2 من 
أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلّقــة بالقضــاء عىل الجوع 
وانعــدام األمــن الغذايئ وســوء التغذية بجميع أشــكاله.غ  

ض أجري التحليل بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وهو حتديث لتحليل سابق 

بشأن تقدير املنافع الصحية واملرتبطة بتغرّي املناخ املرتتبة عن تغيري األمناط 
الغذائية.84 وبصورة خاصة، يرفع التحليل اجلديد الوارد يف هذا التقرير عدد 

عوامل اخلطر املرتبطة باألمناط الغذائية واليت جرت تغطيتها يف حتليل الصحة 
وتقديرها؛ ويستخدم بيانات أحدث بشأن االنبعاثات يف التحليل البيئي؛ ويقوم 

بتحديث سيناريوهات األمناط الغذائية لتشمل جمموعة موّحدة من األمناط 
الغذائية الصحية اليت تراعى فيها اعتبارات االستدامة اليت جيري حتليلها 

بوصفها سبيًل للحد من التكاليف السلبية الصحية واملرتبطة بتغرّي املناخ اليت 
يتكبدها اجملتمع.

غ أجريت حتليلت األعوام 2010 و2020 و2050 من أجل حتليل احلساسية.

ويســتند تحليــل تقديــر التكاليف الصحية واملرتبطــة بتغّر املناخ 
إىل التقديرات بشــأن االســتهاك الحايل واملســتقبي لألغذية 

وإىل ســيناريوهات االســتهاك البديلة األربعــة التي تم وضعها 
باعتبارهــا ســيناريوهات صحية ومراعية العتبارات االســتدامة. 
ر الطلــب الحايل عىل األغذية، الذي يطلــق عليه "النمط  ويقــدَّ

الغــذايئ املرجعــي" يف التحليل الوارد أدناه، باالســتناد إىل مجموعة 
منّســقة من البيانــات املتعلّقة بتقديرات توافــر األغذية املوضوعة 

مــن جانــب منظمة األغذية والزراعة. ويتــم تقدير الطلب 
املســتقبي عــىل األغذية من خال النظــر يف التغّرات املتوقعة 

يف الدخــل وعدد الســكان واألفضليات الغذائيــة.74 وميكن مقارنة 
التوقعات بشــأن الطلب عىل األغذيــة بتقديرات أخرى.75 

ويتــم تحليــل أربعة مناذج أمناط غذائيــة صحية بديلة عىل 
النحــو اآليت: منــط غذايئ نبايت مرن باألســاس يحتوي عىل كميات 
صغــرة إىل معتدلــة من األغذيــة الحيوانية املصدر؛ ومنط غذايئ 

نبايت ســميك يقوم عــىل تربية األحياء املائية املســتدامة ويتضمن 
كميــات معتدلــة من األســاك ولكنه خاٍل من أي أنواع أخرى 

مــن اللحوم؛ ومنــط غذايئ نبايت يحتوي عىل كميــات معتدلة من 
منتجــات األلبــان والبيض ولكنه خاٍل من األســاك أو أي أنواع 
أخــرى مــن اللحوم؛ ومنط غذايئ نبايت تام يقــوم عىل مجموعة 

متنوعــة مــن الفاكهة والخضار والحبــوب الكاملة ومصادر 
الروتينــات النباتيــة مثل البقوليــات واملكرسات. وتُعتر هذه 

األمنــاط الغذائيــة مطابقة للتوصيات العامــة الصادرة عن لجنة 
EAT–Lancet املعنيــة باألمنــاط الغذائية الصحيــة املتأتية من 

النظــم الغذائية املســتدامة، وتراعي األفضليــات اإلقليمية لصالح 
محاصيــل أساســية وفاكهة وخضــار محددة وفئات أخرى من 

األغذيــة فضــًا عن احتياجات الســكان من الطاقة )اإلطار 14(. 

والغــرض من تحديــد األمناط الغذائيــة البديلة األربعة هو 
النظــر يف التكاليف املســترة التــي تنطوي عليهــا مختلف األمناط 

الغذائيــة الصحيــة الشــاملة لجوانب االســتدامة البيئية، وليس 
يف تأييــد أي منوذج غذايئ محدد. وليســت ســيناريوهات األمناط 

الغذائيــة البديلــة األربعة ســوى أمثلة وميكن تطوير أشــكال 
أخــرى منها إلجــراء تحليل ماثل للتكاليف املســترة. ويف 

وقــت توجــد فيه مجموعــة من األمناط الغذائيــة الصحية التي 
تســتند إىل الخطــوط التوجيهيــة العاملية والتي ميكــن تصميمها 

لتشــمل اعتبارات االســتدامة، ال تُعتر كلها صحية ومناســبة 
لجميــع املجموعــات الســكانية. وميكن لألمناط الغذائيــة النباتية 
الــرف أن تنطــوي بصورة خاصة عىل مخاطــر كبرة من حيث 
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والبيئية بتحّول يف  الكّمي للتكاليف الصحية  التحديد  يرتبط 
األمناط الغذائية من أمناط االستهلك الوطين املتوسط لألغذية 

إىل أمناط غذائية صحية تراعى فيها اعتبارات االستدامة. 
ولتحديد التكاليف الصحية، مت استخدام أسلوب للصحة خاص 

بكل إقليم ويغطي عوامل اخلطر املتعلقة بالنمط الغذائي 
والوزن. ولتحديد التكاليف البيئية، مت استخدام أساليب حساب 

االقتصادي.  والتقدير  االنبعاثات 
 البيانات األساسية واألمناط الغذائية الصحية

األربعة البديلة 
بالنسبة إىل النمط الغذائي املرجعي، أُخذت التقديرات املتعلقة 

بتوافر األغذية يف عام 2010 من جمموعة بيانات منّسقة عن 
ميزانيات األغذية اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة واليت تشمل 
سلسلة كاملة من 16 سلعة غذائية. وُتستخدم التقديرات بشأن 
توافر األغذية كبديل للستهلك الوطين املتوسط لألغذية بعد 

تطبيق البيانات اإلقليمية بشأن الفاقد من األغذية على مستوى 
االستهلك وعوامل التحويل إىل مادة صاحلة لألكل )أنظر 

امللحق 7(. ويستند التحليل إىل تقديرات بشأن االستهلك 
الوطين املتوسط لألغذية يف السنة املرجعية 2010 وإىل 

االستهلك املستقبلي لألغذية املتوقع يف عام 2030 والذي يتم 
تقديره بالنظر إىل التغرّيات املتوقعة يف الدخل وعدد السكان 
واألفضليات الغذائية.75 ويف هذا التحليل، يشار إىل االستهلك 

الوطين املتوسط لألغذية على أنه النمط الغذائي املرجعي أو 
النماذج احلالية الستهلك األغذية يف نتائج التقارير. 

وانطلًقا من التقديرات بشأن توافر األغذية، مت استخدام 
بالسلع األساسية  املتعلقة  السياسات  الدويل لتحليل  النموذج 
الزراعية74 حملاكاة النمط الغذائي املرجعي واألمناط الغذائية 
الصحية البديلة األربعة اليت تراعى فيها اعتبارات االستدامة 

يف 157 بلًدا يف عام 2030. ومت وضع التوقعات أيًضا لعام 2050 
من أجل إجراء حتليل احلساسية. ويف النموذج الدويل لتحليل 
السياسات املتعلقة بالسلع األساسية الزراعية، حُتدد أسعار 
السلع األساسية اإلقليمية داخلًيا من خلل شروط املبادلة 
السوقية اليت تأخذ يف احلسبان التغرّيات يف األسعار العاملية 
للمنتجني  الداعمة  والتدابري  والتكاليف  التجارية  والسياسات 

واملستهلكني يف األسواق الوطنية. واستندت أسعار السلع 
األساسية يف السنة املرجعية إىل بيانات مستمدة من قاعدة 

بيانات الوصول إىل األسواق الزراعية التابعة ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي،77،76 ومت اعتماد التقديرات بشأن 

التعريفات اجلمركية على الصادرات والواردات من مشروع حتليل 
العاملية.78 التجارة 

ومت تصميم األمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة من 
EAT-Lancet املعنية باألمناط الغذائية الصحية املتأتية  جانب جلنة 

من النظم الغذائية املستدامة باالستناد إىل استعراض شامل 
لألدبيات بشأن الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية:79 منط 
غذائي نبايت مرن حيتوي على كميات صغرية إىل معتدلة من 
األغذية احليوانية املصدر؛ ومنط غذائي نبايت سمكي يتضمن 

كميات معتدلة من األسماك ولكنه خيلو من أي أنواع أخرى 

من اللحوم؛ ومنط غذائي نبايت حيتوي على كميات معتدلة 
من منتجات األلبان والبيض ولكنه خيلو من األسماك أو أي 
أنواع أخرى من اللحوم؛ ومنط غذائي نبايت تام يقوم على 

جمموعة متنوعة من الفاكهة واخلضار واحلبوب الكاملة ومصادر 
البقوليات واملكسرات. وتتماشى هذه  النباتية مثل  البوتينات 

األمناط الغذائية مع األمناط الغذائية املرصودة.82،81،80 أنظر 
امللحق 7 للطلع على وصف كامل هلذه األمناط الغذائية. 

الصحية التكاليف  لتقدير  املتبعة  األساليب 
لتقدير التكاليف الصحية، مت أواًل حساب نسبة الوفيات وحاالت 

اإلصابة باملرض النامجة عن عوامل اخلطر املرتبطة باألمناط 
الغذائية والوزن، مع الرتكيز على األمراض غري املعدية. وهذه 

هي النسب اليت ميكن جتّنبها إذا تغرّي التعّرض للخطر من أمناط 
االستهلك احلايل لألغذية إىل أي من األمناط الغذائية الصحية 
البديلة األربعة. ومت حساب التغرّيات يف الوفيات على املستوى 
اإلقليمي عب ضرب هذه النسب مبعدل الوفيات اخلاص بكل 

إقليم ومرض وعمر وبعدد السكان. ولقياس عبء الصحة الناجم 
عن األمناط الغذائية، مت اتباع األساليب اليت طّورها مشروع 
"العبء العاملي لألمراض" باستخدام إطار للتقييم املقارن 

التقييم  الغذائية والوزن.83 وشمل  للمخاطر املرتبطة باألمناط 
مؤشرات لقياس أربعة أمراض: مرض القلب التاجي والسكتة 
الدماغية وداء السكري من النوع الثاين والسرطان )احلاالت 

اجملّمعة واحلاالت اخلاصة بكل موقع مثل سرطان الكولون 
واملستقيم(80 مبا يتماشى مع التقديرات املتوافرة بشأن كلفة 

املرض.84 وشملت عوامل اخلطر سبعة خماطر متعّلقة بالنمط 
الغذائي: اخنفاض املتناول من الفاكهة، واخلضار، والبقوليات، 
وأصناف اجلوز واحلبوب الكاملة، وارتفاع املتناول من اللحوم 

احلمراء واجملّهزة. وشملت عوامل اخلطر أيًضا ثلثة خماطر 
مرتبطة بالوزن: نقص الوزن، والوزن الزائد، والسمنة. وجتدر 
اإلشارة إىل أن ارتفاع متناول الصوديوم ليس مشمواًل ضمن 

عوامل اخلطر يف هذا التحليل. وعلى الرغم من أن تقديرات 
التكاليف تتضمن أيًضا يف احلالة املثلى التكاليف املرتبطة باآلثار 
الصحية املرتتبة عن نقص التغذية، من حيث الوفيات وفقدان 
اإلنتاجية على السواء، مل ُتشمل هذه التقديرات بسبب عدم 

توافر البيانات بشأنها. وهلذا السبب، فإنه من املرّجح أن يكون 
قد أسيء تقدير التكاليف. 

ولتحديد كلفة اآلثار الصحية، مت اتباع نهج كلفة املرض. 
التقديرات  التكاليف الصحية لألمناط الغذائية، مت جتميع  ولتقدير 
املتعّلقة حباالت الوفاة اليت تعزى إىل أسباب حمددة واملستمدة 
من التقييم املقارن للمخاطر مع تقديرات كلفة املرض. وتشمل 

هذه التقديرات األخرية التكاليف املباشرة )مثل التكاليف 
الرعاية الصحية( وغري املباشرة )تكاليف  الطبّية وتكاليف 
الرعاية غري الرسمية وأيام العمل الضائعة( املتصلة مبرض 

حمدد.1
التكاليف املرتبطة بتغرّي املناخ األساليب املتبعة لتقدير 
لتقدير التكاليف املرتبطة بتغرّي املناخ واملرتتبة عن األمناط 

اإلطار 14
األساسية واألساليب  البيانات  املناخ:  بتغّي  واملرتبطة  الصحية  التكاليف  تقدير 
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الغذائية، مت حساب انبعاثات غازات الدفيئة املتصلة باستهلك 
األغذية ومن مث مجعها مع تقديرات التكاليف املرتتبة عن 

األضرار املناخية. وحلساب انبعاثات غازات الدفيئة، مت اعتماد 
جمموعة من العوامل احملددة للنبعاثات مستمدة من تقييمات 

دورة احلياة، مبا يف ذلك تقييم عاملي لدورة احلياة يشمل تفاصيل 
املنتجات احليوانية أجرته منظمة األغذية  إقليمية تغطي 

والزراعة،85 وحتليل جتميعي شامل لتقييمات دورة احلياة اخلاصة 
التقييمات مجيع االنبعاثات  مبنتجات غذائية أخرى.86 وشملت 

)ثاين أكسيد الكربون، وامليثان، وأكسيد النيرتوز( ومصادرها 
الرئيسية على طول سلسلة اإلمدادات الغذائية من بوابة 

املزرعة إىل نقطة البيع بالتجزئة: اإلنتاج، والتجهيز، والنقل، 
مبا يف ذلك التجارة الدولية، فضًل عن استخدام األراضي 

وإنتاج العلف بالنسبة إىل املنتجات احليوانية. ويف ما يتعّلق 
باألسماك واألغذية البحرية، مت التمييز87 بني إنتاج األسماك 

املتأتية من الصيد البي وإنتاج األسماك املستزرعة ومجعهما 
مع بصمة االنبعاثات ذات الصلة.89،88 ومت حساب التحسينات 
يف كثافة االنبعاثات النامجة عن األغذية مع مرور الوقت عب 
إدماج قدرة التغرّيات املنطلقة من القاعدة يف ممارسات اإلدارة 

تكاليف االحنسار  واملستمدة من منحنيات  والتكنولوجيات 
اهلامشية، على التخفيف من األثر مبا يتماشى مع التقييمات 
السابقة. وأخرًيا، لتحويل انبعاثات غازات الدفيئة إىل مبلغ 
نقدي، مت استخدام التقديرات بشأن التكاليف االجتماعية 

للكربون ما ميثّل التكاليف االقتصادية املرتتبة عن طن إضايف 

من انبعاثات غازات الدفيئة. وبصورة خاصة، تأيت التقديرات 
املتكامل للمناخ  بالكامل للنموذج اإلقليمي  من نسخة منقحة 

واالقتصاد وتتعّلق بسيناريو حيد من ارتفاع درجة احلرارة 
املستقبلية فوق 2.5 درجات )حدود درجات احلرارة حمسوبة 

على مدى 100 عام( مبا يتماشى مع أهداف السياسات.91،90،73 
التقرير التحسينات  القادمة، حبسب  وبالنسبة إىل السنوات 
يف كثافة االنبعاثات النامجة عن األغذية مع مرور الوقت عب 
إدماج قدرة التغرّيات املنطلقة من القاعدة يف ممارسات اإلدارة 

تكاليف االحنسار  واملستمدة من منحنيات  والتكنولوجيات 
اهلامشية،90 على التخفيف من األثر مبا يتماشى مع التقييمات 

السابقة.80 وشملت خيارات التخفيف من األثر التغرّيات يف الري 
والزراعة والتسميد اليت حتد من انبعاثات امليثان وأكسيد النيرتوز 

املتأتية من األرّز وغريه من احملاصيل، والتغرّيات يف إدارة الروث 
وحتويل العلف واملواد املضافة إىل األعلف اليت حتد من التخّمر 
املعوي لدى املاشية. ومتاشًيا مع االلتزامات اليت ُقطعت يف إطار 
أهداف التنمية املستدامة، شمل هذا التقرير أيًضا خفًضا للفاقد 

واملهدر من األغذية مبقدار النصف حبلول عام 2030 يف مسارات 
التنمية. ولتحويل انبعاثات غازات الدفيئة إىل مبلغ نقدي، 

التكاليف االجتماعية  التقديرات بشأن  التقرير  استخدم هذا 
للكربون ما ميثّل التكاليف االقتصادية املرتتبة عن طن إضايف من 

الدفيئة. انبعاثات غازات 

أنظر امللحق 7 للطلع على قائمة كاملة باملراجع وتفاصيل 
البيانات.  املّتبعة ومصادر  املنهجية  إضافية بشأن 

اإلطار 14

)تتمة(

* متيل التغذية النباتية التامة لدى الفئات السكانية احلّرة إىل أن تكون متصلة بوجود أسباب دينية أو وعي صحي معنّي؛ كما أن التجارب التداخلية 
غري املتحّيزة اليت تنطوي على مقارنة مباشرة بني األمناط الغذائية النباتية التامة واألمناط الغذائية املتعددة األخرى وعلى النظر يف اآلثار الصحية 

الطويلة األجل، غري موجودة بشكل أساسي.92 وعلى الرغم من أنه قد ينتج عن النمط الغذائي النبايت التام نتائج صحية إجيابية يف البلدان اليت تتوافر 
فيها خيارات غذائية واسعة أو إمكانية احلصول على املكملت أو وفرة من األغذية املدّعمة بدرجة عالية، فإنه من غري املرّجح أن يكون هذا النمط 

الغذائي قابًل للتطبيق يف العديد من البلدان كما أنه ال ُيعتب مقبواًل لصغار األطفال والنساء احلوامل أو املرضعات يف العديد من السياقات. ومن املرّجح 
أيًضا أن تنطوي األمناط الغذائية النباتية على مشاكل مماثلة )ولو أصغر( تتعّلق بتحقيق الكفاية من املغّذيات، وهي تتطلب مراقبة دقيقة أثناء احلمل 

للحرص على تأمني املغّذيات األساسية.
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نقص املغّذيــات.ظ وقــد تكون هذه هي الحال يف الســياقات «
التــي تتســم بتدين الجــودة الغذائية العامة: مثــًا حيث ال ميكن 

توفــر املغّذيــات الدقيقة بســهولة أو إدارتها عــن طريق وفرة من 
األغذيــة النباتيــة الغنيــة باملغّذيات؛ أو يف حالــة صغار األطفال 
والنســاء الحوامــل واملرضعات اللوايت يحتجــن إىل كميات أكر 

مــن املغّذيــات؛ أو حيــث يعاين الســكان بالفعل من نقص يف 
93،ا94  املغّذيات.

التكاليف الصحية املسترتة 
كــا هو مبّن يف القســم 1–3 مــن هذا التقريــر، يوفّر النمط 

الغــذايئ الصحي الســعرات الحرارية واملغّذيــات الكافية 
ويشــتمل عــىل متناول متــوازن ومتنوع من األغذية التــي تنتمي 

إىل مجموعــات غذائيــة مختلفــة والتي يتــم تناولها خال 
فــرة مــن الزمن. ويرمي هــذا النمط الغــذايئ إىل تلبية جميع 

متطلبــات كفايــة املغّذيات وإىل املســاعدة عىل الوقاية من ســوء 
التغذيــة بجميــع أشــكاله ومن األمراض غر املعدية. وتشــكل 

األمنــاط الغذائيــة املتدنية الجودة عامًا أساســيًا يســاهم يف 
األعبــاء املتعددة لســوء التغذيــة، مثل التقــزم والهزال والنقص 

يف املغّذيــات الدقيقــة والــوزن الزائد والســمنة. ويُعد نقص 
التغذيــة يف املراحــل األوىل مــن الحياة والوزن الزائد والســمنة 

عوامــل خطــر مهمة لإلصابة باألمــراض غر املعدية.95 

وإن تقديــر التكاليــف الصحيــة املرتبطــة بتدين جودة األمناط 
الغذائيــة، مبــا يف ذلك األعبــاء املتعددة لســوء التغذية واألمراض 

غــر املعديــة ذات الصلة، أمــر محفوف بالتحديــات املتصلة 
بتوافــر البيانــات والطابــع املعقــد للنتائج املرابطــة. ويتمثل 

أحــد أكــر التحديات يف االفتقــار إىل البيانات بشــأن التكاليف 
املرتبطــة باآلثــار الصحية لنقــص التغذية، مــن حيث الوفيات 

وفقــدان اإلنتاجيــة عىل الســواء. وهناك عدد قليل من دراســات 
الحالــة التــي تتناول تقديــرات التكاليــف املرتبة عن نقص 

التغذيــة.96،ا97 وعىل ســبيل املثــال، يُتوقع أن يؤدي نقــص التغذية 
إىل خفــض الناتــج املحــي اإلجايل بنســبة تصل إىل 11 يف املائة 

يف أفريقيــا وآســيا بحلول عــام 2050.ا98 وحتى اآلن، ال يوجد 

ظ متيل التغذية النباتية التامة لدى الفئات السكانية احلّرة إىل أن تكون متصلة 

بوجود وعي صحي معنّي؛ كما أن التجارب التداخلية لألمناط الغذائية النباتية 
التامة املرتبطة باملقارنة املباشرة بني هذه األمناط الغذائية واألمناط الغذائية 

املتعددة األخرى واخلالية من التحّيز واليت تنظر يف اآلثار الصحية الطويلة األجل، 
غري موجودة بشكل أساسي.92 وعلى الرغم من أنه قد ينتج عن النمط الغذائي 

النبايت التام نتائج صحية إجيابية يف البلدان اليت تتوافر فيها خيارات غذائية 
واسعة أو إمكانية احلصول على املكملت أو وفرة من األغذية املدّعمة بدرجة 

عالية، فإنه من غري املرّجح أن يكون هذا النمط الغذائي قابًل للتطبيق يف العديد 
من البلدان كما أنه ال ُيعتب مقبواًل لصغار األطفال والنساء احلوامل أو املرضعات 

يف العديد من السياقات. ومن املرّجح أيًضا أن تنطوي األمناط الغذائية النباتية 
على مشاكل مماثلة )ولو أصغر( تتعّلق بتحقيق الكفاية من املغّذيات، وهي تتطلب 

مراقبة دقيقة أثناء احلمل للحرص على تأمني املغّذيات األساسية.

ســوى القليــل من التقديــرات العاملية. ولكن قلـّـة البيانات 
الشــاملة القابلــة للمقارنــة متنــع جهود النمذجــة العاملية من 

التقــاط التأثــر الكامــل لألمنــاط الغذائية عىل نقــص التغذية، مبا 
يشــمل األطفال واملراهقن.أ أ 

وحتــى إذا تــم أخذ الســمنة وحدهــا يف الحســبان، تتباين 
التكاليــف االقتصاديــة املقــّدرة يف الدراســات القامئة 

تبايًنــا ملحوظـًـا بســبب اختــاف املنهجيــات املتبعــة لتقدير 
95،ا99 وعىل ســبيل املثال،  التكاليــف املبــارشة وغــر املبارشة.

تــراوح التقديــرات املتعلّقــة بإجــايل التكاليف الســنوية 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بــن 89 و212 مليار دوالر 
أمريــيك؛ وتشــر التقديــرات إىل أن هــذه التكاليف متثّل يف 
الصــن 3.6 و8.7 يف املائــة من الناتــج القومي اإلجايل يف 

عامــي 2020 و2025 عــىل التوايل؛ ويف الرازيل، مــن املتوقع 
أن تزيــد تكاليــف الرعايــة الصحيــة املرتبطــة بالســمنة مبقدار 

الضعــف مــن 5.8 مليــار دوالر أمرييك يف عام 2010 إىل 
10.1 مليــار دوالر أمريــيك يف عام 2050. 

وهنــاك أيًضــا بيانــات قليلــة عــن تكاليف الرعايــة الصحية 
وتأثــر الســمنة والوزن الزائــد عىل اإلنتاجيــة واإلعاقة ذلك 

أنــه نــادًرا ما متت دراســتها يف البلــدان املنخفضة واملتوســطة 
الدخــل عــىل الرغم مــن أن أكرث من 70 يف املائة مــن مجموع 

األشــخاص الذيــن يعانــون من الســمنة أو الوزن الزائد يف 
العــامل يعيشــون يف هــذه الســياقات. وتفيد الدراســة التي 

استُشــهد بهــا عــىل نطاق واســع يف عام 2014 بأن مــن املتوقع 
أن تكلـّـف الســمنة ترليــوين )2( دوالر أمريــيك ســنويًا بحلول 

عــام 2050، ويعــزى ذلك إىل حــد كبر إىل قيمــة اإلنتاجية 
 100 االقتصاديــة املفقــودة وتكاليــف الرعايــة الصحيــة املبارشة.

وال يرتبــط تقديــر اآلثــار االقتصادية املرتبة عن األمنــاط الغذائية 
املتدنيــة الجــودة مبعدل الوفيــات وتكاليف الرعايــة الصحية 

والتكاليــف الطبيــة املبــارشة املتصلة بعاج مرض محدد فحســب، 
بــل يشــمل أيًضــا التكاليف غر املبــارشة. وميكن لهذه األخرة أن 

تكــون باهظــة حيــث متثّل ما يصــل إىل 60 يف املائة من إجايل 
التكاليــف املرتبــة عــن املعاناة من الوزن الزائد أو الســمنة.101 

أ أ هناك بعض دراسات احلالة على الرغم من قّلة البيانات العاملية القابلة 

للمقارنة. وعلى سبيل املثال، ميكن لألثر االقتصادي لنقص التغذية نتيجة 
اخلسائر يف اإلنتاجية النامجة عن ارتفاع معدالت الوفيات وتدين مستوى التعليم 
أن يكون ملحوًظا، وقد تبنّي أنه يرتاوح بني 1.7 و11.4 يف املائة من الناجت احمللي 

اإلمجايل يف بلدان أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية وأربعة بلدان من 
أمريكا اجلنوبية )أنظر اللجنة االقتصادية ألمريكا اللتينية والبحر الكارييب 

وبرنامج األغذية العاملي ]2007[ 349و]2009[350(. وباإلضافة إىل هذه االعتبارات 
االقتصادية، ال تقتصر املشاكل املتصلة بنقص التغذية لدى األطفال على 

دورة حياة كل فرد بل ميكنها أن تؤثر على أطفال هذا الفرد الذين سيكونون 
أكثر ضعًفا )أنظر اللجنة االقتصادية ألمريكا اللتينية والبحر الكارييب وبرنامج 

األغذية العاملي ]2007[349(. 
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

وتشــمل هــذه التكاليف مثــًا تراجع املســتوى التعليمي، 
وانخفــاض الدخــل مدى العمــر، وتكاليف الرعاية غر الرســمية، 

وفقــدان اإلنتاجيــة، وزيادة اإلعاقة، وفقــدان أيام العمل. 

وعــىل الرغــم من هــذه التحديات، يوفـّـر تقدير اآلثــار الصحية 
املرتبــة عــن األمراض املتصلــة بالنمط الغذايئ، وال ســيا 
األمــراض غــر املعدية، مــؤرًشا مفيًدا عىل مســتوى هذه 

اآلثــار. ويعــرض هــذا التقريــر تحليًا مقارنـًـا للمنافــع الصحية 
للتغــّرات العامليــة يف األمنــاط الغذائيــة يف جميــع األقاليم 

الرئيســية يف العــامل وبحســب فئــات دخل البلــدان. ويجمع 
تحليــل التكاليــف املســترة أو العوامــل الخارجيــة املرتبطة 

باألثــر الصحــي لألمنــاط الغذائيــة، بن معياريــن ها: العدد 
التقديــري للوفيــات مــن جّراء أربعة أمراض غــر معدية 

محــددة )أمراض رشايــن القلــب والســكتة الدماغية والرسطان 
وداء الســكري مــن النــوع الثــاين( والتكاليــف الصحية املقّدرة 

املتصلــة بهذه األمــراض. ونظًرا إىل قلّة البيانات، ترتبــط التكاليف 
غــر املبارشة املشــمولة يف التحليل الوارد يف هــذا التقرير بفقدان 

اإلنتاجية/أيــام العمــل وبتكاليف الرعاية غر الرســمية فقط. 

وكــا ُذكــر أعاه، يجــب أن تشــمل تقديــرات التكاليف يف 
الحالــة املثــىل التكاليــف املرتبطــة باألثــر الصحــي لنقص 
التغذيــة، مــن حيــث الوفيــات وفقــدان اإلنتاجيــة نتيجة 
لألمنــاط الغذائيــة غــر املغذيــة بالقدر الــكايف. ولكن ال 

تتوافــر البيانــات عــن هــذه التقديــرات. بالتــايل، فإنه من 
املرّجــح أن يكــون قــد أيسء تقديــر التكاليــف الصحية 

املعروضــة هنــا. ولكــن عــىل الرغم مــن قلّة هــذه البيانات، 
يوفـّـر التحليــل الحــايل معلومــات مهمــة عــن التكاليف 

واملنافــع الصحيــة الســتهاك أمنــاط غذائيــة صحية. 

النتائج
يرافــق التحــّول إىل األمنــاط الغذائية الصحيــة الذي ال يقتر 

عــىل الحد من اســتهاك األغذيــة الكثيفة الطاقــة ذات القيمة 
التغذويــة املحــدودة بل يشــمل أيًضا زيــادة تنّوع األغذية 

املغّذيــة، مــع تراجــع ملحوظ يف معــدل الوفيات. وتاَحظ هذه 
النتيجــة يف ســيناريوهات األمنــاط الغذائية الصحيــة األربعة عند 
النظــر يف متوســط التقديــرات املتعلّقــة بعدد الوفيــات املتجّنبة 

يف عــام 2030 مقارنــة بالســيناريو املرجعي لألمنــاط الحالية 
لاســتهاك الوطني املتوســط لألغذية )الشــكل 32(. وعىل 

املســتوى العاملــي مثًا، ســيؤدي اعتاد النمــط الغذايئ النبايت 
املــرن إىل تجّنــب 12.7 مليــون حالة وفاة يف املتوســط مع تراوح 

العــدد بــن 7 مايــن حالة كحد أدىن و18.3 مليــون حالة كحد 
أقــىص. ومــن املتوقع أن يكون عــدد الوفيــات املتجّنبة بفضل 

األمنــاط الغذائيــة الثاثة األخرى، أعــىل: 13.2 مليون حالة 
وفــاة يف املتوســط )7.5–18.9( للنمط الغذايئ النبايت الســميك، 

و12.9 مليــون حالــة )7.3–18.6( للنمــط الغذايئ النبايت، 
و13.6 مليــون حالــة )7.9–19.4( للنمط الغــذايئ النبايت التام 

.)32 )الشكل 

وباالبتعــاد عــن املتوســطات العاملية، ترز فــوارق مهمة يف املنافع 
الصحيــة بــن مختلــف األقاليم وفئات دخل البلدان. وســتحقق 

البلــدان املتوســطة الدخل التي متثّل 69 يف املائة من ســكان 
العــامل يف عام 2030، املكاســب األهم من حيــث تراجع معدل 

الوفيــات عر التحّول إىل أي من ســيناريوهات األمنــاط الغذائية 
البديلــة األربعة. وســيتم تجّنب مــا بن 73 و75 يف املائة من 

الوفيــات يف العــامل عىل نطاق األمنــاط الغذائية األربعة، يف 
البلدان املتوســطة الدخل. وبصورة خاصة، ستســّجل النســبة 
األعــىل مــن الوفيات املتجّنبــة )ما بن 54 و56 يف املائة( يف 

البلــدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيــا تليها البلدان 
املتوســطة الدخــل من الرشيحــة العليا )ما بن 19 و20 يف املائة(، 

والبلــدان املرتفعــة الدخل )ما بــن 17 و19 يف املائة(، والبلدان 
املنخفضــة الدخــل )8 يف املائة( التي ســيبلغ انخفاض معدل 
الوفيــات فيها النســبة نفســها مع األمنــاط الغذائية األربعة. 

وتعــزى النســب املتدنية املســّجلة يف البلــدان املنخفضة الدخل 
إىل كــون معــدل الوفيات مقاس فقط مــن حيث األمراض غر 

املعدية التي تشــكل ســببًا رئيســيًا للوفيات يف البلــدان املرتفعة 
الدخــل. ويف البلــدان املنخفضة الدخل، ترتبط األســباب الرئيســية 

للوفيــات باألشــكال املتعددة لألمــراض املعدية واألمراض التي 
تصيــب األّم وحديثــي الــوالدة وبنقص التغذية. ومــن بن البلدان 

املنخفضة واملتوســطة الدخل، تســّجل أعىل نســبة من املنافع 
الصحيــة املتمثلــة يف تجّنــب الوفيــات نتيجة اعتاد أي من 

ســيناريوهات األمنــاط الغذائية األربعــة، والتي تراوح بن 22 
و23 يف املائــة، يف بلدان جنوب رشق آســيا. 

وعىل أســاس الفرد الواحد، ومع مراعاة مجموع عدد الســكان يف 
كل فئــة مــن فئات دخل البلدان، فإنه من املتوقع أن تبلغ نســبة 
الوفيــات املتجّنبة للفرد الواحد يف البلدان املتوســطة الدخل من 

الرشيحة العليا 36 يف املائة. ويي ذلك نســبة 30 يف املائة يف 
البلــدان املرتفعة الدخل، و23 يف املائة يف البلدان املتوســطة الدخل 

مــن الرشيحة الدنيا، و11 يف املائــة يف البلدان املنخفضة الدخل.

ويتــم الحصــول عىل املزيد من اإليضاحات عر النظر يف مســاهمة 
عوامــل الخطــر املرتبطة بالوزن )الســمنة، والوزن الزائد، ونقص 

الــوزن( وعوامــل الخطر املرتبطة بالنمط الغذايئ )بحســب 
املجموعــات الغذائيــة( يف إجايل الوفيــات املتجّنبة. ويبّن ذلك 
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أنــه يف ســيناريوهات األمناط الغذائية األربعــة، تعزى معظم 
الوفيــات التــي ميكن تجّنبها )68 يف املائة يف املتوســط( إىل أوجه 

عــدم التوازن يف الركيبــة الغذائية. وتعزى النســبة املتبقية من 
الوفيــات املتجّنبــة والتي تبلغ 32 يف املائة إىل مســتويات االختال 

يف الــوزن )أنظــر الجدول ألف8–1 يف امللحق 8(. 

ويتوقــع، عىل افــراض أن األمناط الحالية الســتهاك األغذية 
تراعــي التغــّرات املرتقبة يف الدخل والســكان وفًقا للســيناريو 

املرجعــي، أن تبلــغ التكاليــف الصحيــة 1.3 ترليون دوالر 
أمرييك يف املتوســط يف عام 2030 )الشــكل 33(. وإن أكرث 

مــن نصــف هــذه التكاليف )57 يف املائة( هــي تكاليف خاصة 
بالرعايــة الصحيــة املبــارشة ألنها تتصــل باإلنفاق عىل عاج 

مختلــف األمــراض املرتبطــة بالنمط الغــذايئ. أما الجزء اآلخر 
)43 يف املائــة(، فيمثـّـل التكاليف غــر املبارشة، مبا فيها الخســائر 

املتكبّــدة يف إنتاجيــة العالة )11 يف املائــة( والرعاية غر 
الرســمية )32 يف املائة(. 

ويتأثر مســتوى التكاليف اإلجاليــة يف مختلف فئات دخل البلدان 
)الشــكل ألف8–1 يف امللحق 8( باملســتوى العام لإلنفاق عىل 

الرعايــة الصحية )تكاليــف الرعاية الصحية هي األعىل يف البلدان 
املرتفعة الدخل( وبعدد الســكان )تضم البلدان املتوســطة الدخل 

النســبة األكر من ســكان العامل والتي تقّدر عند 76 يف املائة(. 
بالتايل، تســّجل التكاليــف األعىل يف البلدان املرتفعة الدخل 

)637 مليار دوالر أمرييك( تليها البلدان املتوســطة الدخل من 

الشكل 32
الغذائية  مقارنة باألمناط احلالية الستهالك األغذية، يتوقع أن يؤدي اعتماد أي من األمناط 

 2030 الوفيات بشكل ملحوظ حبلول عام  األربعة إىل خفض معدل  البديلة  الصحية 

مالحظات: ُيظهر الشكل تراجًعا يف معدل الوفيات املرتبطة بأربعة أمراض غري معدية هي أمراض شرايني القلب والسكتة الدماغية والسرطان وداء السكري من 
النوع الثاين، يف العامل وحبسب فئات دخل البلدان يف عام 2030. وُيظهر احملور y عدد الوفيات اليت سيتم جتّنبها يف عام 2030 عب االنتقال من النمط الغذائي املرجعي 

للستهلك الوطين املتوسط لألغذية إىل األمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة. وتشمل األمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة النمط الغذائي النبايت املرن، والنمط 
الغذائي النبايت السمكي، والنمط الغذائي النبايت، والنمط الغذائي النبايت التام )أنظر احلاشية "ي" ملزيد من املعلومات(. أنظر تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص 

األساليب ومصادر البيانات يف اإلطار 14. وأنظر امللحظات املنهجية الكاملة يف امللحق 7. 
املصدر: .Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 2020. روما، منظمة 

األغذية والزراعة.
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التكاليف الصحية املرتبطة بالنمط الغذائي  يف عام  2030 (مليار دوالر أمريكي) 

العمالة غري املباشرة

الرعاية غري املباشرة

غري مباشرة

مباشرة

املجموع

الرشيحة الدنيا )415 مليار دوالر أمرييك( والبلدان املتوســطة 
الدخــل من الرشيحــة العليا )252 مليار دوالر أمرييك( والبلدان 

املنخفضــة الدخل )17 مليار دوالر أمرييك(. 

ويف حــال تــم، عوًضــا عن ذلك، اعتاد أي من األمنــاط الغذائية 
البديلــة األربعــة املســتخدمة يف التحليــات )منط غذايئ نبايت 

مــرن، ومنط غذايئ نبايت ســميك، ومنط غــذايئ نبايت، ومنط غذايئ 
نبــايت تــام(، تراجــع التكاليف الصحيــة املرتبطــة بالنمط الغذايئ 
تراجًعــا كبــرًا مببلــغ يراوح بــن 1.2 و1.3 ترليون دوالر أمرييك، 

وهــو مــا ميثّل تراجًعا نســبته 95 يف املائة يف املتوســط من 
اإلنفــاق عــىل الصحة املرتبــط بالنمط الغــذايئ يف مختلف أرجاء 
العــامل مقارنــة بالســيناريو املرجعي يف عام 2030 )الشــكل 34(.

وعــىل الرغــم مــن أن معظــم الوفيات التــي ميكــن تجّنبها تحدث 
يف البلــدان املتوســطة الدخــل )أكرث من ضعــف الوفيات يف 

البلــدان املرتفعــة الدخــل(، ستســّجل نســبة 49 يف املائة من 
وفــورات التكاليــف يف املتوســط يف البلــدان املرتفعــة الدخل 

بســبب اإلنفــاق األعىل عىل الصحــة فيها. 

ولن تســتفيد البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا من 
العدد األكر من الوفيات املتجّنبة وحســب، بل ســتكون وفورات 

التكاليــف فيهــا أيًضا كبــرة جًدا بحيث تحّل يف املرتبــة الثانية بعد 
البلــدان املرتفعــة الدخل. واألهــم من ذلك أن هذه الوفورات يف 
التكاليــف يف البلــدان املتوســطة الدخل من الرشيحــة الدنيا تنبع 
بشــكل أســايس من الوفورات املحققة يف التكاليف غر املبارشة 

التــي تشــمل تجّنــب فقدان اإلنتاجية وأيام العمــل، وهو ما ميكنه 
أن يــؤدي إىل آثــار إيجابية ترتب يف مرحلة ثانية عىل ســبل 

املعيشــة والنمو االقتصادي بشــكل عام. 

التكاليف املسترتة املرتبطة بتغرّي املناخ 
ال تنطــوي الخيــارات التي يقوم بها الناس بشــأن مــا يأكلونه 

وكيفيــة إنتاجــه عىل آثــار تنال من صحتهم فحســب، بل يرتب 
عنهــا أيًضــا تداعيــات مهمة تطــال حالة البيئة وتغــّر املناخ. وتركّز 

معظــم عمليــات تقدير اآلثــار البيئية العاملية واملشــركة بن 
البلــدان عــىل انبعاثات غــازات الدفيئة ألن قلـّـة البيانات تعيق 

املقارنــات العامليــة بن البلــدان يف ما يخص اآلثــار البيئية املهمة 
األخــرى املتعلّقة باســتخدام األرايض والطاقة واملياه.

وخــال فــرة 2007–2016، كان النظام الغذايئ الــذي ترتكز عليه 
األمناط الحالية الســتهاك األغذية يف العامل مســؤواًل عن نســبة 

تــراوح بــن 21 و37 يف املائة من إجايل انبعاثــات غازات الدفيئة 
البرشية املنشــأ )أي الناجمة عن أنشــطة اإلنســان(، وهو ما يدل 
عــىل أنها أحد الدوافع الرئيســية الكامنــة وراء تغر املناخ حتى 

مــن دون أخــذ اآلثار البيئية األخرى باالعتبار.102 ب ب ويشــمل هذا 
التقديــر االنبعاثــات التي تراوح نســبتها بن 10 و12 يف املائة 

نتيجة األنشــطة الخاصــة باملحاصيل والــرثوة الحيوانية عند بوابة 
املزرعــة؛ وبن 8 و10 يف املائة نتيجة اســتخدام األرايض والتغّر 
فيــه، مبا يف ذلك إزالة الغابات وتدهور املســتنقعات العشــبية؛ 

وبن 5 و10 يف املائة نتيجة أنشــطة سلســلة اإلمداد، مبا يف ذلك 
انبعاثــات غــازات الدفيئة من الفاقد واملهدر من األغذية.

ب ب تشمل انبعاثات النظام الغذائي غازات ثاين أكسيد الكربون واالنبعاثات 

من غري ثاين أكسيد الكربون، وال سيما تلك النامجة عن: )1( األنشطة اخلاصة 
باحملاصيل والثروة احليوانية عند بوابة املزرعة؛ )2( وديناميكيات استخدام 
األراضي والتغرّي فيه املرتبطة بالزراعة؛ )3( وأمناط جتهيز األغذية وبيعها 

بالتجزئة واستهلكها، مبا يف ذلك عمليات ما قبل اإلنتاج وما بعده مثل تصنيع 
األسمدة الكيميائية والوقود. باإلضافة إىل ذلك، تشّكل النظم الغذائية حمّرًكا 
أساسًيا لتحويل األراضي وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي. وتستحوذ 
الزراعة وحدها على حوايل 70 يف املائة من كمية املياه العذبة املسحوبة يف 

العامل وتشكل عامًل مساهًما رئيسًيا يف تلوث املياه.

الشكل 33

يف ظل األمناط احلالية الستهالك األغذية، 
يتوقع أن تبلغ التكاليف الصحية املرتبطة 

بالنمط الغذائي 1.3 ترليون دوالر أمريكي يف 
السنة يف عام 2030

مالحظات: ُيظهر الشكل التكاليف الصحية املرتقبة املرتبطة بالنمط الغذائي 
يف عام 2030 )مبليارات الدوالرات األمريكية( إذا بقيت األمناط احلالية الستهلك 

األغذية )النمط الغذائي املرجعي( من دون تغيري. ويبنّي الشكل التكاليف املباشرة 
)تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الطبية املباشرة املتصلة بعلج مرض حمدد( 

والتكاليف غري املباشرة )فقدان اإلنتاجية غري املباشر يف أيام العمل وتكاليف الرعاية 
غري الرسمية املتصلة مبرض حمدد(. وتشمل األمراض املرتبطة بالنمط الغذائي 

الواردة يف التحليل أمراض شرايني القلب والسكتة الدماغية والسرطان وداء 
السكري من النوع الثاين. أنظر تعريف النمط الغذائي املرجعي وملخص األساليب 

ومصادر البيانات يف اإلطار 14. وأنظر امللحظات املنهجية الكاملة يف امللحق 7.
املصدر: .Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets وثيقة 
معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، 

منظمة األغذية والزراعة. 
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ومــن املتوقع أن تســتمر الزيادة يف انبعاثــات غازات الدفيئة 
وغرهــا من اآلثــار البيئية يف ظل أمناط اســتهاك األغذية والنظم 

الغذائيــة الحاليــة. وتقّدر منظمــة األغذية والزراعة أن العامل 
ســيحتاج إىل زيادة إنتاجه من األغذية بنســبة 50 يف املائة 

بحلــول عام 2050 إلطعام ســكان العامل الذيــن يتزايد عددهم، 
مــع افــراض عدم حدوث أي تغــّرات يف الفاقد واملهدر من 

األغذيــة.103 وإذا بقيــت الناذج والنظم الغذائيــة الحالية عىل 
حالهــا، ســتحدث زيادات ملحوظة يف انبعاثــات غازات الدفيئة 

واآلثــار البيئيــة األخرى، مبا يف ذلك فقدان التنــوع البيولوجي 
وتدهــور الربة والتلّوث واســتخدام املياه.

وتشــر دراســات عديدة إىل أنه ميكن للتحّوالت يف األمناط 
الغذائيــة أن تحــّد بشــكل ملحوظ من انبعاثات غــازات الدفيئة. 

وميكــن لوضع أهــداف غذائية وتغذوية بدون مراعــاة للبيئة 
أن يزيــد يف بعــض الحاالت من انبعاثــات غازات االحتباس 

الحراري.136 وعىل ســبيل املثال، تؤكد عدة دراســات أنه إذا بقيت 
االتجاهات الســائدة حاليًا يف األمنــاط الغذائية عىل حالها، فن ذلك 
ميكن أن يؤدي إىل مســتوى كبر مــن االنبعاثات املناخية الناجمة 

عــن الزراعــة مبقدار 20 جيغا طن من مكافئ ثاين أكســيد الكربون 
يف الســنة بحلول عام 2050.أ73،ا84،ا104،ا105،ا106،ا107،ا108 وتخلص بعض 

الدراســات إىل نتائــج متناقضــة ولكنها تركّز عىل مكّون واحد أو أكرث 
مــن مكّونات األمناط الغذائيــة الصحية من االختيار الذايت )األمناط 

الغذائية التي يختارها املســتهلكون بحّرية(. واســتنتجت إحدى 
الدراســات أن األمناط الغذائية التي جــرى تحليلها والتي تنتج أقل 

قــدر مــن االنبعاثات تحتوي عىل كميــة قليلة من اللحوم وكمية 
أكر من الزيوت والحبوب املكررة والســكر املضاف.109 

ولقــد شــددت تحليــات حديثة عىل أن تراجع اســتهاك اللحوم 
ومنتجــات األلبــان يف العديد من األمنــاط الغذائية لن يعود 
مبنافــع صحيــة عــىل العديد من البلدان فحســب، بل مبنافع 

الشكل 34
التكاليف  أن يؤدي إىل خفض  البديلة األربعة ميكن  الغذائية الصحية  اعتماد أي من األمناط 

2030 كبري حبلول عام  بشكل  الغذائي  بالنمط  املرتبطة  الصحية 

مالحظات: ُيظهر الشكل التكاليف الصحية املرتبطة باألمناط الغذائية يف عام 2030 )مبليارات الدوالرات األمريكية( حبسب عنصر التكاليف املباشرة وغري املباشرة يف 
ظل أمناط االستهلك احلالية )منط غذائي مرجعي( واألمناط الغذائية الصحية األربعة البديلة: منط غذائي نبايت مرن، ومنط غذائي نبايت سمكي، ومنط غذائي نبايت، 

ومنط غذائي نبايت تام. )أنظر احلاشية "ي" ملزيد من املعلومات. وترد التكاليف بالنسبة إىل 157 بلًدا. وتشمل التكاليف املباشرة تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الطبية 
املباشرة املرتبطة بعلج مرض حمدد. وتشمل التكاليف غري املباشرة فقدان اإلنتاجية/أيام العمل وتكاليف الرعاية غري الرسمية املرتبطة مبرض حمدد. وتشري التكاليف 

الصحية إىل األمراض األربعة املرتبطة بالنمط الغذائي اليت يشملها التحليل، أي: أمراض شرايني القلب والسكتة الدماغية والسرطان وداء السكري من النوع الثاين. أنظر 
تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص األساليب ومصادر البيانات يف اإلطار 14. وأنظر امللحظات املنهجية الكاملة يف امللحق 7.

املصدر: Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 
األغذية والزراعة. 
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بيئيــة كبــرة أيًضا. ولقــد أظهرت التحليات أنه من شــأن تراجع 
االســتهاك العاملــي من اللحــوم والتغّرات األخرى يف األمناط 

الغذائيــة مثــًا، تخفيف الضغوط عىل اســتخدام األرايض84،ا86،ا110 
وخفــض انبعاثات غــازات االحتباس الحراري.86،ا106،ا110،ا111 

والحظت دراســات أخرى أنه ميكن إلعادة توازن االســتهاك 
باتجــاه األمنــاط الغذائية الصحية أن يســاعد عىل خفض 

االنبعاثــات الناتجــة عــن النظم الغذائية111 بشــكل ملحوظ، 
وقــد يكون رضوريـًـا لتجّنب اآلثار البيئية الســلبية مثل التوســع 

الزراعــي105 الكبر واالحــرار العاملي بأكرث من درجتــن مئويتن106 
مــع ضان يف الوقت نفســه حصول ســكان العــامل الذين يتزايد 

عددهم عــىل األغذية املأمونة وامليســورة الكلفة.112

ويقــّدم التقريــر الخاص األخر بشــأن تغــّر املناخ الصادر عن 
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغّر املناخ، دراســة معّمقة 
عــن انبعاثــات غازات االحتباس الحــراري وعاقتهــا بالتخفيف 
مــن آثــار تغّر املنــاخ وتحقيق األمن الغذايئ، ويســتنتج وجود 

فــرص كبــرة لتحقيــق الهدفن بشــكل متزامن102 عر اعتاد 
أمنــاط غذائيــة تتاىش مــع التوصيات الغذائيــة القامئة عىل 

الصحــة. وتســتند الخطــوط التوجيهيــة الوطنية بشــأن النظم 
الغذائيــة القامئــة عىل األغذية مــن أجل غذاء صحي، إىل 

الخطــوط التوجيهيــة العامليــة46 وهي متشــابهة إىل حد كبر يف 
معظــم البلــدان. وهذه األمنــاط الغذائية مقيّدة بعدد الســعرات 

الحراريــة واملتنــاول الكبر من األغذيــة النباتيــة مثل الخضار 
والفاكهــة والحبــوب الكاملــة والبقوليــات واملكرّسات والبذور، 

واملتنــاول القليــل من الدهــون املتحولة واملشــبّعة، كا أنها 
تخلــو مــن الســكر وامللح. وميكن لهذه األمنــاط الغذائية أن 
تكــون صّحيــة وأن تشــمل أيًضا اعتبارات االســتدامة، ولكن 

يتطلــب ذلــك أخذ تغــّر املناخ والصحة يف الحســبان مًعا.

وتتيــح األمنــاط الغذائيــة الصحيــة فرًصا مهمــة للحد من 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحراري يف بعض الســياقات 

ألنهــا غنيّــة باألغذيــة النباتيــة التــي ينخفض مســتوى انبعاثات 
غــازات االحتبــاس الحراري منهــا مقارنة باألمنــاط الغذائية 

التــي يكــرث فيهــا اســتهاك اللحــوم الحمراء. ولكن قد ال يشــكل 
ذلــك الخيــار األفضل يف الســعي إىل خفــض انبعاثات غازات 

االحتبــاس الحــراري ال ســيا يف الســياقات التي ميكــن فيها 
الســتهاك اللحــوم الحمــراء ومنتجــات األلبان أن يشــكل مصدًرا 
قيّــًا للمغّذيــات األساســية للســكان الضعفــاء، ال ســيا للوقاية 
مــن نقــص التغذيــة. وليس هنــاك تركيبة محــددة لنمط غذايئ 
صحــي يراعــي اعتبارات االســتدامة، ولكــن املبــادئ التوجيهية 
املتعلّقــة بهــذا النمــط الغــذايئ هي نفســها )أنظر اإلطار 5 يف 
القســم 1–3(. وينــّص أحــد هــذه املبــادئ التوجيهية عىل أنه 

ميكــن لنمــط غــذايئ صحــي أن يحتوي عىل أغذيــة حيوانية 
املصــدر بكميــات معتدلــة إىل صغــرة. وبصــورة خاصة، ميكن 

لهــذا النمــط الغــذايئ أن يحتوي عــىل كميــات معتدلة من 
البيــض ومنتجــات األلبان والدجاج والســمك وعــىل كميات 

صغــرة مــن اللحــوم الحمــراء. ويتيح هذا املبــدأ القائم عىل 
اعتبــارات صحيــة، فرصــة لتحــدث البلدان التحــّول نحو األمناط 

الغذائيــة الصحيــة ولتســاهم يف الوقــت نفســه يف الحد من 
انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري.

وال تشــمل جميــع األمناط الغذائيــة الصحية جوانب خاصة 
باالســتدامة ألنه ال يوجد منط غذايئ صحي "واحد". وعىل ســبيل 

املثــال، تقّدم معظم الخطــوط التوجيهية الوطنية بشــأن النظم 
الغذائيــة القامئــة عىل األغذية التي تعرّف النمــط الغذايئ الصحي 

الوطنــي، توصيــات مختلفة جًدا وال تشــمل عادًة جوانب خاصة 
باالســتدامة. ويف حــن يرتبط بعض هذه الخطــوط التوجيهية 

بخفــض انبعاثــات غازات االحتباس الحــراري، يُعتر هذا الخفض 
عــادًة معتــداًل. وال تتفــق معظم الخطوط التوجيهية بشــأن النظم 
الغذائيــة القامئــة عىل األغذية مع مجموعة من األهــداف البيئية 

العامليــة املتعلّقــة بتغــّر املناخ واملوارد البيئية. وليســت التدابر 
السياســاتية التي تحّول اإلنتاج واالســتهاك إىل أمناط غذائية 

صحيــة مصممــة خصيًصــا ملعالجة مشــاكل تغّر املناخ يف العامل. 
ولكــن تتيح األمنــاط الغذائية الصحية التي تشــمل جوانب خاصة 
باالســتدامة فرًصــا مهمــة لتحقيق التآزر من أجــل خفض انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري. وليســت ســيناريوهات األمناط 
الغذائيــة األربعــة التي جرى تحليلها ســوى أربعة من أصل 

العديــد من الســيناريوهات التــي ميكن محاكاتهــا لتحقيق النتائج 
املتعلّقــة بخفض انبعاثات غــازات االحتباس الحراري.

وبــكل بســاطة، ليســت جميع األمنــاط الغذائيــة الصحية 
مســتدامة وليســت جميــع األمنــاط الغذائية املراعية لاســتدامة 

صحيــة دامئـًـا أو مامئــة لجميــع املجموعات الســكانية. وال 
يحظــى هــذا الفــرق املهــم بفهم جيّد كا أنــه يغيب يف 

الكثــر مــن األحيان عن النقاشــات واملداوالت الجارية بشــأن 
مســاهمة األمنــاط الغذائيــة الصحيــة يف االســتدامة البيئية. 

وميكــن للتحــّوالت يف األمنــاط الغذائيــة التي تراعــى فيها 
اعتبــارات االســتدامة أن تــؤدي دوًرا مهــًا باعتبارها جزًءا من 
اســراتيجية أوســع لتعزيــز االســتدامة البيئيــة للنظــم الغذائية. 
وهــي تشــمل الحد مــن تأثر األمنــاط الغذائية عــىل البيئة من 
خــال التطــورات التكنولوجيــة وتحســن اإلنتاجية، واســتخدام 

األرايض واملــوارد الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة ومتكاملــة، 
وتحســن أوجــه الكفــاءة واالبتكارات عىل طول سلســلة 
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اإلمــدادات الغذائيــة، مبا يف ذلــك تلك الراميــة إىل الحد من 
الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة. وميكن للحد مــن تأثرات األمناط 

الغذائيــة عــىل البيئــة بهــذه الطريقة أن يســاعد عــىل توليد 
حلقــة حميــدة أو عــىل تكرار أحــداث يكون لكل واحــد منها 

أثــر إيجــايب عىل التــايل ذلك أن جميع التحســينات تســاهم 
يف تقليــل التكاليــف البيئيــة إلنتــاج األغذيــة املغّذيــة. ويتم 

توضيــح ذلك يف القســم التايل.

وعــىل الرغــم من أن ذلك يخــرج عن نطاق هــذا التقرير، 
هنــاك وفرة مــن املعــارف التكنولوجية واملارســات التي 
ميكنهــا أن توّجــه مجموعــة مــن الُنهــج الرامية إىل زيادة 

113 وأحــد األمثلة عىل ذلك  االســتدامة البيئيــة للنظــم الغذائيــة.
هو مارســات اإلدارة املســتدامة لألرايض التي ال تســتلزم 

تغيــرًا يف وجهــة اســتخدام األرايض والتــي ال تولـّـد الطلب عىل 
تحويــل املزيــد من األرايض، وتشــمل اإلدارة املســتدامة إلنتاج 

األرايض الزراعيــة والرعويــة والــرثوة الحيوانيــة والغابات 
102 واملثل اآلخر هو  ومصايــد األســاك وتربيــة األحياء املائيــة.

النظــم املتكاملــة لإلنتــاج الزراعي التي تســتخدم مارســات 
الزراعــة الذكيــة مناخيًــا الفعالــة مثــل النظــم املتكاملة لألرّز 

وتربيــة األســاك والنظــم املتكاملــة للمحاصيل والرثوة 
114 وتتســم معالجــة مســاهمة اإلنتــاج الحيواين يف  الحيوانيــة.
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بأهمية حاســمة ولكن 

هنــاك العديــد مــن العمليــات املســتدامة لتعزيــز الكفاءة التي 
ميكــن تكييفهــا وتطبيقهــا يف مختلــف نظــم اإلنتــاج الحيواين 
املتنوعــة )مثــل تعزيــز اســتخدام املنتجــات الثانوية واملهدر 

كعلــف للحيوانــات وإعــادة تدويــر الروث لتوليــد الطاقة 
واملغّذيــات(.115،ا116،ا117،ا118 ويُعتــر تنظيم اســتخدام األرايض 
ومكافحــة التصّحــر والحــد من فقــدان التنــوع البيولوجي، 

102 وميكن أن تســاهم هــذه الُنهج أيًضا يف  أمــوًرا مهمــة أيًضــا.
خفــض كلفة األمنــاط الغذائيــة الصحيّة.

وكــا ُذكر ســابًقا، تعيق قلّة البيانات إجــراء املقارنات العاملية 
بــن البلدان لآلثــار البيئية املهمة األخرى املرتبطة باســتخدام 

األرايض والطاقــة وامليــاه. ولقد حّد ذلــك بالطبع من نطاق 
التحليــل العاملــي الذي أجراه هــذا التقرير الذي ينظر يف 

التكاليــف املســترة املرتبطــة بتغّر املناخ عــر الركيز حريًا عىل 
انبعاثــات غــازات االحتباس الحــراري وآثارها عىل املناخ. ومع 
ذلــك، يلّخــص الجدول 9 أدلة إضافية مســتمدة من األدبيات 

وتتعلـّـق بتأثــر النــاذج الغذائية الحالية عىل هذه اآلثــار البيئية 
األخــرى، والتقديــرات املتعلّقة بالتداعيــات املحتملة للتحّول إىل 
األمنــاط الغذائيــة الصحية التي تراعى فيها اعتبارات االســتدامة. 

وإن األثــر البيئــي اآلخر الذي يجب النظــر فيه هو التنوع 

البيولوجــي لألغذيــة الذي يعّد رضوريـًـا من أجل ضان تنّوع 
األمنــاط الغذائيــة حول العامل.119 ويُعتر التغير يف اســتخدام 

األرايض واألمنــاط الغذائيــة أحد العوامل الرئيســية املؤثرة عىل 
فقــدان التنــوع البيولوجي. ولقد كانت األغذيــة الحيوانية املصدر 
بصــورة خاصة أحد العوامل الرئيســية املســاهمة يف فقدان التنوع 

البيولوجي.120 

النتائج
نظــًرا إىل القيــود عــىل توافــر البيانات الازمة إلجــراء تحليل 

عاملــي أو إقليمــي، يعــرض هــذا التقرير تقديرات بشــأن 
التكاليــف البيئيــة املرتبــة عــن األمنــاط الغذائيــة بالركيز فقط 

عــىل انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري. ولهذا الســبب، 
يتضمــن هــذا التقريــر إشــارات إىل التكاليف املرتبطــة بتغّر 
املنــاخ أكــرث منهــا إىل جميــع التكاليــف البيئيــة. وتم اعتاد 

نهــج مــن خطوتــن. ويف الخطــوة األوىل، يتم حســاب انبعاثات 
غــازات االحتبــاس الحــراري املتصلة باســتهاك األغذية. أما 

يف الخطــوة الثانيــة، فيتــم جمع هــذه االنبعاثــات بتقديرات 
التكاليــف املرتبــة عــن األرضار املناخيــة لقيــاس التكاليف 
املرتبطــة بتغــّر املنــاخ واملرتبة عــن كل منط غذايئ )أنظر 

امللحــق 7 لاطــاع عىل املنهجيــة املتبعة ومصــادر البيانات 
وامللحــق 8 لاطــاع عىل مزيد من األشــكال والجداول(. وتقّدم 
الخطوتــان نتائــج مهمة لها انعكاســات عىل مســتوى السياســات.

 انبعاثات غازات الحتباس احلراري املتصلة باألمناط 
الغذائية اخملتلفة

يف ســيناريو النمط الغذايئ املرجعي الذي يفرض أن األمناط 
الحالية الســتهاك األغذية ســتبقى من دون تغير، يبلغ حجم 

االنبعاثــات املتوقعة مــن غازات االحتباس الحراري املتصلة 
بالنمــط الغــذايئ 8.1 جيغا طن من مكافئ ثاين أكســيد الكربون يف 
عام 2030 )معّدل بناء عىل التغيرات يف الدخل وعدد الســكان(. 

وميثـّـل ذلك 13 يف املائــة من إجايل انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري املقّدرة يف هذا العام. ومن شــأن اعتاد أي من األمناط 

الغذائيــة الصحية البديلــة األربعةج ج يف العامل أن يخفض االنبعاثات 
املتوقعــة من غازات االحتباس الحــراري املرتبطة بالنمط الغذايئ 

بنســبة تراوح بن 41 و74 يف املائة )الشكل 35(.

ويف ظل األمناط الحالية الســتهاك األغذية )ســيناريو النمط 
الغــذايئ املرجعــي(، اتصل أكرث من ثاثة أربــاع انبعاثات غازات 

االحتبــاس الحراري املرتبطــة بالنمط الغذايئ )77 يف املائة( 
باألغذيــة الحيوانيــة املصدر املســتهلكة يف العامل، مبا يف ذلك 

ج ج أنظر احلاشية ذ.
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النمط الغذايئ الحايل* 
التحّول إىل أمناط غذائية صحية 
تراعي اعتبارات واملستدامة**

التحّول إىل النمط الغذايئ األكرث 
فعالية يف الحد من آثار بيئية 

محددة***

األرايض استخدام 

تشر التقديرات إىل أن 50 يف املائة 
من األرايض الصالحة للسكن تُستخدم 

للزراعة. ويتم استخدام 77 يف املائة 
من هذه النسبة لإلنتاج الحيواين )مبا 
يف ذلك املراعي واألرايض املستخدمة 
إلنتاج علف الحيوانات( و23 يف املائة 

منها إلنتاج املحاصيل.121

من شأن االنتقال إىل األمناط الغذائية 
الصحية التي تراعى فيها اعتبارات 

االستدامة أن يحّد من استخدام 
األرايض إلنتاج األغذية مبتوسط قدره 
28 يف املائة يقاس باملر املربّع للفرد 

الواحد يف السنة.122 وقّدرت دراسة 
أخرى أن األمناط الغذائية الصّحية 

التي تراعى فيها اعتبارات االستدامة 
ستحدث زيادة يف استخدام األرايض 

يف عام 2050 مقارنة بخط أساس عام 
2009 من 16 إىل 130 مليون هكتار.86

ولكن قّدرت دراسة أخرى تراجع 
استخدام األرايض بنسبة تراوح 

بن 8 و11 يف املائة تقاس مباين 
الكيلومرات املربّعة يف السنة، تبًعا 

لسيناريو النمط الغذايئ.80

الحظ استعراض منهجي أن "النمط 
الغذايئ النبايت التام" ينطوي عىل 

أكر تراجع يف استخدام األرايض )مر 
مربّع للفرد الواحد يف السنة( يبلغ 
يف املتوسط 55 يف املائة.122 وقّدرت 

دراسة أخرى أن سيناريو النمط 
الغذايئ "النبايت" يحّد من استخدام 

األرايض مبقدار 16 مليون هكتار 
مقارنة بخط أساس عام 2009.ا86

ولكن الحظت دراسة أخرى أن أكر 
تراجع يف استخدام األرايض يرتبط 

بسيناريو النمط الغذايئ "النبايت 
السميك" وتبلغ نسبته 11 يف املائة 
)مليون كيلومر مربّع يف السنة(.80

الطاقة استخدام 

التقديرات العاملية غر متوافرة. 
وبالنسبة إىل الواليات املتحدة 

األمريكية، تشر التقديرات إىل أن 
النمط الغذايئ األمرييك املتوسط 

ميثّل 19 يف املائة من إجايل استهاك 
الطاقة يف الباد.123

تشر التقديرات يف ما يتعلّق 
باستخدام الوقود األحفوري فقط، 
إىل أن التحّول إىل األمناط الغذائية 
الصحية التي تراعى فيها اعتبارات 

االستدامة يحّد من استهاك الوقود 
املتصل بالنظم الغذائية يف الواليات 

املتحدة األمريكية بنسبة 3 يف 
املائة.124 

من شأن التحّول إىل منط غذايئ 
"كفوء يف استخدام الطاقة" أن يخفض 

استخدام الوقود يف النظم الغذائية 
األمريكية بنسبة 74 يف املائة.124

املائية البصمة 

يقّدر حجم املياه العذبة املستخدمة 
 يف مناذجنا الغذائية الحالية عند 

506 1 كيلومرات مكّعبة80،3 يف حن 
الحظت دراسة منهجية أن إجايل 

البصمة املائية ملختلف الناذج 
الغذائية القطرية حول العامل يراوح 

بن 688 و341 8 لرًا للفرد الواحد يف 
اليوم.125

الحظت دراسة منهجية أن االنتقال إىل 
األمناط الغذائية الصحية التي تراعى 

فيها اعتبارات االستدامة يحّد من 
البصمة املائية لألمناط الغذائية بنسبة 

18 يف املائة يف املتوسط )لر للفرد 
الواحد يف اليوم(.122

وخلصت دراسة أخرى إىل أن االنتقال 
إىل األمناط الغذائية الصحية التي 

تراعى فيها اعتبارات االستدامة يحّد 
من البصمة املائية لألمناط الغذائية 

بنسبة تراوح بن 2 و11 يف املائة 
مقارنة بالسيناريو الحايل.80

قّدر استعراض منهجي أن متوّسط 
الراجع يف إجايل البصمة املائية )لر 
للفرد الواحد يف اليوم( نتيجة العتاد 
سيناريو النمط الغذايئ "النبايت" يبلغ 

37 يف املائة.122

وقّدرت دراسة أخرى تراجع إجايل 
البصمة املائية نتيجًة العتاد سيناريو 
منط غذايئ خال من األغذية الحيوانية 

املصدر )لر للفرد الواحد يف اليوم(، 
بنسبة 25 يف املائة.125

ووفًقا لدراسة أخرى، سينجم أكر 
تراجع يف استخدام املياه العذبة 
عن التحّول إىل منط غذايئ نبايت 

مرن )11 يف املائة(، يف حن ينطوي 
التحّول إىل منط غذايئ نبايت تام عىل 
أقل تراجع يف استخدام املياه العذبة 

)2 يف املائة(.80

مالحظات: يبنّي اجلدول التقديرات املستمدة من الدراسات املنشورة بشأن تأثري النماذج الغذائية احلالية على استخدام األراضي والطاقة واملياه، والرتاجع االفرتاضي 
يف هذا التأثري نتيجة التحّوالت إىل خمتلف األمناط الغذائية الصحية اليت تراعى فيها اعتبارات االستدامة. ويدل النجم * على خط األساس يف كل دراسة. وتدل 

النجمتان ** على متوسط أو نطاق الرتاجع يف أثر بيئي حمدد جلميع سيناريوهات األمناط الغذائية املعروضة يف كل دراسة. ويف حالة استخدام الطاقة، تدل النجمتان 
على سيناريو غذائي يستند بشكل أساسي على اخلطوط التوجيهية الغذائية لألمريكيني لعام 2010. وتدل النجوم الثلث *** على سيناريو النمط الغذائي الذي 

ينطوي على أكب تراجع يف األثر على استخدام األراضي والطاقة واملياه مقارنة خبط األساس، كما هو مبنّي يف كل دراسة واردة يف األدبيات املستعرضة.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة باالستناد إىل املعلومات الواردة يف األدبيات املستشهد بها )أنظر احلواشي للطلع على التفاصيل(.

اجلدول 9 
ميكن للتحّول إىل األمناط الغذائية الصحية اليت تراعى فيها اعتبارات الستدامة أن يساهم يف احلد 

من اآلثار البيئية على استخدام األراضي والطاقة واملياه 
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األمساك
األغذية الرئيسيةاجلذورالبقول واجلوزياتالفاكهة واخلضارالسكر والزيوت

حلوم البقر واخلروفحلوم اخلنزيرالدواجن والبيضاحلليب

لحوم األبقــار واألغنــام )41 يف املائة(د د  والحليــب ومنتجات «
األلبــان )25 يف املائة(، التي شــكلت العوامل املســاهمة 

الرئيســية عــىل املســتوى العاملــي. وتعكس هذه النتائــج العاملية 
النتائــج التي توصلت إليها دراســات أخرى بشــأن االنعكاســات 

الناجمــة عــن زيادة متنــاول اللحــوم ومنتجات األلبان عىل 
املنــاخ. وتكــرر هذه النتائــج أيًضا أهميــة خفض متناول 

املنتجــات الحيوانيــة يف البلــدان التــي يرتفع اســتهاكها فيها 

د د يتماشى ذلك مع دراسات أخرى مثل Kim وآخرين )2019( الذين 

يستنتجون أن حلوم اجملرّتات )أي األبقار واألغنام واملاعز( هي أكثر السلع إنتاًجا 
للنبعاثات سواء من حيث الوجبة أو حمتوى الطاقة أو البوتينات أو الكتلة. 

ويف كل وجبة، كانت حلوم البقر )املتوسط املرجح يبلغ 6.54 من الكيلوغرامات 
من مكافئ ثاين أكسيد الكربون لكل وجبة( 316 و115 و40 مّرة أكثر إنتاًجا 

للنبعاثات من البقوليات، واملكّسرات والبذور، والصويا على التوايل.

وتوفــر اســراتيجيات تضــع األغذية النباتيــة يف املقدمة عر 
تعزيــز األمنــاط الغذائية التي تشــكل فيها الحبــوب الكاملة 

والفاكهــة والخضار واملكــرّسات والبقوليات النســبة األكر 
مــن األغذيــة املســتهلكة – يف البلدان التــي متّر يف مرحلة 

44،ا79،ا84،ا105  تحّول.

ويرتبــط أكرث مــن نصف االنبعاثات الناجمة عــن األمناط الحالية 
الســتهاك األغذية )4.2 جيغا طن من مكافئ ثاين أكســيد 
الكربــون أو 52 يف املائة( بالطلب عــىل األغذية يف البلدان 

املتوســطة الدخــل من الرشيحــة الدنيا )الجدول ألف8–2 يف 
امللحــق 8(. ولكــن يف ما يتعلّق باالنبعاثــات للفرد الواحد، 

الشكل 35
البديلة األربعة ميكن أن يؤدي إىل خفض االنبعاثات  الغذائية الصحية  اعتماد أي من األمناط 
2030 الغذائي بشكل ملحوظ يف عام  بالنمط  املرتبطة  املتوقعة من غازات االحتباس احلراري 

مالحظات: يُظهر الشكل مقدار انبعاثات غازات االحتباس احلراري املرتبطة بالنمط الغذائي يف عام 2030 حبسب النمط الغذائي واجملموعة الغذائية. وتشمل األمناط 
الغذائية األمناط احلالية املرجعية الستخدام األغذية )النمط الغذائي املرجعي( وأربعة أمناط غذائية صحية بديلة: والنمط الغذائي النبايت املرن، والنمط الغذائي النبايت 

السمكي، والنمط الغذائي النبايت، والنمط الغذائي النبايت التام. )أنظر احلاشية "ي" ملزيد من املعلومات(. أنظر تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص األساليب 
ومصادر البيانات يف اإلطار 14. وأنظر امللحظات املنهجية الكاملة يف امللحق 7. 

املصدر: Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 
األغذية والزراعة. 
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فهــي األكر يف البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة العليا 
)1.6 ميغا طــن مــن مكافئ ثاين أكســيد الكربون( تليها 

البلــدان املرتفعــة الدخل )1.0 ميغا طــن من مكافئ ثاين 
أكســيد الكربــون(. واتصلت الكميــة األدىن من االنبعاثات 

بالبلــدان املنخفضــة الدخل )0.7 ميغا طــن من مكافئ ثاين 
أكسيد الكربون(. 

وتــرز فوارق مهمة يف املنافــع املناخية عند النظر يف النتائج 
بحســب األقاليم وفئات دخل البلدان يف ظل األمناط الغذائية 

البديلة األربعة )الشــكل 35(. ويراوح انخفاض االنبعاثات 
نتيجــة العتاد أي من األمناط الغذائيــة الصحية البديلة األربعةه ه 

بن 45 و78 يف املائة يف البلدان املتوســطة الدخل التي متثّل 
69 يف املائة من ســكان العامل يف 2030. وستســجل النسبة األعىل 

مــن انخفــاض االنبعاثات )بن 60 و86 يف املائة( يف البلدان 
املتوســطة الدخل من الرشيحة العليــا تليها البلدان املرتفعة الدخل 

)بن 60 و77 يف املائة( والبلدان املتوســطة الدخل من الرشيحة 
الدنيــا )بن 31 و70 يف املائــة( والبلدان املنخفضة الدخل )بن 
27 و68 يف املائة(. ويف البلدان املنخفضة واملتوســطة الدخل، 

ســيراوح أكر انخفاض النبعاثات غازات االحتباس الحراري بن 65 
و88 يف املائــة كا يحدث يف أمريــكا الاتينية والبحر الكاريبي.

وتخفــي املجاميــع العامليــة والقطرية لفئات الدخــل تباينات مهمة 
يف مختلــف األقاليم الفرعية والبلدان. وتشــر هــذه التباينات من 
جهتهــا إىل إمكانيــة وجود مقايضات يلــزم إدارتها يف ظل تحويل 

البلــدان لنظمهــا الغذائية نحو األمناط الغذائيــة الصحية التي 
تراعى فيها اعتبارات االســتدامة. وعىل ســبيل املثال، قد تشــهد 
البلــدان التــي تعاين من عبء ثقيل ناجم عــن النقص التغذوي 
ومختلف أشــكال ســوء التغذية، ارتفاًعــا يف انبعاثاتها املرتبطة 

باالســتهاك مع اعتاد نســبة متزايدة من ســكانها أمناطًا غذائية 
صحيــة ومامئــة من حيث املغذيات. ويف هــذه الحاالت، تطغى 

محاربــة الجوع وســوء التغذية عر زيادة تنــّوع األغذية املغذية 
املتوافــرة للرّضــع وصغار األطفال، عىل اآلثار الســلبية املرتبة عن 

ارتفــاع االنبعاثات الوطنية لغــازات االحتباس الحراري.

وخلصــت دراســة شــملت 140 بلًدا وحددت كميــة انبعاثات 
غــازات االحتباس الحــراري الناجمة عن تســعة من األمناط 

الغذائيــة التــي تركز بصــورة متزايدة عىل األغذيــة النباتيةو و إىل 

ه ه أنظر احلاشية ذ.

و و شملت األمناط الغذائية الصحية التسعة اليت تضع األغذية النباتية يف 

املقدمة أياًما من دون حلوم، ومتناواًل قليًل من اللحوم احلمراء، وعدم تناول 
منتجات األلبان، وعدم تناول اللحوم احلمراء، والنمط الغذائي النبايت السمكي، 

والنمط الغذائي النبايت الذي ُتستهلك فيه منتجات األلبان والبيض، والنمط 
الغذائي النبايت بثلثيه، والنمط الغذائي من أسفل السلسلة الغذائية، والنمط 

الغذائي النبايت التام.

أن عــدة بلدان ســتحتاج إىل زيــادة بصمتها من حيــث انبعاثات 
غــازات االحتبــاس الحراري للفــرد الواحد لتلبيــة االحتياجات 

مــن الطاقــة ومتناول الروتينات املــوىص به )12 يف املائة من 
الطاقــة(. وعىل ســبيل املثال، يف الشــكل 36، فــإن بصمة أوغندا 

مــن حيث انبعاثــات غازات االحتباس الحــراري )املنحنى 
الصلــب( تحــت الخــط املتقطع، األمر الــذي يعني أن البلد 

ســيحتاج إىل زيــادة بصمته مــن حيث االنبعاثــات للفرد الواحد 
لتلبيــة االحتياجــات مــن الطاقة ومتنــاول الروتينات املوىص به. 
ويف املقابــل، فــإن بصمة الواليــات املتحــدة األمريكية من حيث 

انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري فــوق الخط، األمر الذي 
يعنــي أن البلــد يؤّمــن ما يفــوق احتياجاته مــن الطاقة وأنه 

مبجــرّد خفــض الطاقة واملحافظة عــىل 12 يف املائة عىل األقل 
مــن تلــك املتأتية من الروتينــات ميكن تحقيــق بعض الراجع 

يف انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري. عــاوة عىل ذلك، ميكن 
تحقيــق انخفــاض إضــايف يف انبعاثات غــازات االحتباس الحراري 

يف البلــدان الــواردة عىل يســار املنحنى عــر تحويل األمناط 
الغذائيــة لتضــع األغذيــة النباتية بقــدر أكر يف املقدمة.

تكاليف تغري املناخ املتصلة باألمناط الغذائية اخملتلفة
لتقديــر التكاليــف املرتبطة بتغّر املنــاخ واملتصلة باألمناط 

الغذائيــة البديلــة، تم تحويل انبعاثات غــازات االحتباس الحراري 
إىل مقابــل نقدي باســتخدام تقديــرات التكاليف االجتاعية 

للكربــون، ما ميثـّـل التكاليف االقتصاديــة املرتبة عن كل طن 
إضــايف مــن انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ويســتند ذلك إىل 

دراســة ســابقة84 مع استخدام التقديرات الواردة يف نســخة منقحة 
بالكامــل للنمــوذج الديناميــيك املتكامل للمناخ واالقتصــاد املتعلقة 

بســيناريو يحــر ارتفاع درجة الحرارة العاملية املســتقبلية 
بدرجتــن ونصف )حدود درجات الحرارة محســوبة عىل مدى 
100 عام( مبا يتاىش مع أهداف السياســات املعلنة.91 ويشــار 
إىل هذا الســيناريو باســم "DICE 2016 T2.5". وبلغت قيم 
التكاليــف االجتاعيــة للكربون يف هذا الســيناريو 107 و204 

و543 مــن الدوالرات األمريكيــة لكل طن من مكافئ ثاين أكســيد 
الكربــون يف األعوام 2015 و2030 و2050.ز ز  

ويرتــب عن األمناط الحالية الســتهاك األغذية كلفة اجتاعية 
كبــرة من حيث انبعاثــات غازات االحتباس الحراري وتغّر املناخ. 

وتقــّدر التكاليف االجتاعية املرتبطــة بالنمط الغذايئ واملرتبة عن 
انبعاثــات غازات االحتباس الحــراري الناجمة عن األمناط الحالية 

ز ز يتمثل البديل يف اعتماد قيم التكاليف االجتماعية للكربون اليت يتم احلصول 

عليها من معدالت احلسم اخملتلفة )اليت يتم مبوجبها حتويل األضرار املستقبلية 
إىل قيم حالية( يف مسار مرجعي تطّبق فيه السياسات احلالية، أو اعتماد قيم 
التكاليف االجتماعية للكربون ملسار "التحكم األمثل"، ولكن مل حيقق أي من 

هذين اخليارين األهداف السياسية املعلن عنها يف ما يتعّلق باحلد من تغرّي املناخ.
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منط االستهالك األساسي (اإلنتاج + الواردات - الصادرات)
االستهالك األساسي معدًال إىل 300 2 كيلو سعرة حرارية، احلد األدىن من الربوتينات 69 غرام/للفرد الواحد/اليوم

الســتهاك األغذية بحوايل 1.7 ترليون دوالر أمرييك يف عام 2030 
 DICE" يف ظل ســيناريو تثبيت مســتوى االنبعاثات )أي سيناريو

T2.5 2016"( الــذي يحر ارتفــاع درجة الحرارة العاملية بدرجتن 
ونصف الدرجة )يف املتوســط عىل مدى فرة مدتها 100(. وتشــر 
التقديرات إىل الكلفة ســتبلغ بحوايل 0.9 ترليون دوالر أمرييك يف 

عام 2030 يف ظل ســيناريو غر مقيّد تُخصم فيه األرضار املســتقبلية 
الناجمــة عــن تغّر املنــاخ أو تحّول إىل قيم حالية مبعدل 3 يف املائة 

)امللحق 8، الشكل ألف8–3(.ح ح 

ح ح أدى استخدام التقديرات السابقة جملموعة العمل احلكومية الدولية اليت 

تضمنت ثلثة مناذج متكاملة للتقييم إىل تراوح التكاليف االجتماعية بني 0.1 
و0.6 ترليون دوالر أمريكي.

ويُظهــر التوزيــع اإلقليمي للكلفة االجتاعيــة النبعاثات غازات 
االحتبــاس الحــراري أنه يف مجموعة البلدان املتوســطة الدخل 

مــن الرشيحة الدنيا، ســتتحمل منطقتا جنوب رشق آســيا وغرب 
املحيــط الهــادئ التكاليف االجتاعية األعــىل لانبعاثات يف 

عــام 2030 وقدرهــا 339 مليار دوالر أمرييك يف املتوســط، يف حن 
ســتتحمل البلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا يف أوروبا 
التكاليــف االجتاعيــة األدىن لانبعاثــات )75 مليار دوالر أمرييك(. 
ومتاشــيًا مع التوزيــع اإلقليمي لانبعاثات املقّدرة، ســتمثّل البلدان 
املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا نصــف التكاليف االجتاعية 

)52 يف املائــة(، والبلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة العليا 
خمســها )21 يف املائــة(، وكل من البلدان املرتفعــة واملنخفضة 

الدخــل 15 إىل 12 يف املائــة منها عىل التوايل. 

الشكل 36
البلدان  انبعاثات غازات االحتباس احلراري ضرورية يف بعض  الزيادات يف  ستكون 

والربوتني الغذائية  الطاقة  من  االحتياجات  لتلبية 

مالحظات: يُظهر الشكل بصمة انبعاثات غازات االحتباس احلراري للفرد الواحد حبسب البلدان وأمناط االستهلك )وفًقا مليزانيات األغذية اخلاصة مبنظمة األغذية 
والزراعة( يف السنوات 2011-2013. ويف "خط األساس املعّدل"، مت تعديل متناول الطاقة ليبلغ 2 300 كيلو سعرة حرارية للفرد الواحد يف اليوم فيما تتوافر نسبة 

12 يف املائة على األقل من الطاقة من البوتينات )69 غراًما للفرد الواحد يف اليوم(. وستحتاج البلدان اليت يكون اخلط املتقطع عندها أعلى من اخلط املتصل، إىل زيادة 
بصمتها من انبعاثات غازات االحتباس احلراري للفرد الواحد لتلبية احتياجات الطاقة ومتناول البوتينات املوصى به. ولدى البلدان اليت يكون اخلط املتقطع عندها حتت 
اخلط املتصل، جمال خلفض بصمتها من انبعاثات غازات االحتباس احلراري للفرد الواحد مع احملافظة يف الوقت نفسه على اهلدف احملدد ملتناول الطاقة والبوتينات عند 

69 غراًما للفرد الواحد يف اليوم على األقل.
 Kim, B.F., Santo, R.E., Scatterday, A.P., Fry, J.P., Synk, C.M., Cebron, S.R., Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., de Pee, S., Bloem, M.W., Neff, R.A. & Nachman, K.E. 2019. Country-specific dietary shifts to mitigate climate and water crises. :املصدر

Global Environmental Change, 62. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.05.010
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020
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البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العلياالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنياالبلدان املنخفضة الدخلالبلدان املرتفعة الدخل

ويُظهــر التحليــل أنه ميكن العتاد أي مــن األمناط الغذائية 
الصحيــة البديلــة األربعة )منط غــذايئ نبايت مرن، ومنط غذايئ 
نبــايت ســميك، ومنط غذايئ نبــايت، ومنط غذايئ نبايت تام(ط ط أن 

يســاهم يف إحــداث تخفيضات ملحوظــة يف التكاليف االجتاعية 
النبعاثــات غــازات االحتباس الحــراري تراوح بن 0.7 و1.3 ترليون 

دوالر أمرييك )41 إىل 74 يف املائة( يف عام 2030 )الشــكل 37(.

ويرتــب حوايل 75 يف املائة مــن التكاليف االجتاعية النبعاثات 
غازات االحتباس الحراري الناجمة عن األمناط الحالية الســتهاك 

األغذيــة، عن اللحوم ومنتجات األلبان. وتأيت النســبة األكر منها من 
لحــوم األبقار )36 يف املائــة(، يليها الحليب )25 يف املائة(. ومتثّل 

الحبوب 11 يف املائة من التكاليف اإلجالية. ومن شــأن اعتاد أي 
مــن األمناط الغذائية الصحيــة البديلة األربعة، مبا يف ذلك النمط 

ط ط أنظر احلاشية ذ.

الغــذايئ النبايت املرن الذي يحتوي عــىل كميات معتدلة من األغذية 
الحيوانيــة املصدر وكميــات صغرة من اللحوم الحمراء، أن يؤدي 

إىل تخفيضــات ملحوظــة يف التكاليف االجتاعية النبعاثات غازات 
االحتباس الحراري )الشــكل ألف8–4 يف امللحق 8(. 

 التكاليف الصحية واملرتبطة بتغرّي املناخ: وضعها
يف سياقها اخلاص

لوضــع التكاليــف الصحيــة واملرتبطــة بتغّر املناخ يف ســياقها، 
مــن املفيــد مقارنــة التكاليف املســترة بتكاليف البيــع بالجملة 

التــي تنطــوي عليهــا األمنــاط الغذائية، عىل أن يتــم تقديرها عىل 
مســتوى االســتهاك وتقييمها باالســتناد إىل تقديرات أســعار 

الســلع األساســية بحســب األقاليم. وعىل املســتوى الكي، تعكس 
تكاليــف البيــع بالجملــة التــي تنطوي عليها األمنــاط الغذائية 

التكاليــف املقيّمــة عىل مســتوى االســتهاك وال تشــمل التكاليف 

الشكل 37
األخذ بأمناط غذائية نباتية ميكن أن خيفض التكاليف االجتماعية النبعاثات غازات 

االحتباس احلراري بنسبة ترتاوح بني 41 و74 يف املائة يف عام 2030

مالحظات: يبنّي الشكل التكاليف االجتماعية النبعاثات غازات االحتباس احلراري املرتبطة باألمناط الغذائية يف عام 2030 )مبليارات الدوالرات األمريكية( يف ظل أمناط 
االستهلك احلالية )منط غذائي مرجعي( واألمناط الغذائية الصحية األربعة البديلة: منط غذائي نبايت مرن، ومنط غذائي نبايت سمكي، ومنط غذائي نبايت، ومنط غذائي 

نبايت تام. )أنظر احلاشية "ذ" ملزيد من املعلومات(. وترد التكاليف بالنسبة إىل 157 بلًدا. أنظر تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص األساليب ومصادر البيانات يف 
اإلطار 14. وأنظر امللحظات املنهجية الكاملة يف امللحق 7.

املصدر: Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 
األغذية والزراعة.
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املســترة )أنظــر امللحــق 7 لاطاع عــىل منهجية تقديــر تكاليف 
البيــع بالجملــة التــي تنطوي عليها األمنــاط الغذائية(. 

ويســمح جمــع التكاليــف اإلجاليــة لألمناط الغذائية املقاســة 
باألســعار الحاليــة للبيــع بالجملــة وتقديــرات التكاليف 

املســترة الصحيــة واملرتبطــة بتغــّر املناخ، بإجــراء تقدير أكرث 
اكتــااًل لكامــل كلفــة هذه األمنــاط الغذائية. وميكــن لتقديرات 
التكاليــف الكاملــة أن تســاعد عىل إرشــاد السياســات الغذائية 
لتحفيــز التحــّوالت إىل األمنــاط الغذائيــة الصحيــة التي تراعى 

فيهــا اعتبارات االســتدامة )أنظر القســم 1–3(. 

ولوحــظ أن التكاليــف اإلجاليــة للبيع بالجملــة التي ينطوي 
عليهــا كل منــط من األمنــاط الغذائية الصحيــة البديلة األربعةي ي  

أعــىل مــن كلفة بيع األمناط الغذائيــة الحاليــة بالجملة يف البلدان 
املنخفضــة الدخــل وبعض البلدان املتوســطة الدخــل من الرشيحة 

الدنيــا ولكــن ليــس يف البلدان املرتفعة الدخــل والعديد من 
البلــدان املتوســطة الدخل من الرشيحة العليا )الشــكل 38(. 

وإذا أضيفــت التكاليــف الصحيــة واملرتبطــة بتغــّر املناخ 
املتصلــة بالنمــط الغــذايئ إىل إجايل كلفــة البيــع بالجملة 

للنمــط الغــذايئ املرجعــي الذي ميثـّـل النمط الحايل لاســتهاك، 
ســرتفع عندهــا كامــل كلفة هــذا النمط الغــذايئ املرجعي 

بنســبة 50 يف املائــة عــىل الصعيــد العاملي مــن 6 ترليون إىل 
8.9 ترليــون دوالر أمريــيك بحلــول عام 2030. وتراوح هذه 

الزيــادة بــن 35 يف املائــة يف البلدان املتوســطة الدخل من 
الرشيحــة الدنيــا و87 يف املائــة يف البلــدان املرتفعة الدخل. 

ومــن جهــة أخرى، إذا أضيفــت التكاليــف الصحيــة واملرتبطة 
بتغــّر املنــاخ املتصلــة بالنمــط الغــذايئ إىل إجايل كلفــة البيع 
بالجملــة لألمنــاط الغذائيــة البديلــة األربعة )منــط غذايئ نبايت 

مــرن، ومنــط غذايئ نبايت ســميك، ومنط غــذايئ نبايت، ومنط غذايئ 
نبــايت تــام(، ســرتفع عندها كامــل كلفة هذه األمنــاط الغذائية 

بنســبة تــراوح بــن 8 و19 يف املائة فقــط عىل الصعيــد العاملي. 
وبصــورة عامــة، يرجم ذلــك إىل وفورات كبــرة يف التكاليف 

مقارنــة بالنمــط الغــذايئ املرجعــي. وبالنظــر إىل التكاليف 
الكاملــة )كلفــة البيــع بالجملــة والتكاليــف الصحيــة واملرتبطة 
بتغــّر املنــاخ املتصلــة بالنمــط الغذايئ(، يــؤدي اعتاد أي من 

األمنــاط الغذائيــة البديلــة األربعــة إىل تخفيضــات يف كامل 
كلفــة هــذه األمنــاط الغذائية بن 22 و29 يف املائــة عامليًا، 
وبــن 11 و21 يف املائــة يف البلــدان املنخفضــة الدخل و52 
و58 يف املائــة يف البلــدان املرتفعــة الدخل )الشــكل 38(. 

ي ي أنظر احلاشية ذ.

بالتــايل، يُعتــر االعــراف بالعوامل الخارجيــة الناتجة عن 
األمنــاط الحالية الســتهاك األغذيــة أمًرا مهًا. ويبــّن التحليل 
أن العوامــل الخارجيــة الصحيــة واملرتبطة بتغــّر املناخ تولّد 

مقابــل كل دوالر أمريــيك يتــم إنفاقه عــىل األغذية، كلفة 
إضافيــة قدرهــا 0.5 دوالرات أمريكيــة. بعبــارة أخرى، إذا نظرنا 

إىل جميــع التكاليــف )النقديــة والخارجية(، تشــكل التكاليف 
الخارجيــة لألغذيــة ثلــث التكاليف اإلجالية. ولكــن هناك بعض 

التبايــن بــن األقاليم. فمثــًا يف بلدان أفريقيــا جنوب الصحراء 
الكــرى، متثـّـل العوامــل الخارجية الصحيــة والبيئيــة كلفة قدرها 

0.35 دوالًرا أمريكيًــا أو 26 يف املائــة مــن التكاليف اإلجالية 
لــكل دوالر أمريــيك يتــم إنفاقه عىل األغذية. 

ويف ظــل النمــط الغذايئ املرجعي، تتواجــد التكاليف األعىل 
للعوامــل الخارجيــة الصحية واملرتبطة بتغــّر املناخ يف البلدان 

املرتفعــة الدخل والبلدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة العليا: 
تبلــغ هــذه التكاليف الخارجيــة 0.87 و0.79 دوالًرا أمريكيًا عىل 
التــوايل لــكل دوالر أمرييك يتم إنفاقه عــىل األغذية. وميثّل ذلك 

47 و44 يف املائــة من كامــل التكاليف )قيمة البيــع بالجملة 
زائــًدا التكاليف املســترة( يف البلدان املرتفعة الدخل واملتوســطة 

الدخــل من الرشيحــة العليا عىل التــوايل. وبالعكس، فإن كلفة 
العوامــل الخارجيــة الصحية واملرتبطة بتغــّر املناخ أدىن بكثر يف 

البلــدان املنخفضة الدخل واملتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا، 
حيــث تبلــغ فقــط 0.37 و0.35 دوالًرا أمريكيًا عىل التوايل. 

وبالطبــع، تكــون التكاليــف املســترة املقــّدرة أو العوامــل 
الخارجيــة أعــىل بكثــر مــن 0.5 دوالرات أمريكيــة لكل 

دوالر يتــم إنفاقــه عــىل األغذيــة لو كانــت البيانــات متوافرة 
ملراعــاة املجموعــة الكاملــة مــن اآلثــار الصحيــة املرتبة عن 
ســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله، مبا يف ذلــك نقــص التغذية، 

وجميــع اآلثــار البيئيــة املرتبــة عــن األمنــاط الغذائيــة الحالية 
واملرتبطــة باســتخدام األرايض والطاقــة وامليــاه.

ومن شــأن تجاهل التكاليف املســترة لألمنــاط الغذائية الحالية 
أن يــؤدي إىل تقديــر ناقــص للكلفة الحقيقية املرتبــة عن تحقيق 

األمــن الغذايئ والتغذية واالســتدامة البيئية. وميكن للكشــف 
عــن التكاليــف الصحية واملرتبطة بتغّر املناخ غر املحســوبة 

ســابًقا أن يســاعد عىل إرشاد السياسات امللموســة التي تستهدف 
مثــل هــذه العوامل الخارجية، مبا يف ذلك السياســات الريبية 

التــي تحّفــز التحّول نحو األمناط الغذائيــة الصحية. وكا هو 
مبــّن أعــاه، يؤدي التحّول إىل األمنــاط الغذائية الصحية إىل 

تخفيضــات كبــرة يف التكاليف الصحية الفرديــة وبصمة الكربون 
العامليــة عىل الســواء بحلول عام 2030 مقارنــة باألمناط الغذائية 
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الشكل 38
البديلة األربعة ميكن أن يؤدي إىل خفض كامل كلفة  اعتماد أي من األمناط الغذائية الصحية 

األمناط الغذائية بنسبة ترتاوح بني 22 و29 يف املائة يف املتوسط حبلول عام 2030

مالحظات: يبنّي هذا الشكل التكاليف اإلمجالية خملتلف األمناط الغذائية )ترليون دوالر أمريكي( يف عام 2030 حبسب عناصر التكاليف، واألمناط الغذائية، وفئات دخل 
البلدان. وتبنّي اجملاميع عناصر التكاليف املرتبطة بتكاليف البيع باجلملة والتكاليف املرتبطة بالصحة وبتغرّي املناخ يف عام 2030 حبسب فئات الدخل. وتظهر التكاليف 

اإلمجالية للسيناريو املرجعي لألمناط احلالية الستهلك األغذية واألمناط الغذائية البديلة األربعة اليت تشمل النمط الغذائي النبايت املرن، والنمط الغذائي النبايت السمكي، 
والنمط الغذائي النبايت، والنمط الغذائي النبايت التام. )أنظر احلاشية "ي" ملزيد من املعلومات(. أنظر تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص األساليب ومصادر البيانات 

يف اإلطار 14. وأنظر امللحظات املنهجية الكاملة يف امللحق 7
املصدر: Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 

األغذية والزراعة. 
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»

الحاليــة. ولكــن نظًرا إىل أن األمناط الغذائية الصحية ليســت 
كلهــا مســتدامة وإىل أن كل األمناط الغذائيــة املصممة ملراعاة 
االســتدامة ليســت دامئًا صحية للجميع، يجــب البت يف طبيعة 

هــذا التحــّول بعناية عىل نحو ما نفعله يف الدراســة أدناه. 

إدارة املقايضات واستغالل أوجه التآزر يف التحّول إىل 
أمناط غذائية صحية تراعى فيها اعتبارات االستدامة

يُعتــر التحــّول إىل األمنــاط الغذائيــة الصحية التي تشــمل 
أيًضــا اعتبــارات االســتدامة أمًرا رضوريًا إذا أردنــا القضاء 

عــىل الجــوع وســوء التغذية بجميع أشــكاله وضان اســتدامة 
نظــم الزراعــة وإنتــاج األغذيــة، أي باختصار إذا أردنــا تحقيق 

الهــدف 2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة. والتحدي كبر 
مبــا أن معظــم البلــدان ال تفــي بالتوصيــات الغذائيــة املتعلّقة 

باألمنــاط الغذائيــة الصحيــة أو أنــه من غر املرّجــح أن تفي بها 
بحلــول عــام 2030 اســتناًدا إىل االتجاهــات الحالية. 

وســيحتاج هــذا التحــّول يف األمنــاط الغذائية إىل تغّرات 
تحّوليــة كبــرة يف النظــم الغذائيــة عىل جميع املســتويات. 

ونظــًرا إىل التنــوع الكبــر يف النظــم الغذائيــة الحالية 
والتباينــات الواســعة يف حالــة األمــن الغــذايئ والتغذية بن 

البلــدان وداخلهــا، ال يوجــد حل واحد يناســب الجميــع لتحّول 
البلــدان إىل أمنــاط غذائيــة صحيــة وتوليد أوجــه التآزر من 

أجــل الحد مــن بصمتهــا البيئيــة.44،ا73،ا80،ا84 وما يعقــد التوعية 
والتأثــر عــىل السياســات املتعلّقة باألمنــاط الغذائيــة الصحية 

اســتمرار ارتفــاع مســتويات الجــوع ونقــص التغذية يف كثر 
مــن البلــدان، وانخفاض مســتوى الفهــم فيا يتصــل باألعباء 

املتعــددة لســوء التغذيــة وكيفيــة ترابطها.

وكــا لوحــظ من قبل، مــن أجل التصدي للجوع وســوء 
التغذيــة بجميــع أشــكاله، قــد تحتاج بلــدان عديدة إىل زيادة 

بصمتهــا الكربونيــة لضــان توافــر بعض الســلع الغذائية 
لســكانها، وال ســيا الفئــات األشــد ضعًفــا. ويتّضح ذلك 

بشــكل جــي يف تحليــل قطــري يتناول الوضع يف إندونيســيا 
15(. فمعظــم األمنــاط الغذائية التــي يعتمدها  )اإلطــار 

اإلندونيســيون ال تفــي بالحد األدىن مــن التوصيات الغذائية 
ولكنهــا تتخطى املســتويات املوىص بها مــن متناول الطاقة 

الغذائية بســبب االســتهاك الكبر لألرّز والســكر والدهون. 
بالتــايل، لزيــادة التنّوع الغذايئ ســيلزم إحداث بعض الزيادات يف 
انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري املرتبطة باســتهاك األغذية. 

ولخفــض الفائــض يف متنــاول الطاقة، ســيلزم تحقيق تراجع كبر يف 
اســتهاك األرّز عىل الرغم من أن هذا األخر كان يتصّدر سياســة 

األمــن الغذايئ يف الباد. وســيتطلب ذلــك إحداث تغّرات كبرة 

يف املارســات الغذائية الحالية ويف إنتاج األغذية مبا أنه ســيردد 
صــدى اآلثــار املرتبة عنها عىل طول سلســلة اإلمدادات الغذائية 
مــع بروز تداعيات عــىل التجارة املحلية والدوليــة أيًضا. ويُظهر 

التحليــل أيًضــا أن القدرة عىل تحّمل كلفــة األمناط الغذائية 
الصحية تشــكل حاجزًا رئيســيًا أمام أغلبية اإلندونيســين، ذلك 
أن كلفــة األمنــاط الغذائية الصحية أعىل من متوســط النفقات 

الغذائيــة الحاليــة يف الباد. وميكن التوصل إىل اســتنتاجات ماثلة 
يف البلــدان التــي ال تفي فيها رشائح واســعة من الســكان بالحد 

األدىن مــن التوصيات الغذائية.

ومــن الواضــح أن عملية تحــّول النظــم الغذائية لن تكون 
أمًرا ســهًا، وبالتايل ســيتعّن عــىل البلدان أن تقيّــم بعناية 

الحواجــز الخاصــة بالســياق وأن تديــر املقايضات وأوجه التآزر 
املحتملــة. وعــىل ســبيل املثــال، عندما ال توفر النظــم الغذائية 

الغذاء فحســب، بل تشــكل أيًضــا محّركًا لاقتصــاد الريفي، فإن 
التحــّول إىل أمنــاط غذائيــة صحية ميكن أن يعنــي فقدان صغار 

املزارعــن وكذلــك فقراء الريف ســبل عيشــهم أو دخلهم. ويف 
هــذه الحــاالت، يجب الحرص عــىل التخفيف من األثر الســلبي 

عــىل الدخل وســبل املعيشــة أثناء تحــّول النظــم الغذائية لتوفر 
األمنــاط الغذائيــة الصحية امليســورة الكلفة. وقــد يحتاج العديد 

مــن البلــدان املنخفضة الدخــل التي يعاين ســكانها من نقص 
يف املغّذيــات، إىل زيــادة االنبعاثــات الوطنيــة لغازات االحتباس 

الحــراري مــن أجــل تحقيق األهــداف التغذوية أواًل. ويف املقابل، 
يف البلــدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحــة العليا والبلدان 

املرتفعــة الدخــل التــي تتجاوز األمنــاط الغذائية فيهــا املتطلبات 
املثــىل مــن الطاقة والتي يســتهلك الناس فيهــا كميات من 

األغذيــة الحيوانيــة املصــدر أكر من املطلوب، ســيلزم إحداث 
تغــّرات كبــرة يف املارســات الغذائية وعىل مســتوى النظام 
الغــذايئ يف أمنــاط إنتاج األغذيــة للتقليل من آثارهــا البيئية.

خامتة
شــدد القســم 2–1 مــن هــذا التقرير عىل أنــه يجب خفض 

كلفــة النمــط الغــذايئ الصحي إىل مســتوى يكــون يف متناول 
الجميــع لتمكــن األشــخاص من اســتهاك منــط غذايئ صحي. 

ولكــن تتخــذ مســألة التكاليــف بعــًدا أخر أوســع نطاقًا يجب 
النظــر فيــه. ولقــد أظهر القســم 2–2 أن األمنــاط الغذائية 

تنطــوي عــىل تكاليــف مســترة ال يُعتــر النظر فيها أمًرا حاســًا 
لتحقيــق مقاصــد الهــدف 2 من أهــداف التنمية املســتدامة 

املتعلّقــة بالقضــاء عــىل الجــوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء 
التغذيــة بجميــع أشــكاله بحلــول عام 2030 فحســب، بل 

لتحقيــق ســائر أهــداف التنميــة املســتدامة أيًضا. وبصورة 
خاصــة، كشــف هذا القســم عــن اآلثار الصحيــة )الهدف 3 من 
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DIETARY PATTERNS IN INDONESIA, CURRENT AND MODELLED 

إندونيسيا هي بلد ناشئ متوسط الدخل من الشرحية الدنيا 
حقق مكاسب كبرية يف احلد من الفقر، ومعدل انتشار النقص 

التغذوي فيه البالغ حالًيا حوايل 8 يف املائة، دون املتوسط 
املسّجل يف البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا. ولكن 
التغذية: فأكثر من ثلث األطفال  البلد عبًئا ثلثًيا لسوء  يشهد 

دون سن اخلامسة يعانون من التقزم، ما يشري إىل وجود مشكلة 
كبرية يف نقص التغذية؛ وربع البالغني يعانون من الوزن الزائد أو 

الدقيقة واسع االنتشار.  املغّذيات  السمنة؛ والنقص يف 
الغذائية احلالية األغذية األساسية،  وتطغى على األمناط 
ال سيما األرّز، اليت توّفر 70 يف املائة من احتياجات الطاقة 

الغذائية )أنظر النمط الغذائي املرجعي يف الشكل ألف(. 
ويزيد املتناول من الطاقة على ما هو موصى به يف اخلطوط 

القائمة  الغذائية  النظم  بشأن  اإلندونيسية  الوطنية  التوجيهية 
على األغذية يف حني أن املتناول من البوتينات أقل مما 

التنوع  التوجيهية الوطنية. وتؤدي قّلة  توصي به تلك اخلطوط 
الغذائي يف البلد إىل عدم كفاية املتناول من املغّذيات الدقيقة 
األساسية، األمر الذي يؤثر على صحة األشخاص ومنوهم على 

املديني القصري والطويل؛ كما أن املتناول احلايل من األغذية 
املغذية منخفض جًدا للوقاية من األمراض غري املعدية. علوة 

على ذلك، يؤدي املستوى العايل بشكل غري متناسب ملتناول 
الطاقة من األرّز واألغذية الغنّية بالدهون والسكر، إىل زيادة 

معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة يف موازاة استمرار النقص يف 
الدقيقة. املغّذيات 

ويشري حتليل حديث126،44 يقارن االستهلك احلايل بعدد من 

اإلطار 15
االنتقال من األمناط الغذائية احلالية إىل األمناط الغذائية الصحية اليت تراعى فيها 

إندونيسيا التوازن بني األهداف واملقايضات يف  اعتبارات االستدامة: حتقيق 

مالحظات: تُظهر اللوحة اليسرى املتناول بكيلو السعرات احلرارية للفرد الواحد يف اليوم يف النمط الغذائي املرجعي والنمط الغذائي الذي يضع األغذية النباتية يف 
املقدمة، ومساهمة خمتلف فئات اجملموعات الغذائية. وتُظهر اللوحة اليمىن بصمة غازات االحتباس احلراري املرتبطة باستهلك األمناط الغذائية اخملتلفة واملساهمة حبسب 

فئات األغذية. ويدل املدى بني الربعني على النطاق الفاصل بني الربعني فيما يُظهر اخلط املتقطع انبعاثات غازات االحتباس احلراري املستهدفة يف عام 2050 للفرد 
الواحد يف اليوم. ويدل النمط الغذائي املرجعي على االستهلك احلايل كما هو مقاس يف ميزانيات األغذية اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة؛ أما األمناط الغذائية األخرى 

فهي تشمل خمتلف األمناط الغذائية اليت تضع األغذية النباتية يف املقدمة حبسب اجملموعات الغذائية. أنظر امللحق 8 للطلع على وصف هذه األمناط الغذائية.
de Pee, S., Hardinsyah, J.F., Kim, B.F., Semba, R.D., Deptford, A., Fanzo, J.C., Ramsing, B., Nachman, K., McKenzie, S. & Bloem, M.W. forthcoming. Balancing nutrition, health, affordability and climate goals – the case of Indonesia. :املصدر
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اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

»

األمناط الغذائية الصحية اخملتلفة اليت تراعى فيها اعتبارات 
االستدامة )أي األمناط الغذائية اليت تساعد على احلد من 

التكاليف املرتبطة بتغرّي املناخ( إىل ضرورة حدوث بعض الزيادات 
يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري املرتبطة باستهلك 

األغذية لتتمكن إندونيسيا من تنفيذ التوصيات الغذائية العامل
ية133،132،131،130،129،128،127،44 )الشكل باء(. وتبنّي النتائج أن األمناط 

احلالية الستهلك األغذية )"املرجعية"(127 توّفر607 2 كيلو سعرة 
حرارية و56 غراًما من البوتينات للفرد الواحد يف اليوم. ومن 

شأن خفض كمية الطاقة لتتماشى أكثر مع االحتياجات املقّدرة 
 لنمط غذائي صحي )أي

300 2 كيلو سعرة حرارية للفرد الواحد يف اليوم وتأمني 
12 يف املائة من الطاقة من البوتينات )69 غراًما للفرد الواحد 
يف اليوم( مع احملافظة يف الوقت نفسه على املساهمات النسبية 

ملصادر البوتينات الغذائية احلالية( أن يؤدي إىل زيادة بنسبة 
15 يف املائة يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف إندونيسيا 

)أنظر "خط األساس املعّدل" يف الشكل باء(.
وليس خفض استهلك األرّز املوصى به باألمر الّسهل وحيتاج 

إىل إحداث تغرّيات كبرية يف املمارسات الغذائية وأمناط إنتاج 
األغذية. ومقارنة باألمناط احلالية الستهلك األغذية، يتسبب 

النمط الغذائي اخلايل من اللحوم احلمراء والنمط الغذائي النبايت 
السمكي والنمط الغذائي من أسفل السلسلة الغذائية والنمط 
الغذائي النبايت التام، بانبعاثات أقل لغازات االحتباس احلراري 

)الشكل باء(. ولكن ينجم عن النمطني الغذائيني األخريين فقط 
انبعاثات أقل من اهلدف اخلاص بالنظم الغذائية املستدامة.126،44 

ويف ما يتعّلق بكفاية املغّذيات، حيقق النمط الغذائي األمثل 
النتيجة األفضل ولكنه يتسبب أيًضا بأعلى نسبة من انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري.

وبإجياز، حيتاج اإلندونيسيون إىل اعتماد أمناط غذائية أكثر 
تنوًعا لتلبية االحتياجات من املغّذيات، والوقاية من نقص التغذية 

وما يرتتب عنه من آثار على تنمية رأس املال البشري، والوقاية 
من خطر اإلصابة باألمراض غري املعدية يف مرحلة الحقة من 
احلياة، وتشجيع احلياة املفعمة بالصحة بصورة عامة. ويتمثل 

التحدي يف كون النمط الغذائي األكثر تنوًعا الذي حيتوي على 
كمية أقل من األرّز مكلًفا أكثر ويتسبب بانبعاثات أعلى من 
غازات االحتباس احلراري مقارنة باألمناط الغذائية املعتمدة 

اليوم حىت عندما يتم احلد من زيادة استهلك األغذية احليوانية 
املصدر والرتكيز على احليوانات من غري اجملرّتات واألغذية البحرية 
كمصادر حيوانية للبوتينات واملغّذيات الدقيقة. واالستثناءان من 

ذلك هما النمط الغذائي من أسفل السلسلة الغذائية والنمط 
الغذائي النبايت التام، ولكن هذان النمطان الغذائيان ال يلبيان 

االحتياجات من املغّذيات. 
وسيتعنّي على السياسات الرامية إىل حتسني إمكانية احلصول 

بكلفة ميسورة على أمناط غذائية صحية وأكثر تنوًعا تليّب 
االحتياجات من املغّذيات وتساهم يف احلد من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري، أن ترّكز على خفض كلفة األغذية املغذية 

وإضافة القيمة التغذوية وتعزيز اعتماد املمارسات الزراعية 
املستدامة. وميكن حتقيق ذلك من خلل إنتاج األغذية، وحتسني 

سلسلة القيمة الغذائية، وإثراء األغذية باملغّذيات، وتهيئة بيئات 
األغذية الصحية. وسيتطلب ذلك أيًضا توافر سياسات تؤّمن 
حصول املستهلكني ذوي الدخل املنخفض بشكل أفضل على 

األغذية املغذية من خلل أدوات احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك 
برامج التغذية املدرسية وسياسات املشرتيات العامة الصحية. ويتم 
عرض املزيد من التوصيات يف جمال السياسات اليت تصب يف هذا 

االجتاه يف وقت الحق.

اإلطار 15

)تتمة(

أهــداف التنميــة املســتدامة( واملرتبطــة بتغــّر املناخ )الهدف 
13 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة( املرتبة عن منــاذج أمناطنا 

الغذائيــة وعــن النظــم الغذائيــة الداعمة لها. 

وأظهر هذا القســم، باســتخدامه أشــكااًل مختلفة من األمناط 
الغذائيــة الصحيــة كمرجع، أنه ميكــن للتحّول إىل األمناط 

الغذائيــة الصحيــة أن يحدث وفورات يتوقّع أن تتجــاوز قيمتها 
1.3 ترليــون دوالر يف الســنة بحلــول عام 2030 يف ظل تجّنب 

التكاليــف الصحيــة املبارشة وغر املبــارشة املتصلة باألمراض غر 
املعديــة املرتبطــة بالنمط الغذايئ. كا ميكــن للتحوالت إىل أمناط 

غذائيــة صحيــة أن تؤدي دوًرا مهًا يف تعزيز االســتدامة البيئية 
للنظــم الغذائية. وعىل ســبيل املثال، تقــّدر التكاليف االجتاعية 

النبعاثــات غــازات االحتباس الحراري املرتبطــة بالنمط الغذايئ 
املتصلــة باألمنــاط الغذائية الحاليــة بأكرث من 1.7 ترليون دوالر 
أمريــيك يف الســنة بحلول عام 2030، وهي كلفــة ميكن خفضها 

بشــكل ملحوظ مــن خال التحّول نحو األمنــاط الغذائية الصحية. 

ولكــن ال يوجــد منط غذايئ صحي واحــد، ناهيك عن منط غذايئ 
صحي واحد يشــمل اعتبارات االســتدامة يف كل ســياق. وعاوة 

عــىل ذلــك، ميكن أن تكون هناك تطورات أخــرى تكنولوجية وعىل 
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صعيــد اإلنتاجيــة قد تتســم بفعالية أكر من حيــث التكاليف يف 
معالجــة الشــواغل املتعلّقة باالســتدامة والتخفيف من آثار تغّر 

املنــاخ. وســيتعّن عىل كل بلد أن ينظــر يف املقايضات وأوجه 
التــآزر املحتملــة الناتجة عن التحّوالت الازمــة النتقاله إىل أمناط 

غذائيــة صحية تراعى فيها اعتبارات االســتدامة. 

وكــا يتّضح مــن تحليل كامل التكاليف الوارد يف هذا القســم، 
ســتكون البلدان املرتفعة الدخل واملتوســطة الدخل من 

الرشيحــة العليا أكرث البلدان املســتفيدة مــن التحوالت نحو 
األمنــاط الغذائيــة الصحية ذلك أن الكلفتن املســترتن املنظور 
فيها تشــكان حوايل نصــف التكاليف الكاملــة لألمناط الحالية 

الســتهاك األغذيــة فيها )أي 47 و44 يف املائة من كامــل التكاليف 
عــىل التــوايل(. بالفعل، عند النظر يف االنبعاثــات للفرد الواحد 
الناجمــة عن األمناط الحالية الســتهاك األغذيــة، يتبّن أنه من 

املرّجــح أن تبلــغ أعىل مســتوياتها يف البلدان املتوســطة الدخل من 
الرشيحــة العليــا والبلــدان املرتفعة الدخل. بالتــايل، فإنه من املهم 

أن يحــدث التغيــر األكر نحو األمناط الغذائيــة الصحية التي 
تراعــى فيها اعتبارات االســتدامة يف البلدان املتوســطة الدخل من 

الرشيحــة العليا ويف البلــدان املرتفعة الدخل.

ومــن جهــة أخرى، وكــا تبّن مــن توزيــع التكاليف 
االجتاعيــة النبعاثــات غــازات االحتبــاس الحراري بحســب 

الدخــل اإلقليمــي والقطــري الــوارد أعاه، ميكــن إحداث فارق 
كبــر يف البلــدان املتوســطة الدخــل مــن الرشيحــة الدنيا مبا 

أنهــا ســتمثل أكــرث مــن نصــف التكاليــف االجتاعيــة النبعاثات 
غــازات االحتبــاس الحــراري الناجمــة عن األمنــاط الحالية 

52 يف املائــة منهــا بحلول عام 2030  الســتهاك األغذيــة أو 
ألن أغلبية ســكان العامل يعيشــون يف هــذه البلدان. وميكن 

للتغــّرات الصغــرة يف هــذه البلدان أن تحــدث فارقًا كبرًا، كا أن 
التغيــر الــازم إحداثــه يف هذه البلدان يف مجال األمنــاط الغذائية 

أصغــر بكثــر مــن التغّرات الازمة يف البلدان املتوســطة الدخل 
مــن الرشيحــة العليا والبلــدان املرتفعة الدخل. 

وال شــك يف أنه ميكــن للتحّول نحو األمنــاط الغذائية الصحية 
التــي تســاعد عــىل التخفيف من آثار تغّر املنــاخ أن يولّد حلقة 

حميــدة. وميكــن تحقيق ذلك مثًا عــر الحد من آثار األمناط 
الغذائيــة عــىل البيئة عن طريق التطــورات التكنولوجية وعىل 

صعيد اإلنتاجية ومن خال االســتخدام املســتدام واملتكامل 
لــألرايض واملوارد الطبيعية. ومــن األمثلة األخرى عىل ذلك 

تحســن أوجه الكفاءة واالبتكارات عىل طول سلســلة اإلمدادات 
الغذائيــة، مبــا يف ذلك تلك الرامية إىل الحد مــن الفاقد واملهدر 

مــن األغذية واملصحوبة بتدابر سياســاتية ملموســة من قبيل 

السياســات الريبية. وسيســاهم االنتقــال إىل األمناط الغذائية 
الصحيــة عن طريق هذه التحســينات، يف خفــض كلفة إنتاج 

األغذيــة املغذية واســتهاكها ألنه يعالج بعــض الدوافع الكامنة 
وراء كلفة األغذية يف آن واحد، كا ســيتبّن يف القســم التايل. 

وتتيــح الســنوات املتبقيــة من عقد األمم املتحــدة للعمل من أجل 
التغذية الذي يشــكل فيه إنشــاء نظم غذائية مســتدامة وقادرة 
عــىل الصمــود من أجل أمناط غذائيــة صحية إحدى األولويات، 

n .فرصــة لترسيــع وترة العمــل القطري يف هذا املجال

ما هي الدوافع الكامنة   3–2
وراء كلفة األغذية املغذية؟

الرسائل الرئيسية

الدوافع الكامنة وراء كلفة األغذية املغذية موجودة يف جميع  	
الُنظم الغذائية، يف مجاالت إنتاج األغذية، وسالسل إمدادات 

األغذية، وبيئات األغذية، وكذلك طلب املستهلكن، واالقتصاد 
السيايس للغذاء.

إنتاج األغذية: مُيثِّل انخفاض مستويات اإلنتاجية ومخاطر  	
اإلنتاج العالية وعدم كفاية التنويع بخصوص إنتاج مزيد من 

األغذية املغذية دوافع كامنة رئيسية وراء كلفة األمناط الغذائية 
الصحية، ال سيام يف البلدان املنخفضة الدخل.

سالسل إمدادات األغذية: يؤدي عدم التخزين غري املالئم  	
لألغذية، وتردي حالة البنية التحتية للطرق، والقدرة املحدودة عىل 
حفظ األغذية، ال سيام األغذية القابلة بشدة للتلف، إىل خسائر يف 

األغذية وقصور يف الكفاءة عىل طول سلسلة إمدادات األغذية، مام 
يؤدي إىل زيادة كلفة األغذية املغذية.

بيئات األغذية: مُيثِّل االفتقار إىل ُسبل الوصول الفعلية إىل  	
أسواق األغذية، خاصة أسواق الفاكهة والخضار الطازجة يف املناطق 

الحرضية والريفية عىل السواء حاجزًا هائاًل يحول دون الحصول 
عىل منط غذايئ صحي، ال سيام بن الفقراء.

طلب املستهلكن: أّدت معدالت التوسع الحرضي السيع إىل  	
ازدياد عادات العمل وتناول الطعام خارج املنزل، مام أثر تأثريًا 

مبارًشا عىل الطلب عىل األغذية العالية التجهيز والسهلة التحضري، 
أو األغذية الجاهزة التي غالًبا ما تكون كثيفة الطاقة وغنية 

بالدهون والسكريات و/أو امللح، وال تُسهم بالرضورة يف األمناط 
الغذائية الصحية. 

االقتصاد السيايس: متيل السياسات التجارية، وخاصة تدابري  	
التجارة الحامئية وبرامج إعانة املدخالت، إىل حامية وتحفيز 
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اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

»

اإلنتاج املحيل لألغذية األساسية، مثل األرز والذرة، وذلك يف كثري 
من األحيان عىل حساب األغذية املغذية مثل الفاكهة والخضار. 

وميكن للتدابري التجارية غري الجمركية أن تساعد عىل تحسن سالمة 
األغذية ومعايري الجودة والقيمة التغذوية لألغذية، ولكنها ميكن أن 

تدفع أيًضا تكاليف التجارة نحو االرتفاع وتؤدي بالتايل إىل زيادة 
أسعار األغذية، مام يؤثر سلًبا عىل القدرة عىل تحمل كلفة الحصول 

عىل أمناط غذائية صحية.

إن معالجة بعض هذه الدوافع يف سبيل خفض كلفة األغذية  	
املغذية يعني رضورة التصدي أيًضا للعوامل الخارجية البيئية 

املرتبطة بالُنظم الغذائية الحالية والكلفة املسترتة الناشئة عنها، ال 
سيام عىل مستوى إنتاج األغذية، وكذلك عىل مستوى االستهالك. 

يتبــنَّ مــن تحليل الكلفة والقدرة عــىل تحمل الكلفة أن الكلفة 
التقديريــة للنمط الغــذايئ الصحي، حتى أكرثها تحفظًا، غر 

ميســورة ألكرث من 3 مليارات شــخص يف العامل. ونحتاج يك نفهم 
الدوافــع الكامنة وراء التكاليف املرتفعــة لألمناط الغذائية الصحية 

مقارنة بدخل األشــخاص إىل النظر يف مجموعات األغذية األعىل 
كلفــة. وكــا هو موضح من قبل فــإن أعىل مجموعات األغذية كلفة 
يف النمــط الغذايئ الصحي هــي املجموعات التي تحتوي عىل أغذية 

مغذيــة أكرث: منتجات األلبــان والفاكهة والخضار واألغذية الغنية 
بالروتينــات )النباتيــة والحيوانية املصدر(، مع بعض التفاوتات 

بحســب اإلقليم )الشــكل 27(. ولذلك ال بد من تخفيض تكاليف 
هــذه األغذية املغذية من أجــل زيادة القدرة عىل تحمل كلفة 

الحصــول عىل أمناط غذائية صحية.

ومُتثــل التطورات يف أســعار األغذيــة العاملية مؤرًشا مهًا 
للتغيــرات يف كلفــة األغذية عىل املســتويات القطرية.ك ك ويف 

أعقــاب تراجع اســتمر لفرة طويلة خــال القرن العرشين، 
ســجلت األســعار الغذائية للســلع الرئيســية، مبا فيها اللحوم 

ومنتجــات األلبــان والحبوب والزيوت النباتية والســكر زيادة 
حــادة خــال العقد األول من القرن الحــادي والعرشين. وبحلول 

عــام 2011، ارتفعت مؤرشات أســعار هــذه املجموعات من 
الســلع مبقــدار الضعــف )بل وتضاعف بعضهــا ثاث مرات(. ومنذ 

بلــوغ الــذروة يف الفرة 2011–2013، هبطت األســعار العاملية 
لهــذه الســلع بحوايل 29 يف املائة عىل الرغم من تراجع أســعار 
اللحــوم ومنتجــات األلبان بنســبة أقل تراوحــت تقريبًا بن 15 

و19 يف املائة عن أعىل مســتوياتها.134 

ك ك اسُتمدت اجتاهات األسعار الواردة يف هذا التقرير من مؤشر منظمة 

األغذية والزراعة ألسعار األغذية الذي يقيس التغريُّ الشهري يف األسعار الدولية 
لسلة من السلع الغذائية. ويتألف املؤشر من متوسط مخسة مؤشرات ألسعار 

جمموعات السلع مرجحة مبتوسط حصص صادرات كل جمموعة للفرتة 
134 .2004-2002

وخيّم عىل أســواق األغذية مؤخرًا كثر من عدم التيقن الذي أثر 
ات الرسيعة يف بيئة التجارة  عىل أســعار األغذية وتراوح بن التغرُّ
واالنتشــار الرسيع لحمى الخنزير األفريقي يف عدة قارات، وتفي 

رة  الجراد الصحراوي يف رشق أفريقيا وجنوب آســيا، واآلثار املدمِّ
الناجمــة عن جائحة كوفيد-19 عىل اقتصادات وأســواق العديد من 
بلدان العامل )اإلطار 16(. وتفرض هذه األحداث الرئيســية ضغوطًا 

تدفع أســعار األغذية نحو الصعــود، ما يؤثر بالتايل عىل كلفة 
األمنــاط الغذائية الصحية والقدرة عــىل تحمل كلفتها. ومل يظهر 

بعد األثر الكامل لجائحة كوفيد-19 عىل أســعار األغذية.

د القــدرة عىل رشاء األمنــاط الغذائيــة بكلفة األغذية  وتتحــدَّ
مقارنــة بدخل الشــخص. وتنــاول إصدار عام 2019 من هذا 
التقريــر العاقــة بن األمــن الغذايئ والتغذيــة والفقر. وأظهر 
التقرير أن انخفاض الفقر وعدم املســاواة حاســان لتحســن 
قــدرة النــاس عىل الحصول عــىل أغذية كافية ومغذية، مشــرًا 

إىل توصيــات السياســات القويــة التــي أعيد النظــر يف بعضها يف 
القســم األخــر من هذا الجــزء من التقرير. ويف حــن أن القضية 

األوســع لكيفيــة زيادة دخل الناس تُشــكل صميــم التنمية 
االقتصاديــة144 يتجــاوز هــذا املوضوع نطــاق تقرير هذا العام. 

ومــن الناحيــة األخرى، فإن زيــادة القدرة عىل تحمــل الكلفة من 
خــال تخفيضــات أســعار األغذية مل تخضع للدراســة عىل نطاق 

واســع وبالتــايل ينصب محــور تركيز هذا القســم عىل الدوافع 
الكامنــة وراء كلفــة األغذيــة، وليس عىل محركات دخل الســكان.

وتحــدد عوامل كثرة أســعار اســتهاك األغذيــة املغذية بدًءا 
مــن نقطــة اإلنتــاج يف كل مراحل سلســلة إمدادات األغذية 
وكذلــك بيئــة األغذية حيث ينخــرط املســتهلكون مع النظام 

الغــذايئ التخــاذ قرارات بشــأن الحصول عىل األغذيــة وتحضرها 
واســتهاكها. ويف ظــل ازدياد عوملــة الُنظم الغذائية والتوســع يف 
تصنيعهــا والهيمنــة عليهــا مــن جانــب الجهات الفاعلة الرئيســية 
القــادرة عــىل تحقيــق وفورات يف الحجم والحفاظ عىل ساســل 
إمــدادات طويلة،145 أدى ذلــك إىل تأثرات مختلفة عىل أســعار 

األغذيــة والقــدرة عىل تحمــل كلفة مختلف األمنــاط الغذائية 
عــر البلــدان. وهناك عوامــل أخرى، مبا فيها ارتفاع مســتوى 

الدخــل، وازدياد التوســع الحــري وتغرُّ طلبات املســتهلكن، 
أّدت بأســواق األغذيــة إىل أن تصبــح منافذ لألغذيــة املنتجة 
بكميــات كبــرة والعاليــة التجهيــز وهي غالبًا أغذيــة كثيفة 

الطاقــة ال تحتــوي إالّ عــىل أقــل القليل من القيمــة التغذوية، 
وغنيــة بالدهون والســكريات و/أو امللــح.145 ونتيجة لذلك، 

أصبحــت الخضــار والفاكهــة واألغذية الحيوانيــة املصدر يف كثر 
مــن األحيــان باهظــة الكلفة وغر ميســورة لكثر من األرس، ما 

أدى إىل انخفــاض الجــودة التغذويــة لألمنــاط الغذائية. 
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

ازدادت صعوبة حصول أكثر من 3 مليارات نسمة على 
أمناط غذائية صحية. وجيتاح األثر البشري املأساوي جلائحة 
كوفيد-19 العامل وحيدث أيًضا دماًرا واسًعا للقتصاد العاملي* 

مصحوًبا بتأثريات متعددة على اخنفاض قدرة الناس على 
احلصول على أمناط غذائية صحية. وتشري التقديرات يف هذا 

التقرير إىل أن املستويات القياسية للبطالة وفقدان ُسبل كسب 
العيش،** وارتفاع مستويات الفقر*** ستؤدي إىل زيادة صعوبة 

حتمل 3 مليارات نسمة كلفة شراء األمناط الغذائية الصحية. 
ومن املرجح أن يزداد هذا الرقم خلل عام 2020. 

هناك ما يكفي من الغذاء، ولكن ماليني الناس معرضون 
خلطر عدم احلصول على أغذية متنوعة ومغذية. وينتج 

العامل الغذاء أو خيزنه بكميات كافية لتلبية احتياجات الطاقة 
الغذائية. ولكن إغلق احلدود واحلجر الصحي وتعطل األسواق 

وسلسل اإلمداد والتجارة يفرض قيوًدا على قدرة الناس 
الفعلية على الوصول إىل مصادر أغذية كافية ومتنوعة ومغذية، 

ال سيما يف البلدان األكثر تضرًرا من اجلائحة أو املتأثرة بالفعل 
من ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي.135 وُتلقى السلع 
العالية القيمة القابلة للتلف يف النفايات بسبب منع العمال 

األساسيني يف قطاع األغذية والزراعة من عبور احلدود، وتعطل 
سلسل إمدادات األغذية.136 وميكن أن يؤدي إغلق األسواق غري 

الرسمية إىل مفاقمة عدم القدرة على شراء األمناط الغذائية 
الصحية. وترد يف اجلزء األول )أنظر اإلطار 3( التقديرات املبنية 
على سيناريوهات منذجة اآلثار احملتملة جلائحة كوفيد-19 على 
عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف العامل، بينما 

ترد يف اإلطار 4 اآلثار احملتملة على سوء التغذية. 
وتتعرض حالًيا حياة وسبل معيشة ما يقدر حبوايل 265 مليون 
شخص يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل لتهديد شديد ما مل 

تتخذ إجراءات سريعة ملعاجلة أثر جائحة كوفيد-137.19

تتزايد خسائر األغذية جراء الضغوط الواقعة على سالسل 
إمدادات األغذية. ورغم اجلهود الكبرية املبذولة إلبقاء الباب 
مفتوًحا أمام إنتاج األغذية والتجهيز والتجارة وشبكات النقل، 

والوصول إىل أسواق األغذية ومنافذ البيع بالتجزئة، هناك تقارير 
ُتشري إىل خسائر كبرية يف األغذية، ال سيما الفاكهة واخلضار، 

واألسماك، واللحوم، ومنتجات األلبان.138 وعلوة على ذلك، تسفر 
القيود املفروضة على السفر عن نقص شديد يف اليد العاملة يف 
قطاع اإلنتاج الغذائي والزراعي وصناعات التجهيز، مما يؤدي إىل 
اختلالت يف اإلنتاج واإلمداد. ووقعت أشد التأثريات على البلدان 

املتوسطة واملرتفعة الدخل بسبب ازدياد مستويات خسائر األغذية 
نتيجة لعدم قدرة املنتجني على تسويق منتجاتهم، مما فرض ضغوًطا 

دفعت أسعار األغذية حنو الصعود، وخاصة أسعار السلع القابلة 

للتلف.136 
ميكن أن ترتفع أسعار األغذية يف ظل عدم وجود تدابري 

وإجراءات تصحيحية عاجلة ومنسقة على صعيد 
القاسية  السياسات. وختتلف كيفية تأثري الظروف االقتصادية 

على أسعار األغذية تفاوًتا كبرًيا بني البلدان وداخلها، وبني 
د  املناطق احلضرية والريفية، وبني خمتلف فئات األغذية. وسيحدِّ

عمق األزمة االقتصادية وطول مدتها، ومدى اختاذ تدابري 
وتنفيذها بطريقة منسقة،  السياسات  تصحيحية على مستوى 

ما إذا كان ميكن جتنب حدوث زيادات يف أسعار األغذية. واألهم 
من ذلك أن قنوات التجارة جيب أن تبقى مفتوحة ملنع حدوث 
زيادات يف أسعار األغذية. وينبغي ملصدري األغذية ومستورديها 

على السواء عدم فرض حواجز جتارية يف إطار االستجابة 
إزالة القيود املفروضة على التصدير،  للجائحة. وينبغي للبلدان 
مبا يف ذلك ضرائب الصادرات واحلظر املفروض على التصدير، 

وينبغي أن يكون ذلك مصحوًبا أيًضا بتخفيض يف التعريفات 
االسترياد.139 لتسهيل  اجلمركية 

أدلة على تأثر أسعار األغذية. أشار عدد قليل من البلدان، 
أثناء كتابة هذا التقرير، إىل زيادات كبرية يف أسعار األغذية، 

باستثناء عدد من األسواق احمللية بسبب النقص املؤقت يف 
األغذية. وميكن حدوث مزيد من التدهور يف بلدان غرب أفريقيا، 

الوسطى وغامبيا وليبرييا وموريتانيا  أفريقيا  مثل مجهورية 
والنيجر والسنغال وسرياليون، حيث حالة األسواق هشة بالفعل. 

ويف عديد من هذه البلدان، ُسجلت زيادات غري موسمية يف 
ات  األسعار تراوحت بني 10 و20 يف املائة بالفعل يف التغريُّ

البلدان األكثر تضرًرا  الغذائية. وسجلت  الشهرية للمنتجات 
باجلائحة اخنفاًضا يف الطلب على الفاكهة وحماصيل البستنة 

واملنتجات األخرى القابلة للتلف، مثل املنتجات املائية، مما 
أدى إىل تراجع يف أسعار األغذية. وواجهت أيًضا سلسل إنتاج 
الدواجن والبيض ضغوًطا قوية دفعت األسعار حنو اهلبوط.138
األثر على بعض أكثر الشرائح السكانية هشاشة. تأثر العمال 
املهاجرون بعمليات اإلغلق، وتعطل التجارة، وحاالت التسريح من 
العمل، واملرض، يف نفس الوقت الذي اخنفضت فيه كثرًيا قدرتهم 

على إرسال حتويلت مالية إىل بلدانهم األصلية. وسيؤثر ذلك على 
األسر، ال سيما يف بنغلديش وإثيوبيا وإندونيسيا وكينيا ونيبال ونيجرييا 
والصومال وطاجيكستان وبلدان أخرى كثرية ُتشكل فيها التحويلت 

املالية نسبة كبرية من دخل األسر الفقرية. 
وينبغي أن متنع سياسات مكافحة التأثريات السلبية جلائحة 

كوفيد-19 على الُنظم الغذائية يف العامل حدوث زيادات كبرية 
يف تكاليف األغذية املغذية، وينبغي أن تدعم القدرة على حتمل 

كلفة األمناط الغذائية الصحية. وترد توصيات يف اإلطار 21.

اإلطار 16
كيف ميكن جلائحة كوفيد-19 أن تؤثر على أسعار املواد الغذائية والقدرة على حتمل 

الصحية؟ الغذائية  األمناط  كلفة احلصول على 

* يتوقع صندوق النقد الدويل انكماش االقتصاد العاملي بنسبة 3 يف املائة يف عام 2020، وهي نسبة أسوأ كثرًيا مما كان عليه احلال خلل األزمة املالية يف 
الفرتة 2009-2008. 140 

** ُتشري تقديرات منظمة العمل الدولية إىل أن 1.6 مليارات عامل يف االقتصاد غري الرسمي )أي حوايل نصف القوة العاملة العاملية( يواجهون خطر 
فقدان ُسبل معيشتهم وأن ما يعادل 305 مليني وظيفة بدوام كامل ستفقد خلل الربع الثاين من عام 2020 )أي ما يقل بنسبة 10.5 يف املائة عن 

املستويات يف نهاية عام 2019(. 141 
ر البنك الدويل أن ما يرتاوح بني 40 و60 مليون شخص سيعانون من الفقر املدقع )> 1.90 دوالًرا أمريكًيا/يوم، نصفهم يف أفريقيا جنوب  *** ُيقدِّ

د مببلغ 3.20 دوالًرا أمريكًيا يف اليوم )نصفهم يف جنوب آسيا(. ووفًقا  الصحراء الكبى( وسيقع ما يرتاوح بني 90 و100 مليون نسمة دون خط الفقر احملدَّ
لتقديرات أخرى أصدرها املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي فإن األرقام ستكون أعلى من ذلك بكثري، وُتشري إىل إمكانية وقوع حوايل نصف مليون 

نسمة على نطاق العامل يف الفقر بسبب جائحة كوفيد-143،142.19
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وضمن الســياق األوســع لهــذه االتجاهات العاملية فــإن الهيكل «
واألداة اللذيــن ينفــرد بهــا العديد من الُنظــم الغذائية 

)وساســل إمداداتها( عىل املســتويات الوطنيــة ودون الوطنية 
وعــىل مســتوى البلديــات )أو املجتمعــات املحلية( يحمان 
يف طياتهــا اختافــات يف هيــاكل تكاليــف األغذية املغذية 
يف مختلــف املواقــع. وتتقاطــع بعض الدوافــع الكامنة وراء 

التكاليــف، مثــل الفاقد واملهــدر من األغذية، يف الُنظــم الغذائية، 
يف حــن أن بعضهــا اآلخر يتباين بحســب املجموعــة الغذائية 

أو يخــص ســياقًا قطريـًـا بعينه، مثــل السياســات املحلية الهادفة 
إىل زيــادة توافــر األغذية األساســية. ومُتثِّل أيًضــا التجارة الدولية 
والسياســات الحكوميــة ذات الصلــة وجوانب االقتصاد الســيايس 

للغــذاء دوافــع كامنة رئيســية وراء كلفة األغذيــة املغذية. وأخرًا 
فــإن الصدمــات املناخيــة )التي ركــز عليها إصدار عام 2018 

مــن هــذا التقرير( والصدمــات غر املتوقعة األخــرى، مبا فيها 
صدمــات ناشــئة عن موجات الغزو واألمراض عىل املســتوى 

اإلقليمــي )مثــل حمــى الخنزير األفريقــي أو تفي الجراد 
الصحــراوي( أو عىل املســتوى العاملــي )كوفيد-19( باتت أكرث 

تواتــًرا وشــدة، مــا يؤدي يف كثر من األحيان إىل اختال ساســل 
إمــدادات األغذية يف العامل. 

ومــن هنــا فإن الُنظــم الغذائية اليــوم تواجه تحديــات هائلة 
يف التكيُّــف مــع العديــد من التطــورات. وتواجه يف الوقت 

نفســه مطالــب لضــان أن األمنــاط الغذائية الصحية ميســورة 
ليــس فقــط للعــدد املتزايد من ســكان العــامل يف املناطق 

الحريــة، بــل وكذلــك بصفــة خاصــة لغالبية الرشائح الســكانية 
األشــد فقــًرا يف املناطــق الريفية. ويف حــن أن التطورات يف 

اإلنتــاج والتجهيــز جعلــت األغذيــة أكرث ســهولة ومتاحة عىل 
146 فإن هذه  نطــاق أوســع وميســورة ألجزاء كبرة مــن العامل،

الُنظــم الغذائيــة هــي نفســها العامل املهيمــن الذي يحرِّك 
ازديــاد توافــر األغذيــة الكثيفة الطاقــة ذات القيمــة التغذوية 
املتدنيــة الغنيــة بالدهــون والســكريات و/أو امللــح. وهي أيًضا 
عامــل محــرِّك للتهديــدات الصحيــة، مثل األمراض غر الســارية 

وكثــر مــن التهديــدات البيئيــة، مبــا فيها تغــرُّ املناخ، وفقدان 
التنــوع البيولوجــي، وتدهــور األرايض والربة وامليــاه العذبة. 

ويركــز هــذا القســم عىل أربــع مجموعات رئيســية من الدوافع 
الكامنــة وراء تحديــد كلفــة األغذيــة. ويتناول هذا القســم 

تحديــًدا الدوافــع الكامنــة وراء التكاليــف التالية: 

الدوافــع الكامنــة وراء التكاليف املرتبطة بإنتــاج أغذية مغذية  1-
متنوعــة تُســهم يف أمناط غذائية صحية )عــدم كفاية التنويع 

وانخفــاض اإلنتاجية؛ وانخفاض مســتويات التكنولوجيا؛ 

وخســائر ما قبل الحصاد وما بعده؛ والعوامل املوســمية 
وغرهــا مــن عوامل املخاطر املناخيــة األخرى؛ وعدم كفاية 

االســتثار يف البحث والتطوير، وضيق ُســبل الوصول إىل 
واملعلومات(.  املعرفة 

الدوافــع الكامنــة وراء التكاليف املرتبطة بسلســلة إمدادات  2-
األغذيــة التــي تتجاوز اإلنتاج )عدم كفايــة تخزين األغذية 

ومناولتهــا وحفظها، ال ســيا األغذية القابلــة للتلف؛ والفاقد 
مــن األغذية الذي يتجاوز خســائر ما قبــل الحصاد وما بعده؛ 

وضعف شــبكات الطرق وقــدرات النقل املحدودة(.
الدوافــع الكامنــة وراء التكاليف املرتبطــة ببيئة األغذية  3-

وكذلك طلب املســتهلكن وســلوكهم )النمو الســكاين، والتوسع 
الحــري، والوصول إىل األســواق؛ والتفضيات والثقافة 

الغذائية؛ ومعرفة املســتهلك وســلوكه(. 
الدوافــع الكامنــة وراء التكاليف املرتبطة باالقتصاد الســيايس  4-

للغــذاء )مبــا يف ذلك األثر الفريد للسياســات الغذائية 
والزراعيــة عــىل كلفة األغذية املغذيــة، والتدابر التجارية 

والسياســات الحكوميــة التي تحايب األغذيــة الكثيفة الطاقة 
ذات املحتــوى التغــذوي املحدود عىل حســاب األغذية املغذية؛ 

واإلنفــاق العــام؛ وآليات التجارة غــر املواتية، وأثر ضغوط 
صناعــة األغذية والزراعة عىل كلفــة األغذية املغذية(.

 الدوافع الكامنة وراء التكاليف يف إنتاج أغذية 
مغذية متنوعة

تدين مستويات التكنولوجيا والبتكار 
والستثمارات يف إنتاج األغذية

ميكــن ملعالجــة انخفــاض اإلنتاجيــة يف إنتاج األغذية أن 
تُشــكل طريقــة فعالــة لزيــادة املعــروض عموًما من إمدادات 

األغذيــة، مبــا فيها األغذيــة املغذية، وخفض أســعار األغذية 
ورفــع مســتوى الدخــل، ال ســيا بالنســبة للمزارعن األرسين 

وصغــار املنتجــن األفقــر يف البلــدان املنخفضة الدخــل والبلدان 
املتوســطة الدخــل مــن الرشيحــة الدنيا، مثــل املزارعن والرعاة 

وصيــادي األســاك. ويعتمــد منــو اإلنتاجية املســتمر يف قطاع 
األغذيــة والزراعــة، من دون اســتنفاد املــوارد الطبيعية، عىل 

قــدرة منتجــي األغذيــة عــىل االبتــكار )متكينهم من زيادة 
الغــات(، وإدارة املدخــات مبزيد مــن الفعالية، واســتخدام 

محاصيــل أو ســاالت جديدة، وتحســن الجــودة والحفاظ يف 
147 الوقــت نفســه أيًضــا عىل املــوارد الطبيعية.

يتطلــب منــو اإلنتاجيــة يف كل مرحلــة من مراحل سلســلة 
اإلمــداد ابتــكارات تكنولوجية ومؤسســية، ما يســمح بإنتاج 

األغذيــة ومناولتهــا وتجهيزهــا لــيك تظــل مربحة بكلفــة أقل لكل 
وحــدة للمســتهلكن،103 ولــيك تظل يف الوقت نفســه مســتدامة. 
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ويف العقود األخرة، مل يســهم توســيع املناطق الزراعية ســوى 
بــدور هامي يف زيــادة اإلنتاج. وهناك بالتايل حاجة ماســة 

إىل االبتــكار التكنولوجــي بعدة أشــكال )مثــل امليكنة، وزيادة 
الوصــول إىل الري، وتربيــة النباتات والحيوانات، وتحســن 

مارســات اإلدارة، إىل جانــب زيادة الوصــول إىل املعلومات 
العامليــة واملحليــة( لتحقيــق منو كبر ومســتدام يف الغات 

واإلنتاجيــة يف معظــم أنحــاء العامل، ال ســيا يف أفريقيا جنوب 
الصحــراء الكــرى. وعاوة عىل ذلــك، ينبغي أن يشــكل الحد من 

خســائر اإلنتــاج قبــل الحصاد وبعده جــزًءا ال يتجزأ من جهود 
اإلنتاجية. زيادة 

وباإلضافــة إىل انخفــاض اإلنتاجيــة فــإن التنويع غر الكايف 
نحــو إنتــاج املنتجات البســتانية والبقوليات ومصايد األســاك 

الصغــرة النطــاق وتربيــة األحياء املائية والــرثوة الحيوانية 
وغرهــا مــن املنتجــات الغذائية املغذية يحــد أيًضا من إمداد 

األســواق بأغذيــة متنوعــة ومغذية، ما يؤدي إىل ارتفاع أســعار 
األغذيــة. وال يــؤدي تنويــع نُظم اإلنتاج وزيــادة تكاملها إىل 

زيــادة توافــر األغذية املغذية فحســب، بل يســاعد أيًضا الرشائح 
الســكانية الضعيفــة عىل زيــادة قدرتها عــىل الصمود يف مواجهة 

صدمــات املناخ واألســعار، ويحــد من التقلبات املوســمية يف 
إنتــاج األغذيــة.148 ومن الحاســم أيًضا زيادة املجموعــة املتنوعة 

مــن األغذيــة التي يتــم إنتاجها والتحــول إىل املنتجات األعىل 
قيمــة، مثــل تنويــع إنتاج األغذية األساســية ليشــمل أيًضا إنتاج 

الفاكهــة والخضــار واملنتجــات الغذائية القابلــة للتصدير.149

وتباينــت كثــرًا خال العقود األخرة الزيــادات يف اإلنتاجية 
الزراعيــة عــر البلدان واألقاليم، وُســجلت أرسع معدالت النمو 

)قياًســا بالناتــج اإلجــايل للمحاصيل والــرثوة الحيوانية لكل 
هكتــار مــن األرايض الزراعية( يف البلــدان املتقدمة من رشق 

آســيا )اليابــان وجمهوريــة كوريا(. ويف املقابل، بلغ منــو اإلنتاجية 
الزراعية لألســف أدىن مســتوى له يف أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكرى وجنوب آســيا.149 وأدى االســتثار غر الكايف يف األغذية 
املغذيــة، وخاصة يف البلــدان املنخفضة الدخــل التي ترتفع 

فيهــا معدالت انتشــار نقــص التغذية، إىل ارتفاع نســبي يف كلفة 
هــذه األغذيــة. من ذلك عىل ســبيل املثــال أن إنتاجية الخضار 

تتبايــن تبايًنــا واســًعا بن البلدان يف ظل وجــود إمكانات هائلة 
للتحســن. ويف نيجريا، عىل ســبيل املثال، بلغ متوســط الغلة يف 
إنتــاج الطاطــم 4 أطنان فقــط للهكتار مقابل 51 طًنــا للهكتار 

يف الصــن.ل ل  وميكــن تضييــق هذه الفجوات الواســعة يف اإلنتاجية 
بنجــاح من خال زيادة االســتثار العــام والخاص يف البحوث 

ل ل استأثر إنتاج الطماطم يف الصني يف الفرتة 2012-2013 مبا نسبته 

35 يف املائة من القيمة املتداولة عاملًيا للطماطم.160

الزراعيــة ونقــل التكنولوجيا واملســاعدة التقنية ملنتجــي الفاكهة 
والخضار. ويف إندونيســيا، أدى إنشــاء مدارس املزارعــن الحقلية 

هــة تحديــًدا إىل منتجــي الخضار إىل زيــادة غلة الطاطم  املوجَّ
والفلفــل الحار بنســبة 20 يف املائــة و12 يف املائة عىل التوايل 

مقارنــة مبجموعــة مرجعية.150 وأســفر مرشوع لنقــل التكنولوجيا 
يف جمهوريــة تنزانيــا املتحــدة عن زيادات مهمــة يف غلة أربعة 
أصنــاف من الخضار وســجلت زيادات يف إنتــاج الطاطم بأكرث 

20 يف املائة.151 من 

ومتثــل اإلنتاجيــة بطبيعــة الحال مجــرد عامل واحد من عدة 
د أســعار االســتهاك النهائية، ولكنها مــع ذلك تبقى  عوامــل تحدِّ

عامــًا مهًا. وأظهــر تحليل عاملي اســتخدام النموذج الدويل 
لتحليــل السياســات املتعلقة بالســلع األساســية الزراعية وتجارة 
املــواد الزراعيــةم م  أن زيــادة إنتاجية الفاكهــة والخضار والبقول 
والدواجن بنســبة 25 يف املائة ميكن أن يســفر عــن تخفيض يف 

متوســط األســعار العاملية لهذه الســلع بنســبة تراوح بن 20 
و25 يف املائة. وأســفرت الســيناريوهات املختلفــة عن نتائج 

ماثلــة. مــن ذلك عىل ســبيل املثال أن مضاعفــة اإلنتاجية 
الزراعيــة لهــذه الســلع ميكن أن يؤدي أيًضا إىل تخفيض نســبته 

األسعار.152 50 يف املائة يف 

وميكــن أن يتطلــب بذل مزيد من الجهود لتحســن جودة النمط 
الغذايئ، ال ســيا لألعداد املتزايدة من الســكان يف البلدان 

املنخفضــة الدخل، زيادة اســتهاك األغذيــة الحيوانية املصدر، مبا 
فيهــا منتجــات األلبان، وكذلــك املنتجات الســمكية ومنتجات تربية 

األحيــاء املائيــة، من أجــل تلبية متطلبات املتنــاول من الروتينات 
لهــذه الرشائح الســكانية. وميكن لزيادة اإلنتــاج الحيواين أن يفيض 
إىل انخفــاض يف أســعار املنتجات الحيوانية وبالتــايل زيادة إمكانية 

حصــول الفقراء عىل تلك املنتجات، ال ســيا املســتهلكن الفقراء 
يف املناطــق الحريــة.153 غر أن قابلية األغذيــة الحيوانية املصدر 

للتلــف، وبخاصــة األلبان الطازجة واألســاك والبيض، ميكن أن 
يــؤدي إىل تقييــد املعروض من اإلمدادات وبالتايل زيادة األســعار. 

وحتــى يف ظــل خيار الواردات املنخفضــة الكلفة فإن هذه 
املنتجات ال تتيح ســوى هامش محدود لتخفيض األســعار.7

والواقــع أن األســعار املرتفعة لوحظــت بالفعل يف بلدان كثرة 
بســبب ضعــف اإلنتاجية يف قطاعــي منتجات األلبان والدواجن. 
ويواجــه إنتاج األلبــان من ناحيته بعض القيــود املحددة، ومنها 

عىل ســبيل املثال أنه ال يناســب كثرًا املناخ املداري. وما يعيق 

م م األداة الشبكية للنموذج الدويل الذي وضعه املعهد الدويل لبحوث 

السياسات الغذائية من أجل حتليل السياسات املتعلقة بالسلع األساسية 
الزراعية وجتارة املواد الزراعية هي أداة إلكرتونية تفاعلية متاًما لتحليل 

السياسات.351
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تربيــة الحيوانــات الحلــوب يف كثر من أنحــاء أفريقيا ذبابة تيس 
تــيس. ومن املفارقة أن أســعار البيض يف كثــر من أنحاء العامل 

مرتفعــة عــىل الرغم من أن الدواجــن هي أكرث أنواع اإلنتاج 
الحيــواين انتشــاًرا يف البلدان املنخفضة الدخل. وما يؤســف له أن 

اإلنتــاج املنــزيل للدواجن تعيقه يف كثر مــن األحيان أمراض مثل 
االلتهــاب الدماغــي الرئوي يف الطيور )نيوكاســل( واالفتقار إىل 

املدخات. وشــهدت بلــدان مثل الهند التي حققــت إنتاًجا تجاريًا 
واســع النطاق باســتخدام الساالت املحســنة واألعاف والحظائر 

واللقاحــات تراجًعا ملحوظًا يف أســعار البيــض ومنتجات الدواجن 
حتــى يف ِخضم ازدياد الطلب.7

ويف جنــوب رشق آســيا، أدت التقنيــات الزراعية االبتكارية 
"الذكية مناخيًا" التي تشــمل مارســات زراعيــة منخفضة الكلفة 
وســليمة بيئيًا إىل ارتفاع مســتوى دخل األرس الفقرة، خاصة يف 

املناطــق الريفيــة والنائية، بينــا أّدت أيًضا إىل زيادة تنوع املواد 
الغذائيــة املتاحة يف األســواق املحلية. من ذلك عىل ســبيل املثال 

أن مارســات "استزراع األســاك يف حقول األرز" التي تجمع 
بــن املنتجــات املائية واألرز كمحصــول رئييس يف جمهورية الو 
الدميقراطيــة الشــعبية أّدت إىل زيــادة الدخل األرسي من خال 

التنويــع وزيادة كفاءة اســتخدام املدخات.154 وأّدت الحيوانات 
والنباتــات املائيــة املســتزرعة يف حقول األرز إىل زيادة تنوع 

النمــط الغذايئ يف االســتهاك الغذايئ وتوفر للســكان مصدًرا مهًا 
وميســور الكلفة للروتينــات واملغذيات الدقيقة.155

وتؤكــد مجموعــة كبــرة من األدلة أن هنــاك عائًدا كبرًا عىل 
االســتثارات العامــة يف البحث والتطويــر الزراعي. وميكن 

إلدخــال التكنولوجيــات الزراعية واملارســات الجديدة يف آن 
واحــد أن يزيــد كثرًا مــن اإلنتاجية ويخفض أســعار األغذية يف 

البلــدان املنخفضــة الدخل. وفيــا يتعلق باألغذية األساســية، 
ميكــن لهــذه الجهــود املتضافرة أن تخفِّض أســعار األغذية 
بنســبة تصــل إىل 49 يف املائــة للذرة، و43 يف املائة لألرز، 

و45 يف املائــة للقمــح.156 وميكن ألصحــاب الحيازات الصغرة 
يف البلــدان املنخفضــة الدخل االســتفادة من مجموعة واســعة 
مــن التكنولوجيــات، مبــا فيها الزراعة بدون حرث، واســتخدام 
املحاصيــل القــادرة عىل تحمــل الحرارة، والتلقيــح االصطناعي 
يف املاشــية، والُنهــج القامئة عــىل الحمض النووي للكشــف عن 

مســببات األمراض ورصدها.157،ا158 

وعــىل الرغــم مــن اإلمكانــات الهائلــة للتطــورات التكنولوجية، 
ال يــزال حاليًــا البحــث والتطويــر يف القطــاع الزراعي غر 

 159 كاٍف يف كثــر مــن البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل.
70 بلًدا من  مــن ذلــك عىل ســبيل املثــال أن عينة مــن 

البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل كشــفت عن أن 
متوســط عــدد الباحثــن يف القطــاع العــام لــكل مليون من 

5 يف مجال بحــوث الحبوب،  4 و الســكان يف البلــد يــراوح بــن 
ويبلــغ باحثـًـا واحــًدا فقــط يف كل منهــا يف مجال زراعة 

160 ويرجــع اســتمرار ارتفاع األســعار، ال  الفاكهــة والخضــار.
ســيا أســعار الســلع الغذائيــة األكــرث قابليــة للتلــف، مثل 
الفاكهــة والخضــار واملنتجــات الحيوانيــة والســمكية، إىل 

الركيز عىل األغذية األساســية. 

واقــرن التقدم االقتصــادي الرسيع يف إثيوبيا خال العقدين 
الفائتــن بزيادات هائلة يف اإلنتاجية الزراعية، مدفوًعا بالسياســات 

واالســتثارات الحكومية. ومع ذلك فقد انطوى ذلك عىل 
توجيه مســتويات أعىل كثرًا من االســتثار نحو زيادة إنتاجية 
األغذية النشــوية، ما أدى يف نهاية املطاف إىل خفض أســعار 

األغذية األساســية وزيادة نســبية يف أسعار األغذية املغذية )أنظر 
اإلطار 17(.

غــر أن زيــادة اإلنتاجية قد ال تحقق مكاســب من تلقاء نفســها. 
وبدون الوصول إىل األســواق الســتيعاب املعروض من اإلمدادات 
ع عىل زيادة  املحليــة الزائــدة، لــن تكون هناك حوافز قوية تشــجِّ
اإلنتــاج ألن ذلــك لن يفيض إالّ إىل خفض أســعار باب املزرعة.161 
ويــؤدي هذا االنخفاض يف األســعار بــدوره إىل تثبيط زيادة إنتاج 

األغذيــة واالبتــكار التكنولوجي يف القطــاع،161 ويفيض يف نهاية 
املطاف إىل ارتفاع أســعار األغذية.

إدارة اخملاطر يف جمال إنتاج املواد الغذائية 
والزراعية

ميكــن ملزاولــة العمــل يف قطاع األغذيــة والزراعة أن يكون 
مســعى محفوفـًـا مبخاطــر متأصلة ســواًء يف اإلنتــاج املحصويل 
أو الحيــواين، أو مصايــد األســاك وتربية األحيــاء املائية، أو 

الحراجــة. وينطبــق ذلــك بصفة خاصة عــىل املزارعن األرسين 
وصغــار املنتجــن األفقــر يف األرايض الحديــة أو املنتجن 

الذيــن تضيــق ُســبل وصولهــم إىل التكنولوجيــا أو رأس املال 
أو املــوارد اإلنتاجيــة األخــرى. ويف قطاع إنتــاج املحاصيل، 

تنطــوي األغذيــة األساســية التقليديــة عموًما عــىل مخاطر أقل 
باملقارنــة مــع إنتــاج األغذية العاليــة القيمــة واملغذية. وقد 
يكــون مــن املنطقــي لكثر مــن أصحاب الحيــازات الصغرة 

ذوي الدخــل املنخفــض اختيــار التقيُّــد باإلنتاجيــة املنخفضة 
والخيــارات التكنولوجيــة األقــل مخاطــرة، ولكن ســيكون من 

نتيجــة ذلــك أن األرس الفقــرة قــد ال تنتــج يف أي وقت من 
األوقــات مــا يكفــي لتمكينهــا مــن توفر الغذاء املغــذي املتنوع 

الــكايف لــألرسة. ويتناقض ذلــك بصورة صارخة مــع قطاعات 
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األغذيــة والزراعــة يف البلــدان املرتفعــة الدخل التي ميكــن فيها 
للمنتجــن رشاء التأمــن لحايــة دخلهم. 

وتشــكل إدارة املخاطر جانبًا مهًا إلنتاج األغذية يف جميع 
قطاعــات األغذية والزراعة، وهــي جانب يؤثر تأثرًا كبرًا عىل ما 

يقــرر املنتجون زراعتــه أو تربيته أو صيده. ويؤثر ذلك بصورة 
غر مبارشة عىل األســعار وبالتايل عىل كلفة األمناط الغذائية 

ومدى قدرة املســتهلك عىل تحمل كلفة رشائها. ويُشــار يف كثر 
مــن األحيــان إىل إنتاج الخضار بأنــه خيار مربح ولكنه ينطوي عىل 
مخاطــر أكر ألصحاب الحيازات الصغرة. وتشــمل عوامل املخاطر 
ارتفاع مســتويات اإلنفاق الرأســايل، مثل معدات الري؛ وخسائر 
الحصاد املحتملة بســبب ظروف الطقس املتطرفة؛ وما تتســم به 

الخضار بحكم طبيعتها من قابلية شــديدة للتلف؛ وتغرُّ مســتويات 
طلب املســتهلكن؛ وتقلب أســعار املنتجن. وتتطلب قطاعات 

أخرى، مثل تربية الحيوانات أو مصايد األســاك أو تربية األحياء 

املائية أيًضا مســتويات كبرة من االســتثار الرأسايل وتتطلب 
بالتــايل فهًا جيــًدا لعوامل الخطر قبل االنخراط يف اإلنتاج. 

وخلصت دراســة نوعية أُجريت يف إثيوبيا لتصورات أصحاب 
الحيازات الصغرة بشــأن مخاطر إنتاج الخضار إىل أن املخاطر 

الرئيســية التي الحظها املزارعون هي تقلبات أســعار السوق، وتليها 
موجــات الجفاف واآلفات.165 ويف ماوي وموزامبيق، تتعرض 

ساســل قيمة الخضار التقليدية ملخاطر ليس فقط عىل مســتوى 
اإلنتاج، بل وكذلك يف ســائر مراحل سلســلة القيمة بسبب ضعف 

البنيــة التحتية واالفتقار إىل مرافــق التجهيز أو التغليف.166 

ويف ظــل عدم إمكانيــة الوصول إىل املعرفة واملعلومات واالئتان، 
ميثل كل ما ســبق مخاطر تؤثر عىل قرارات منتجي األغذية 

املتعلقــة باالســتثار يف إنتاج املحاصيل أو اإلنتاج الحيواين أو 
تربيــة األحيــاء املائية، ما يؤثــر يف نهاية املطاف عىل توافر األغذية 
املغذية وأســعارها بصفة عامة. وســيواصل كثر من املنتجن زراعة 

خلل الفرتة 2004-2010، كانت إثيوبيا واحدة من أسرع 
االقتصادات منًوا يف العامل وبلغ متوسط منو ناجتها احمللي اإلمجايل 

السنوي آنذاك 11 يف املائة وأقل بقليل من 10 يف املائة خلل 
الفرتة 2011-2017. وكان من بني العوامل العديدة اليت 
ساهمت يف هذا النجاح االقتصادي سرعة حتديث القطاع 

الزراعي، مما أدى إىل زيادة ملحوظة يف إنتاجية احلبوب.162 
وصاحب هذا التحول االقتصادي زيادة سريعة يف التضخم 

الغذائي وزيادات يف األجور االسمية يف الفرتة من 2002 إىل 
2016. وازدادت بصفة خاصة تكاليف األغذية احليوانية املصدر 
والفاكهة واخلضار والبقول بسرعة أكب كثرًيا من كلفة األغذية 

النشوية والزيوت والدهون، وهو ما ُيعبِّ يف جانب منه عن التزام 
التقليدية، مثل حشيشة  إنتاجية أصناف احملاصيل  احلكومة بزيادة 

احلب احلبشية والقمح والذرة.163
غري أن التحول الزراعي مل يأخذ يف احلسبان جودة النمط 
الغذائي والعواقب الصحية لألمناط الغذائية ذات اجلودة 

التغذوية املنخفضة. وساعد التحول الزراعي على التخفيف من 
حدة الفقر من خلل خفض أسعار احلبوب، ولكن عدم كفاية 

االستثمار يف إنتاج احملاصيل العالية القيمة، مثل الفاكهة واخلضار 
واألغذية احليوانية املصدر ساهم يف رفع األسعار النسبية هلذه 

األغذية مقارنة باألغذية النشوية، مما أدى بالتايل إىل تقييد 

القدرة على شراء هذه األغذية املغذية، خاصة يف األسر األشد 
فقًرا.

وأثناء هذا التحول، ازدادت األجور االسمية بوترية أسرع من 
كلفة النمط الغذائي امللئم من حيث املغذيات، مما أدى إىل زيادة 

القدرة على حتمل كلفة هذا النمط الغذائي )كما هو مبنيَّ يف 
ل 22 يف املائة من متوسط  اإلطار 10( مبرور الوقت، إذ بات مُيثِّ

األجر االسمي يف عام 2016 مقارنة بنسبة بلغت 32 يف املائة 
يف عام 2008. غري أن هذا التحسن كان نامًجا عن زيادات يف 

األجور وليس عن تراجع أسعار األغذية.164 
وحىت إذا كانت الزيادات يف األجور إجيابية بصفة عامة بالنسبة 

للقدرة احلقيقية على حتمل كلفة النمط الغذائي مثلما حدث 
يف إثيوبيا فإن الزيادة األعلى يف كلفة األمناط الغذائية الصحية 

تفرض حتديات مهمة. وبالنظر إىل املرونة الكبرية يف الطلب على 
األغذية املغذية )أي أن أي تغيري طفيف يف األسعار يقابله تغيري 

كبري يف الطلب(، مييل املستهلكون إىل اإلحجام عن استخدام 
الزيادات يف األجور لشراء هذه األغذية. ويتطلب خفض أسعار 

السلع العالية اجلودة تركيز التحول االقتصادي يف البلد ليس 
فقط على احملاصيل األساسية التقليدية، بل وكذلك على حتسني 

نُظم إنتاج قطاعات احملاصيل من غري احلبوب.49

اإلطار 17
الغذائية املالئمة  الزراعة على كلفة األمناط  السياسات واالستثمارات احلكومية يف  أثر 

إثيوبيا من حيث املغذيات يف 
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مــا لديهــم معرفة أفضــل بإنتاجه، وهو يف جانب كبر منه األغذية 
األساســية، بداًل من املغامرة بزراعــة منتجات أكرث عرضة للمخاطر 

أو غرها من الســلع ذات املحتوى التغذوي األعىل.167

وواجــه أصحــاب الحيــازات الصغرة الذين شــاركوا بنجاح 
يف إنتــاج الخضــار عوامــل عديدة مشــركة متثلــت يف إمكانية 

الوصــول إىل األســواق، والُســبل املعززة للحصــول عىل االئتان، 
168 ومتثل  والبنيــة التحتيــة للــري، والتكنولوجيــا، واملعرفــة،

الزراعــة التعاقديــة للكثريــن أداة ميكــن أن توفِّــر لهــم تيقًنا 
بشــأن العائــد املتوقــع مــن اإلنتاج. ويف الهند، عىل ســبيل 

املثــال، أســهمت الزراعــة التعاقديــة يف مجال إنتــاج البصل إىل 
169 زيــادة الغات ورفع املســتويات العامــة لإلنتاج.

التقلبات املوسمية والعوامل املناخية
تتســم أســعار معظــم املنتجــات الغذائية والزراعيــة بتغرات 

موســمية كبــرة، فهــي تصل يف العــادة إىل ذروتها قبل 
الحصــاد مبــارشة، عندمــا تكون اإلمــدادات الغذائية شــحيحة، 

وتراجــع بعــد ذلك. وعادة مــا تكون التغرات املوســمية يف 
أســعار الفاكهــة والخضــار أكــرث تطرفًا نظــًرا الختاف مراحل 

ذروتهــا تبًعــا لتوقيــت جنــي املحصول. وحتــى يف الحاالت التي 
يقــوم فيهــا النــاس باالســتعاضة عن األغذيــة تبًعــا لتقلبات 

األســعار فــإن أقــل النفقــات املحتملة املطلوبــة لتلبيــة جميع 
متطلبــات املتنــاول مــن املغذيــات تتبايــن كثرًا بســبب التغرات 

املوســمية، بينــا تقــل يف العــادة تقلبات كلفة الســعرات 
الحراريــة )املســتمدة يف جانــب كبر منهــا من األغذية 

األساســية األقــل عرضة للتلــف(170 )أنظر اإلطار 18(.

ويف الحــاالت التي تتســم فيها أســعار األغذيــة بدرجة كبرة من 
التغــر املوســمي، ميكــن أن ينطوي ذلك عــىل عواقب خاصة 

بالنســبة للمتنــاول الغــذايئ والنتائــج التغذوية وميكن أن يتســبب 
أيًضــا يف زيــادة تقلب أســعار األغذية،171 ما يؤدي إىل فرض 
مزيــد مــن التحديات عىل األمن الغذايئ والتغذية. وأشــارت 
دراســة شــملت 13 ســلعة يف 193 سوقًا يف ســبعة بلدان إىل 
ارتفاع مســتويات التغرات املوســمية يف أســعار يف أسواق 

األغذيــة األفريقية اعتــاًدا عىل قياس "الفجوة املوســمية". 
وبلغــت الفجوة املوســمية، التــي تعّرف بأنها متوســط الفرق 

بــن الســعر املرتفــع قبل الحصــاد مبارشة والســعر املنخفض بعد 
الحصــاد عىل مدى عدة ســنوات، أعــىل مســتوياتها يف الفاكهة 

طاجيكستان بلد غري ساحلي متوسط الدخل من الشرحية 
الدنيا يعتمد بدرجة كبرية على الزراعة والتحويلت املالية. 

ويؤدي طول فصل الشتاء وتعرض البلد بشدة للصدمات 
الطبيعية والتغريات املوسمية يف إنتاج األغذية إىل تقييد إمكانية 

وصوله إىل األسواق واألغذية املغذية.172 وباإلضافة إىل ذلك، 
تعتمد أسر كثرية بشدة على التحويلت املالية من العمالة 

املوسمية اليت يزاول معظمها أعمال البناء يف االحتاد الروسي. 
وتسبب التأثري املزدوج للصدمات املرتبطة باملناخ والتغريات 
املوسمية والتحويلت املالية غري املنتظمة يف حدوث زيادات 

موسمية وسنوية يف أسعار األغذية، مما أدى إىل رفع كلفة 
األمناط الغذائية امللئمة من حيث املغذيات يف نفس الوقت الذي 

تراجعت فيه مستويات القدرة على حتمل كلفة احلصول على 
 تلك األمناط الغذائية. وُتنفق األسر بالفعل ما يرتاوح بني 50 
و60 يف املائة من نفقاتها على الغذاء، وهي لذلك غري قادرة 

على حتمل كثري من التغيري يف أسعار األغذية.
وساعد حتليل سد فجوة املغذيات بدعم من برنامج األغذية 
العاملي على الكشف عن احلواجز الرئيسية اليت تواجهها الفئات 

األشد ضعًفا يف أربعة من األقاليم يف طاجيكستان يف احلصول 
على أغذية مغذية.173 وتبنيَّ من التحليل أن ما تراوح بني 29 

و42 يف املائة من األسر مل يكن بوسعه حتمل كلفة احلصول على 
منط غذائي حيتوي على ما يكفي من املغذيات. وعندما أخذت 

يف احلسبان معدالت االستهلك املعتاد العايل للزيوت النباتية 
والدهون، ازدادت هذه النسبة إىل ما تراوح بني 41 و56 يف املائة.
ونتيجة للزيادة من سنة إىل أخرى يف أسعار األغذية واملواد 

غري الغذائية والتقلبات يف فرص كسب الدخل خلل الفرتة 
2014-2017 أي اخنفاض نسبة األسر اليت ذكرت أنها "عملت 
خلل األسبوع السابق" - لوحظ اجتاه حنو اهلبوط يف القدرة 

على حتمل الكلفة. وكشف التحليل عن تراجع القدرة على 
حتمل الكلفة من 55 يف املائة يف مايو/أيار 2015 إىل 45 يف املائة 

يف يونيو/حزيران 2016، بينما أظهرت بيانات عمليات الرصد 
اليت أجراها برنامج األغذية العاملي أن نسبة األسر الريفية اليت 
أبلغت عن إنفاق أكثر من 65 يف املائة من نفقاتها على األغذية 

ازدادت من 33 يف املائة يف ديسمب/كانون األول 2014 إىل 
60 يف املائة يف ديسمب/كانون األول 2017. 174 

اإلطار 18
والقدرة  األغذية  أسعار  تؤثر على  املالية  والتحويالت  باملناخ  املرتبطة  املوسمية  التغيات 

الغذائية املالئمة من حيث املغذيات يف طاجيكستان على حتمل كلفة األمناط 
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املحصول الغذايئ
الفجوة املوسمية 

التقديرية يف أسعار 
الغذاء (%)

60.8الطامطم
49.1موز الطهي/موز مرتفعات رشق أفريقيا

39.8الربتقال
33.1الذرة
28.4املوز

24.0حشيشة الحب الحبشية
22.9اللوبياء

22.0الذرة الرفيعة 
20.1الُدخن

18.8الكسافا
16.6األرز

17.6اللوبياء الصينية
14.1البيض

28.3املتوسط )جميع املحاصيل الثالثة عرش(

مالحظات: يبني اجلدول متوسط الفجوة املوسمية التقديرية يف أسعار 
الغذاء حبسب احملصول الغذائي يف سبعة بلدان خمتارة يف أفريقيا )2000-

2012(. والفجوة املوسمية هي الفرق بني السعر املرتفع قبل احلصاد مباشرة 
والسعر املنخفض بعد احلصاد وحُيسب متوسطه بني السنوات. وتغطي 
بيانات احملاصيل الوارد ذكرها أعله ما يرتاوح بني 6 و13 عاًما األسعار 

الشهرية خلل الفرتة 2000-2012، تبًعا للبلد والسوق والسلعة. وشملت 
البيانات أوغندا،  وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، وملوي، والنيجر، ومجهورية 

تنزانيا املتحدة، وغانا.
 Gilbert, C.L., Christiaensen, L. & Kaminski, J. 2017. Food price seasonality in Africa: Measurement :املصدر

 Food Policy, 67: .)موسمية أسعار األغذية يف أفريقيا: القياس واملدى( and extent
 .119–132

والخضــار بينــا بلغــت أدىن مســتوى لها يف الســلع املنتجة طوال 
الســنة، مثــل البيــض )الجدول 10(. ووصلت التغرات املوســمية 

ألســعار األغذيــة يف بعض البلدان إىل مســتويات عاليــة للغاية 
حتــى يف األغذية األساســية، مثل الذرة.171 

ومــن املتوقــع أن يــؤدي تغرُّ املناخ إىل زيــادة مفاقمة 
املوســمية مــن خال زيــادة تكرار موجــات الجفاف واختال 

إنتــاج األغذيــة بســبب الفيضانــات والعواصف املدارية، 
وارتفــاع درجــات الحرارة وازديــاد تقلبها، وازدياد عــدم انتظام 

هطــول األمطــار. وتعاين الــدول النامية الجزريــة الصغرة 
بصفــة خاصــة مــن هذه التأثــرات الناجمة عــن تغرُّ املناخ، 
مبــا فيهــا التأثــرات الناجمة عــن األعاصر مبختلــف أنواعها، 
وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، وتآكل الســواحل. وتفاقم 

هــذه التغيــرات بيئاتهــا الطبيعيــة الهشــة بالفعــل مــا يزيد من 
صعوبــة إنتــاج أغذيــة كافيــة بكلفــة معقولــة لتلبيــة احتياجاتها 

 175 ئية. لغذا ا

وســيؤدي تغــرُّ املنــاخ إىل تراجع عام يف اإلنتــاج الزراعي خال 
العقديــن املقبلــن أو العقــود الثاثــة املقبلــة، وهو ما سيُشــكِّل 
دافًعــا كامًنــا رئيســيًا وراء كلفــة األغذيــة يف املســتقبل القريب. 

وعــاوة عــىل ذلك، يــؤدي التدهور العــام يف جودة الربة 
وظــروف النظــام البيئــي الزراعي إىل انخفــاض عام يف اإلنتاج 
الزراعــي.176،ا177 وأشــارت التنبــؤات إىل أنــه بالنظر إىل أن تغرُّ 

املنــاخ يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكرى يؤثــر عىل إنتاج 
األغذيــة، ال ســيا من خال متوســط درجــة الحرارة وتغرُّ 

أمنــاط هطول األمطار، ميكن أن يزداد متوســط ســعر االســتهاك 
للــذرة وغــره مــن الحبوب الخشــنة بنســبة تراوح بن 150 
و200 يف املائــة خــال فرة مدتها 20 ســنة )2010–2030(، 

 178 ل أكــر الزيادات يف األســعار يف الجنــوب األفريقي. وستُســجَّ
وتشــر دراســة حول تغر املناخ يف أكر خمســة بلدان يف 

جنــوب آســيا إىل أن من املرجــح حدوث آثار ســلبية كبرة 
عــىل إنتــاج األغذيــة واإلنتاجيــة الزراعية، بينا مــن املتوقع 

أن ترتفــع أســعار األغذيــة. وينطــوي ذلك عىل تداعيــات مهمة 
179 وباملثل، تُظهر دراســة  بالنســبة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة.
طويلــة األمــد يف ماليزيــا )1980–2017( أن تغــر املناخ أثر 

ســلبًا عــىل إنتــاج الفاكهة والخضــار180 وأن ذلك ميكن أن 
يدفــع إىل تحــول أمنــاط تناول الطعــام نحو تنــاول كميات أقل 
مــن الفاكهــة والخضــار وزيادة اســتهاك األغذية واملرشوبات 

العاليــة التجهيــز الغنيــة بالدهــون املشــبَّعة والدهــون املتحولة 
 145 والســكريات و/أو امللح.

وتُشــكل أمناط اســتهاك األغذيــة الحالية والُنظــم الغذائية 
التــي تدعمهــا محركات رئيســيًة لآلثــار البيئية الســلبية وتغرُّ 

املنــاخ عــىل حد ســواء، ما يؤدي إىل إيجــاد حلقة مفرغة. 
وكــا يتبــنَّ من القســم 2–2، تنطوي هذه األمنــاط والُنظم عىل 

بات كبــرة بالنســبة لحالة البيئــة وتغرُّ املناخ. وتؤدي  تشــعُّ
األمنــاط الحاليــة للطلب عــىل األغذية إىل تكاليــف اجتاعية 

كبــرة مســترة من حيــث انبعاثات غــازات االحتباس الحراري 
وتغــرُّ املنــاخ، وهي تكاليف تُشــر التقديرات إىل أنها ســتصل 

إىل 1.7 ترليــون دوالر أمريــيك ســنويًا بحلول عام 2030 
)الشــكل 37(. ومــع ذلــك، هناك أيًضا أدلــة قوية تثبت دور 

تغــرُّ املنــاخ العاملي يف زيــادة تقلبات املناخ والظواهــر املتطرفة 
والتغــرات املوســمية التــي ال ميكــن التنبؤ بها بحســب ما أكده 
ــق الــذي ورد يف إصدار عام 2018 من  التحليــل املناخــي املتعمِّ

هــذا التقريــر. وتتفاقم التقلبــات املناخيــة والظواهر الجوية 

اجلدول 10 
التقلبات املوسمية يف أسعار الغذاء تبلغ أعلى 
مستوياتها يف الفاكهة واخلضار يف سبعة بلدان 

خمتارة يف أفريقيا )2000 - 2012(
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الشــديدة واألمناط املوســمية التــي ال ميكن التنبؤ بها بســبب 
عــدم معالجــة التكاليــف املســترة البيئية واملرتبطــة بتغرُّ املناخ. 

ويؤثــر ذلــك بدوره تأثرًا ســلبيًا عىل اإلنتاجيــة يف القطاعن 
الغــذايئ والزراعــي، ويؤدي يف نهاية املطــاف إىل زيادة كلفة 

األغذيــة املغذية واألمناط الغذائيــة الصحية. 

 الدوافــع الكامنة وراء التكاليف على طول 
الغذائية اإلمدادات  سلسلة 

باإلضافــة إىل تحديــات تنويــع إنتــاج األغذية وزيــادة إنتاجية 
األغذيــة املغذيــة، هنــاك مجموعة مــن املعوقات عىل طول 

سلســلة إمــدادات األغذيــة يجــب معالجتها من أجــل تقديم 
مجموعــة متنوعــة مــن األغذية املغذيــة واملأمونــة بكلفة أقل 

ــتهلكن.  للمس

الفاقد واملهدر من األغذية
مُيثِّــل الحــد من خســائر ما قبــل الحصاد وبعده مــن حيث الكم 

والنوعيــة عــىل مســتوى اإلنتاج يف قطاعــات الزراعة ومصايد 
األســاك والحراجــة منطلًقا مهــًا نحو خفــض تكاليف األغذية 
املغذيــة عــىل طول سلســلة إمدادات األغذية. ويرجع الســبب 
يف ذلــك إىل أن الخســائر تقلــل من توافر هــذه األغذية بصفة 

ض االســتدامة البيئية. ومن الحاســم يف  عامــة بينــا ميكــن أن تقوِّ
البلــدان املنخفضــة الدخــل التــي يبلغ فيهــا انعدام األمن الغذايئ 
مســتويات شــديدة يف كثر مــن األحيان، زيــادة إمكانية الحصول 

عــىل كميــة ومجموعة متنوعــة أكر من األغذية. 

وســيختلف تأثــر الحد مــن الفاقد من األغذية عــىل إمكانية 
الحصــول عــىل الغذاء بالنســبة لكل عنر فاعل يف سلســلة 

إمــدادات األغذيــة، تبًعــا للتأثر العام عىل األســعار. من ذلك 
ــن إمكانية  عــىل ســبيل املثال أن انخفاض األســعار ميكن أن يُحسِّ

حصــول املســتهلكن عــىل الغذاء، ولكــن إذا مل يكن مدعوًما 
بزيــادات متناســبة يف اإلنتاجية عىل مســتوى اإلنتــاج فإنه ميكن 

أن يُقلــل حالــة األمن الغــذايئ لألرس الزراعيــة التجارية نظًرا 
ألنهــا ســتحصل حينئذ عىل أســعار أقل مقابــل منتجاتها.181 

ويؤكــد ذلــك أهميــة الجمع بن الحــد من الخســائر قبل الحصاد 
وبعده عىل مســتوى اإلنتاج، واالســتثارات األخــرى لتحقيق 

زيــادات يف اإلنتاجيــة )كا هو موضح أعــاه( يف إطار الجهود 
الشــاملة لزيــادة اإلنتاجيــة. وميكن لهذه الجهــود املتضافرة أن 

تســهم ليس فقط يف تخفيض أســعار االســتهاك، بل وكذلك 
زيــادة هوامش الربــح ملنتجي األغذية.

وتُظهــر آخــر التقديــرات أن حوايل 14 يف املائــة من أغذية 
العــامل يفقــد أثنــاء مرحلة اإلنتــاج بعد الحصــاد وقبل الوصول 

إىل مســتوى التجزئــة. ويجمــع برنامج األمــم املتحــدة للبيئة 
تقديــرات عامليــة منقحــة للنســب املئويــة لألغذية املهدرة 

 181 ســنويًا عــىل مســتوى التجزئة واملســتهلكن.

وعــىل طول سلســلة اإلمداد من اإلنتاج إىل مســتوى تجارة 
ل أعــىل مســتويات الفاقد واملهدر من  الجملــة والتجزئة، تُســجَّ

األغذيــة بصفــة عامــة يف األغذية املغذيــة القابلة للتلــف، مبا فيها 
الفاكهــة والخضــار واملنتجــات الحيوانية. وخلــص تحليل أُجري 
مؤخــًرا إىل أن الفاقــد واملهدر يبلغ مســتويات أعــىل يف الفاكهة 
والخضــار مقارنــة بالحبــوب والبقول يف جميع مراحل سلســلة 
إمــدادات األغذية، باســتثناء الخســائر التــي تحدث يف املزرعة 
وأثنــاء النقــل يف رشق آســيا وجنوبهــا الرشقي.181 من ذلك عىل 

ســبيل املثــال أن الفاقــد واملهدر من الفاكهــة والخضار عىل 
مســتوى التجزئــة يف مرحلــة واحدة فقط من سلســلة اإلمداد 

يبلــغ 35 يف املائــة يف أفريقيا جنــوب الصحراء الكرى.

ومــن األســباب املهمة للفاقــد يف مرحلة اإلنتــاج التعرض لظروف 
الطقــس املناوئــة، ومارســات الحصاد واملناولــة، وكذلك تحديات 

التســويق. وينشــأ عــن عدم ماءمة ظــروف التخزين والقرارات 
املتخــذة يف املراحــل املبكرة من سلســلة اإلمــداد )مثل االفتقار 

إىل اإلدارة الســليمة للصحــة النباتيــة وعــدم كفايــة تعبئة األغذية 
وتغليفهــا( تقصــر مدة صاحيــة املنتجات. وميكــن للتخزين 

البــارد الــكايف بصفة خاصة أن يكون حاســًا يف منع الخســائر 
الكميــة والنوعيــة يف األغذيــة القابلــة للتلف. وعاوة عىل 

ذلــك، تتســم البنيــة التحتية املاديــة الجيدة وكفاءة لوجســتيات 
التجــارة أثنــاء النقــل بأهمية رئيســية يف منــع الفاقد من األغذية. 

ويتطلــب الحــد من الفاقد واملهدر مــن األغذية بصفة عامة تكاليف 
معيَّنــة. ولن يبذل املنتجون واملســتهلكون الجهود الازمة ما مل 

تكــن فوائد ذلك تفوق التكاليف. وبالنســبة للمنتجن فإن فوائد 
الحــد من الفاقد من األغذية عن طريق االســتثار يف التكنولوجيا 

ــنة ميكن أن تكون صغرة جًدا باملقارنة مع  أو املارســات املحسَّ
كلفة االســتثار. وبالنسبة للمســتهلكن، ميكن أن تكون قيمة 

وقتهــم أعىل من أن تُرر الجهــد املبذول للحد من املهدر، مثل 
تخطيط مشــريات األغذية، وتحضر الوجبات، وإدارة مخزونات 
األغذيــة.181 ومرة أخرى، يتوقــف أثر الحد من الفاقد واملهدر من 

األغذيــة عــىل الطريقة التي ينتقل بها تأثر ذلك عىل األســعار يف كل 
مراحل سلســلة إمدادات األغذية؛ وميكن أن تســتفيد بعض الجهات 
الفاعلــة بينــا تخرس جهات فاعلة أخرى. وينبغي أن توفِّر السياســة 
ع املنتجن عىل الحد من الفاقد  العامة الحوافز املناســبة التي تُشــجِّ

ز املســتهلكن عىل الحد من املهدر من األغذية  مــن األغذية وتُحفِّ
مــن أجل تعظيم الفوائد االجتاعيــة وخفض كلفة األغذية املغذية. 
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»

التكنولوجيا والبنية التحتية 
تتســم الفاكهــة والخضار واألغذيــة الحيوانية املصــدر بقابليتها 
الشــديدة للتلف، ال ســيا األســاك واأللبان الطازجة واللحوم 

والبيــض. وميكــن لعدم وجود بنية تحتية مناســبة للســوق 
وتكنولوجيــا التجهيــز املحدودة أن يُســفر عــن فواقد يف األغذية 
وبالتــايل رفع أســعارها، خاصة األغذية ذات القابلية الشــديدة 
للتلــف، مثــل األلبان. وكا جاء أعــاه فإن التكنولوجيــا والبنية 

ــنة يف املناولــة والتخزين واملعالجة )نُظــم التخزين  التحتيــة املحسَّ
البارد، والساســل البــاردة، وتقنيات التجفيــف، والتغليف 

ــن( تتيــح فرًصا للحد من الفاقد وتخفيض أســعار اســتهاك  املحسَّ
األغذيــة. وميكــن لبعض تقنيــات التجهيز زيــادة محتوى املغذيات 

يف األغذية وتحســن التوافــر البيولوجي للمغذيات بوســائل 
تشــمل التخمر واإلنبــات والتحميص.182،ا248 

ويعتمــد بعــض تقنيات الحفظ عىل مســتويات منخفضة من 
التكنولوجيــا )مثــل الهــواء الطلق أو التجفيف الشــميس أو تدخن 

األســاك(؛ غر أن توفر إمدادات مســتقرة من الكهرباء مهم 
للتخزيــن البــارد للســلع القابلة للتلف التــي تتطلب تريًدا. ويف 

أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى ال تزال مرافــق التريد غر متاحة 
ملعظــم أصحــاب الحيازات الصغرة. وتُشــر التقديرات إىل تدهور 

25 يف املائــة من األلبــان يف جمهورية تنزانيا املتحدة بســبب نقص 
مرافــق التريــد؛ ومل يتم تريد 97 يف املائة مــن اللحوم الحمراء 
املباعــة يف البلــد يف أي وقت من األوقــات.183 وتتطلب األغذية 

الشــديدة القابليــة للتلــف مرافق تخزين ميكــن التحكم يف درجة 
حرارتهــا وظــروف رطوبتها. ويف ظــل عدم وجود هذه املرافق، ال 

يتــاح لكثــر من املنتجن ســوى خيار بيــع منتجاتهم فوًرا بغض 
النظر عن ســعر الســوق أو مواجهة خطر تكبد خســائر فادحة.183 

ومــن هنا فــإن االفتقار إىل مرافق التخزيــن الكافية يؤثر تأثرًا 
ســلبيًا عــىل دخل أصحاب الحيازات الصغــرة وعىل توافر األغذية 

الطازجــة املنتجة محليًــا وتكاليفها. 

ومــن املكونــات املهمة األخــرى للبنية التحتية للســوق الجودة 
العامــة لكفاءة شــبكة الطــرق والنقل الوطنية التي تُســهم بدور 

حاســم يف نقــل املنتجات من باب املزرعة إىل األســواق بكلفة 
معقولة. ويتســم االســتثار يف الطــرق الريفية املناســبة لجميع 

ظــروف الطقــس بأهميــة خاصة. ويُقلِّص ذلك املــدة الزمنية التي 
يســتغرقها الوصول إىل األســواق يف املناطــق الريفية والحرية 

ويســاعد أيًضــا عىل الحد من خســائر ما قبــل الحصاد وما بعده، 
مبــا يف ذلــك الفاكهــة والخضار القابلــة للتلف. ويف كثر من 

البلــدان، تُشــكل تكاليــف النقل حاجــزًا يحول دون زيادة القدرة 
عــىل تحمــل كلفــة الحصول عىل األمناط الغذائيــة الصحية، ال 

ســيا بن املســتهلكن ذوي الدخــل املنخفض )اإلطار 19(. ولذلك 

يحقــق االســتثار يف البنيــة التحتيــة للطرق عائــًدا كبرًا يف توصيل 
األغذيــة املغذية إىل الســوق بكلفة أقل.

ــنت بصفــة عامــة قدرة صغار ومتوســطي املنتجن عىل  وتحسَّ
التعامل مع األســواق عىل املســتوين املحي والدويل. ونشــأ هذا 
االتجاه أساًســا عن تحســن إمكانيــة وصولهم إىل البنيــة التحتية 

املحليــة )مثــل شــبكة الطاقة الكهربائيــة والطرق( واملتاجر 
الكــرى املحليــة،184 إىل جانب قربهم من األســواق يف املراكز 

الحريــة املتناميــة. غر أن هذه امليــزة غالبًا مــا تقابلها صعوبات 
يواجههــا صغــار املنتجــن يف االمتثــال لعمليات الرشاء املوحدة 

املتزايــدة التي تصاحــب االتجاهات يف "تطبيق عادات التســويق 
لــدى املتاجــر الكرى" بصورة منهجية وعوملة األســواق.185 وعاوة 

عــىل ذلك ال يزال تدين حالة شــبكات الطــرق يحد من وجود 
أسواق جيدة األداء.

ويف مــا يتعلــق بصناعة تجهيز األغذيــة، هناك مخاوف من أن 
السياســات الغذائية والقطاع الخاص يُشــجعان "الســعرات 
الحراريــة غــر املكلفة واملغذيات الباهظــة الكلفة"،186 ما 

يفــيض إىل زيادة انتشــار الوزن الزائد ونقــص املغذيات الدقيقة. 
ويبعــث ذلــك عــىل القلق بصفة خاصة يف البلــدان املرتفعة الدخل 

والبلــدان املنخفضة واملتوســطة الدخل التي تشــهد منًوا رسيًعا 
وبــات فيهــا القطاع الزراعي، أو يف طريقــه إىل أن يصبح برسعة 

مــورًدا للمــواد الخام الازمة لصناعــة تجهيز األغذية بداًل من 
توفــر األغذية ذات االســتهاك البرشي املبارش.186 وأكدت هذه 
التطــورات الحاجــة إىل تدخات عىل صعيد السياســات لتعزيز 

الُنظــم الغذائيــة املراعية للتغذية بدًءا مــن اإلنتاج ومروًرا بكل 
مراحــل سلســلة القيمــة الغذائية كا هو موضح يف القســم التايل.

بيئة األغذية وطلب املستهلك كدافع كامن وراء 
التكاليف

بيئــة األغذية هي "الســياق املادي واالقتصادي والســيايس 
واالجتاعــي والثقــايف الذي يتفاعل فيــه املســتهلكون مع النظام 
الغــذايئ التخــاذ قراراتهم بشــأن الحصول عــىل الغذاء وتحضره 

د فيها أســعار األغذية  واســتهاكه".35 وهي الســوق التي تحدَّ
عىل أســاس العــرض والطلب، وتتشــكل فيهــا األفضليات بفعل 
التســويق الغــذايئ، ويتبلــور فيها فهــم املســتهلكن وتوقعاتهم 

لســامة األغذيــة وجودتها )عىل ســبيل املثال من خال التوســيم 
التغــذوي(. وتتســم قرارات املســتهلكن أيًضــا بأهميتها يف 

تحديــد حجــم امليزانية التــي تنفقها األرسة عــىل الغذاء وتحديد 
البنــود الغذائيــة التــي تنفق عليهــا بصفة خاصة.
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اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

IN AFRICA PUBLIC INVESTMENTS TO IMPROVE ROAD NETWORKS CAN LEAD TO SIGNIFICANT ANNUAL 
REDUCTIONS IN THE COST OF A NUTRIENT ADEQUATE DIET (2014–2017)

ميكن للستثمارات العامة يف شبكات الطرق يف 14 بلًدا 
أفريقًيا أن تساعد على زيادة القدرة، خاصة لدى الشرائح 
السكانية األشد فقًرا، على شراء أمناط غذائية ملئمة من 
حيث املغذيات،* عن طريق خفض تكاليف النقل مبا يصل 

إىل 50 دوالًرا أمريكًيا لكل أسرة سنوًيا. وساعدت حماكاة أثر 
التحسينات يف البنية التحتية للطرق على ختفيض أسعار السلع 
الغذائية الرئيسية على زيادة مستويات القدرة على شراء أمناط 

غذائية ملئمة من حيث املغذيات يف بلدان بعينها**. 
النمط  لذلك  احملتملة  التكاليف  وفورات  تقدير  ويستند 

الغذائي، كما هو مبنيَّ يف الشكل الوارد أدناه، إىل افرتاضني. 
أواًل، سيؤدي حتسني شبكة الطرق إىل خفض متوسط تكاليف 

املنتج يف  نفس  نقل  بكلفة  مقارنة  نة  معيَّ نقل سلعة غذائية 
ُيعد األكثر كفاءة من حيث  البلد الذي  جنوب أفريقيا، وهي 

إىل  التكاليف  ينتقل اخنفاض  ثانًيا،  اإلقليم.***  النقل يف  شبكة 
التحليل. موضوع  الغذائية  للسلعة  النهائي  التجزئة  سعر 

النتائج. إذا ازدادت كفاءة النقل نتيجة لتحسن شبكة الطرق 
فإن الوفورات احملتملة ميكن أن تبلغ 7 دوالرات أمريكية للفرد 

اإلطار 19
 االستثمارات العامة يف شبكات الطرق يف جمموعة خمتارة من البلدان األفريقية 

يزيد القدرة على شراء أمناط غذائية مالئمة من حيث املغذيات
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مالحظات: يوضح الشكل حماكاة متوسط احلدين األدىن واألعلى ملتوسط االخنفاض السنوي يف كلفة النمط الغذائي امللئم من حيث املغذيات عقب 
ختفيض تكاليف النقل املصاحبة لتحسني شبكة الطرق يف جمموعة خمتارة من البلدان يف أفريقيا )2014-2017(. وُيعبِّ احلد األعلى عن سيناريو 

صدمة كلفة النقل اليت تطبق على نصف سعر التجزئة، بينما ُتطبق الصدمة يف احلد األدىن على ربع سعر التجزئة. واسُتمدت البيانات املتعلقة بأسعار 
التجزئة الغذائية لعام 2017 من برنامج البنك الدويل للمقارنات الدولية للمواد املوحدة دولًيا بعد حتويلها إىل الدوالرات الدولية باستخدام تعادل 

القوة الشرائية. أنظر اإلطار 10 لتعريف النمط الغذائي امللئم من حيث املغذيات، واإلطار 11 لوصف موجز ملنهجية الكلفة، وامللحق 3 لوصف كامل 
ملنهجية احملاكاة ومصادر البيانات.

 Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets acrossand :املصدر
withing countries. ورقة معلومات أساسية من أجل تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

الستثمارات العامة وحتسني شبكات الطرق يف أفريقيا ميكن أن تؤدي إىل ختفيضات سنوية كبرية يف كلفة 
النمط الغذائي املالئم من حيث املغذيات )2017-2014(
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

»

يف املتوسط سنوًيا يف مجيع البلدان موضوع التحليل. وبافرتاض 
أن متوسط حجم األسرة هو مخسة أفراد187 يف البلدان موضوع 

التحليل فإن هذه الوفورات ميكن أن تبلغ 35 دوالًرا أمريكًيا 
لألسرة سنوًيا. وبالنظر إىل اختلف تركيبة النظام الغذائي 

املغذي وهيكله يف كل بلد، خيتلف تأثري الوفورات الناجم عن 
ختفيض تكاليف النقل باختلف البلدان. من ذلك على سبيل 

املثال أن الوفورات لكل أسرة يف بوركينا فاسو ميكن أن تصل إىل 
55 دوالًرا أمريكًيا يف السنة. ويقرتب نصيب الفرد من الوفورات 

يف كلفة النمط الغذائي يف بوركينا فاسو وبوروندي وموزامبيق من 
1 يف املائة من نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلمجايل السنوي. وال 
يلحظ التأثري بنفس درجة الوضوح يف ملوي ورواندا والسنغال 
اليت تقل فيها كلفة النمط الغذائي امللئم من حيث املغذيات 

مبقدار 25 دوالًرا أمريكًيا لألسرة سنوًيا. وبالنظر إىل أن اخنفاض 
تكاليف النقل ميكن أن يغريِّ السعر النسيب للمنتجات اخملتلفة 

فإن ذلك ميكن أن يؤدي أيًضا إىل تغيريات تدرجيية يف تركيبة 
النمط الغذائي. من ذلك على سبيل املثال أن املستهلكني يف بنن 
ميكنهم البدء يف استهلك مزيد من البطاطا نظًرا الزدياد القدرة 

على حتمل كلفة شرائها مقارنة بالذرة. 
وتؤكد هذه النتائج أهمية االستثمارات العامة يف البنية 

التحتية لدعم زيادة القدرة على حتمل كلفة النمط الغذائي 
امللئم من حيث املغذيات. وميكن للسياسات واالستثمارات 

اليت تدعم توفري املنافع العامة، مثل الطرق والسكك احلديدية 
وخدمات النقل، وهي سياسات خمتلفة عن سياسات التجارة 
د حوافز متعارضة للمنتجني واملستهلكني كما  اليت غالًبا ما تولِّ

هو موضح أدناه )أنظر اإلطار 24 املتعلق بسياسة التجارة 
يف أمريكا الوسطى(، أن تؤثر تأثرًيا إجيابًيا على مجيع اجلهات 

الفاعلة على طول سلسلة إمدادات األغذية. 

اإلطار 19

)تتمة(

وتســتند قرارات االســتهاك، من ناحية، إىل األســعار النسبية 
ودخــل املســتهلك )أو الكلفة والقدرة عىل الــرشاء( وتفضيات 
املســتهلك. ويركــز هذا الجــزء من التقرير عــىل الكلفة والقدرة 
عــىل الرشاء، ولكن، كا ســيتبنَّ يف القســم 2–4، تعتمــد فعالية 

السياســات للحــد مــن كلفة األغذية املغذيــة وزيادة القدرة عىل 
رشاء األمنــاط الغذائيــة الصحيــة عىل التدابر التي تُشــكل بيئة 

األغذية والسياســات األخرى التي تســاعد عىل توجيــه تفضيات 
املســتهلكن نحو األمناط الغذائيــة الصحية. 

ومُتثــل املســافة املطلوبة للوصول إىل أســواق األغذية واملدة التي 
يتطلبهــا تحضــر وجبــة صحية حواجز رئيســية تحول دون حصول 

كثــر مــن املســتهلكن عىل أمناط غذائية صحيــة واختيار دفع 
كلفــة أعــىل نظر الحصــول عىل تلك األمناط الغذائيــة الصحية. 

وميكــن النظــر إىل هذه الحواجــز باعتبارها دوافع كامنة رئيســية 

وراء التكاليــف ألن األشــخاص الذين يحاولون التغلــب عليها 
ســيضطرون إىل قبــول كلفــة إضافية باإلضافــة إىل كلفة الغذاء 

نفســه. وميكن أن يســتخدم يف هذا الســياق وعىل النحو املوضح 
أدنــاه مفهــوم "كلفة الفرصــة البديلة" الذي يعني ببســاطة 

فقــدان البدائل األخرى عنــد اختيار بديل ما. 

الوصول إىل األسواق
مُيثِّل وصول املســتهلكن املادي إىل أســواق األغذية، ســواًء يف 

املناطــق الحريــة أو الريفيــة يف كثر من أنحــاء العامل، وخاصة 
أســواق الفاكهــة والخضــار الطازجة، تحديًا كبــرًا لتناول منط 
غــذايئ صحــي. وينطبــق ذلك بصفة خاصــة عىل فئات دخل 

البلــدان األفقــر التي ال ميكنها الوصول إىل هذه األســواق بســبب 
املســافة وارتفــاع تكاليــف النقل. وتنطــوي كلفة الفرصــة البديلة 
لتنــاول الطعــام الصحــي لدى هــذه الفئات من الدخــل عىل كلفة 

* ُيعرف النمط الغذائي امللئم من حيث املغذيات يف هذا التحليل كما يف اإلطار 10.

** استند حساب االخنفاض التقديري احملتمل يف تكاليف النقل إىل قاعدة البيانات اخلاصة مبؤشرات حوافز األسعار اليت وضعها برنامج املنظمة لرصد 
وحتليل السياسات الغذائية والزراعية. 

ل تكاليف النقل يف اجتاه اهلبوط باستخدام مؤشر البنك الدويل ألداء اللوجستيات )جودة البنية التحتية املرتبطة بالتجارة والنقل( يف كل بلد  *** تعدَّ
مقارنة جبنوب أفريقيا، وهي البلد األكثر كفاءة يف اإلقليم من حيث شبكات النقل. ووفًقا للمؤشر )متوسط الفرتة 2010-2012( تقل الكفاءة يف بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبى اليت شملها التحليل بنسبة تراوحت بني 30 و50 يف املائة مقارنة جبنوب أفريقيا من حيث البنية التحتية للتجارة 
والنقل. 
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مرتفعــة أكــرث من الازم بســبب الوقت وتكاليــف النقل التي 
يتعــنَّ تكبدهــا، وينتهــي بهــم األمر إىل تناول الغــذاء غر الصحي 

املتــاح بالقرب مــن منازلهــم بكلفة أقل كثرًا. 

ويف هــذه الحاالت، ميكــن إلنتاج األغذيــة املنزلية أن يوفِّر 
مصــدًرا جيــًدا لألغذيــة الطازجة ويضيــف تنوًعا إىل النمط 

ــض كلفــة النمط الغــذايئ املائم من حيث  الغــذايئ ويخفِّ
املغذيــات. وتبــنَّ عىل ســبيل املثال من املســح التغذوي الوطني 

يف الفلبــن أن األرس املســتهلكة تنتــج أكرث مــن نصف الخضار 
الخــراء والورقيــة والصفراء وأكرث من ربــع الخضار األخرى 

التــي تســتهلكها.188 وأظهرت محــاكاة مختلف مســتويات إنتاج 
األغذيــة املنزليــة ومبيعــات الخضار واســتهاكها أنه يف الحاالت 

التــي تتحقــق فيها مســتويات ُمثىل من املبيعات واالســتهاك، 
ميكــن أن تنخفــض نســبة األرس الريفية غر القــادرة عىل تحمل 
كلفــة الحصــول عىل منــط غذايئ مائم من حيــث املغذيات من 

37 يف املائــة إىل صفر.189 

وتشــمل الحواجــز أمام التجــارة املحلية التي متنع وجود أســواق 
جيــدة األداء أيًضــا تردي حالة شــبكات الطرق أو طول املســافات 

ــد هذه القيود  بــن مناطــق اإلنتاج واالســتهاك. وغالبًا ما تتجسَّ
يف تبايــن كبــر يف درجات القدرة عىل الوصول إىل الســلع 

الغذائيــة، والفــروق بن األســعار داخل البلــدان، وهو ما ياحظ 
يف بلــدان مثــل جمهورية تنزانيــا املتحدة )اإلطار 20(.

د تقلبات أســعار االســتهاك للفواكــه والخضار واألغذية  وتتحدَّ
األساســية أساًســا يف كينيا ويف غرها من البلدان عىل أســاس 

أداء الحصــاد ودورات اإلنتــاج وتكاليــف النقل من باب املزرعة 
إىل أســواق األغذية. ويف مناطق األرايض القاحلة الشاســعة يف 

كينيــا، يجب نقل األغذية ملســافات طويلــة، وتزداد صعوبة ذلك 
أثنــاء مواســم األمطار التي تتدهور فيهــا حالة الطرق. وبرف 

النظــر عن التقلبات املوســمية، تزداد أســعار األغذية بحوايل 
1.3 يف املائة لكل ســاعة إضافية من الوقت الذي يســتغرقه 

التســليم من محاور الســوق يف األجزاء الوســطى من البلد إىل 
املقــار الرئيســية يف املقاطعات البعيدة، وبنســبة 1.8 يف املائة لكل 
ســاعة بن املقار الرئيســية يف املقاطعات واألســواق النائية البعيدة 
عــن ممرات النقــل املنتظمة.190 وتنتقل زيادات األســعار يف نهاية 

املطاف إىل املســتهلك. 

السياقات احلضرية وأسعار األغذية
مُيثل النمو الســكاين والزيادات يف الدخل والتوســع الحري 

محــركات أساســية لزيادة الطلب عــىل األغذية والتغيرات 
يف األمنــاط الغذائية للســكان ومــا ينطوي من آثار عىل 

أســعار األغذية. وسيســتمر ســكان املناطق الحرية بصفة خاصة 
يف االزديــاد مبعــدالت رسيعة وســتاحظ معظم الزيادات يف املدن 

الصغرة واملتوســطة من أفريقيا وآســيا. ومــن املتوقع بصفة 
خاصة بحلول عام 2030 أن يُشــكل الشــباب )دون ســن 18 عاًما( 

60 يف املائة من ســكان املناطــق الحرية،197 وهو ما يفرض 
تحديــات )مــن حيث ارتفاع معدالت بطالة الشــباب يف املناطق 

الحرية عىل ســبيل املثال( وفرًصا )مثل مشــاركة الشــباب يف 
الزراعــة يف املناطــق الحرية( يف ما يتصــل بإمكانية وصول 

األعــداد املتزايــدة برسعة من ســكان املناطق الحرية إىل ما 
يكفي مــن األغذية املغذية.

وتعيــش رشيحة كبرة من ســكان املناطــق الحرية يف العامل 
داخل مســتوطنات غر رســمية عىل أطراف املدن، وتُشــكل ما 

يــراوح بن 20 يف املائة يف أمريــكا الاتينية و55 يف املائة يف 
أفريقيــا جنــوب الصحراء الكــرى، وما يصل إىل 65 يف املائة يف 

جميــع البلــدان املنخفضة الدخل.198 وميثل الوصول إىل أســواق 
املنتجــات التقليديــة يف البلدان املنخفضة واملتوســطة الدخل 

وســيلة رئيســية لتخفيض كلفة األغذية املغذية وتوســيع خيارات 
هــذه األغذيــة أكرث مــا يف املتاجر الكــرى الحديثة. ويف املقابل 

ازدادت أســعار األغذيــة يف املناطــق الحرية يف عــدد متزايد من 
املــدن الكــرى يف العامل بعــد أن أصبح نقــل املنتجات الطازجة 

إىل الســوق أشــد صعوبة وأكرث اســتهاكًا للوقت.

وينطــوي النمــو الرسيع للمتاجر الكــرى يف املناطق الحرية 
عــىل تحديــات وفرص يف إتاحة إمكانيــة الحصول عىل أمناط 

غذائيــة صحية ميســورة الكلفــة. ويتيح منوذج إمدادات األغذية 
الحديثــة واملتســمة بالكفاءة يف املتاجر الكــرى فرًصا هائلة 

لتوزيــع الفاكهــة والخضار الطازجة واألغذيــة الحيوانية املصدر 
واملقواة عىل نطاق واســع، وتثبيت أســعار األغذية، وضان 

الســامة الغذائيــة. ومن الناحية األخرى، تتيــح املتاجر الكرى 
أيًضــا مجموعــة كبرة متنوعة من األغذية واملرشوبــات غر القابلة 

للتلــف الكثيفــة الطاقــة ذات القيمة التغذويــة املحدودة الغنية 
يف كثــر مــن األحيان بالدهون غر الصحية والســكريات و/أو امللح 
بأســعار أقل مــن األغذية املغذية. وبينا تفــرض الحكومات تدابر 
لتحفيــز توافــر كميــات كافية من األغذية املغذية امليســورة الكلفة 

يف املتاجــر الكرى فإن تطوير ساســل املتاجــر الكرى يحفزه إىل 
حــد كبر التغيــر التكنولوجي والطلب من املســتهلكن، وهي 

أمور خارجة عن ســيطرة الحكومات.199

ويوجــد يف مجــال الزراعــة الحرية وشــبه الحرية حل واعد 
اكتســب أهميته البارزة كوســيلة يســتخدمها ســكان املناطق 

الحريــة للحصــول عىل املــواد الغذائية الطازجــة واملغذية، مبا 
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تتميَّز مجهورية تنزانيا املتحدة بطول املسافات بني املناطق 
الزراعية الريفية واملراكز احلضرية واملوانئ. ويتسبب تردي حالة 

الطرق يف خسائر يف األغذية، ال سيما السلع القابلة للتلف، أثناء 
دة 31 يف املائة فقط من  نقلها إىل األسواق. ومُتثل الطرق املمهَّ

فة وأما الطرق الريفية يف مجيع أحناء  إمجايل شبكة الطرق املصنَّ
دة، ومنها 90 يف املائة يف حالة  البلد فهي يف معظمها غري ممهَّ

سيئة أو سيئة للغاية.191 وُيشكل تردي حالة البنية التحتية وما 
ينشأ عنها من زيادة يف تكاليف النقل دافًعا كامًنا مهًما ألسعار 

األغذية ليس فقط بالنسبة للمشرتين الصافني لألغذية يف 
املراكز احلضرية، بل وكذلك للمزارعني الريفيني الذين ال ميتلكون 
سوى قليل من الفوائض القابلة للتسويق ويبيعون معظم إنتاجهم 
عند باب املزرعة بداًل من تكبد تكاليف كبرية لنقله إىل األسواق 

البعيدة.
ويبيع حوايل ثلثي املزارعني أصحاب احليازات الصغرية يف 
تنزانيا إنتاجهم عند باب املزرعة بهامش ربح منخفض للغاية، 

النهائيون أسعاًرا مرتفعة لألغذية وذلك  بينما يواجه املستهلكون 
يف جانب كبري منه بسبب ارتفاع تكاليف املعاملت والنقل.192 

وُتسهم هذه العوامل احمللية يف فروق بني األقاليم من حيث كلفة 
ر  د يف اإلطار 10(. ويقدَّ خمتلف األمناط الغذائية )كما هو حمدَّ
متوسط الكلفة اليومية للنمط الغذائي الذي حيتوي على ما 

يكفي من الطاقة يف مجهورية تنزانيا املتحدة مببلغ 0.53 دوالًرا 
أمريكًيا، أي ما ميثل حوايل 30 يف املائة من متوسط اإلنفاق 
الوطين على الغذاء.49 ومن هنا فإن غالبية السكان ميكنهم 
احلصول على منط غذائي نشوي ولكن ال ميكنهم حتمل كلفة 

شراء أمناط غذائية حتتوي على أغذية مغذية أكثر.
ويف عام 2011، مل يكن بوسع حوايل 68 يف املائة من سكان 

تنزانيا )31 مليون نسمة( شراء منط غذائي صحي )حبسب 
د يف اإلطار 10(.49 وترجع الفروق يف كلفة األمناط  ما هو حمدَّ
الغذائية باختلف أقاليم البلد إىل التفاوت الكبري يف التكاليف 
احمللية بسبب املكونات الغذائية احملددة اليت ختتلف مساهمتها 

يف كلفة النمط الغذائي الصحي يف كل إقليم. وبتحديد أكثر فإن 
كلفة النمط الغذائي الصحي تبلغ أعلى مستوى هلا يف األقاليم 

اجلنوبية الشرقية من لندي، ومتوارا، وبواين، اليت توجد فيها أكب 
مدينة، وهي دار السلم، وكذلك يف إقليم الساحل الشرقي من 

كليمنجارو.49 
وترتاوح كلفة النمط الغذائي الصحي بني 2.54 دوالًرا 

أمريكًيا و2.83 دوالًرا أمريكًيا يف هذه األقاليم، أي أعلى من 

املتوسط الوطين الذي يبلغ 2.33 دوالًرا أمريكًيا.49 ومن بني 
ستة مكونات يتألف منها النمط الغذائي الصحي )أي األغذية 

النشوية، ومنتجات األلبان، والبوتينات، والفاكهة، واخلضار، 
ل أسعار املواد الغذائية األساسية النشوية واخلضار  والزيوت(، مُتثِّ
الدوافع الكامنة الرئيسية وراء ارتفاع التكاليف. من ذلك على 

سبيل املثال أن كلفة املواد الغذائية األساسية النشوية يف مدينة 
دار السلم، وهي السوق الرئيسية ولكنها بعيدة عن أقاليم 
اإلنتاج، هي األعلى بني املكونات الغذائية للنمط الغذائي 

الصحي، إذ تزيد بنسبة 26 يف املائة على املتوسط الوطين.49 
ويربط أهم ممر لتسويق األغذية األساسية يف البلد بني دار 

السلم ومناطق إنتاج الفوائض األربعة يف إرينغا، ومبيا، وروفواما، 
وروكوا - أو ما ُيطلق عليه "األقاليم األربعة الكبى" اليت تقع 

يف جنوب غرب البلد.193 وتبعد األقاليم األربعة الكبى بأكثر 
من 500 كيلومرت عن مدينة دار السلم وال تربطها أي وسيلة 

مرحية بأي ميناء أو بسوق التصدير الرئيسية يف الشمال: نريويب 
يف كينيا.194 ويؤدي طول املسافات بني األسواق واملنتجني واقرتان 

ذلك برتدي حالة الطرق واملعلومات احملدودة عن األسواق، إىل 
احليلولة دون كفاءة تدفق األغذية األساسية من مناطق إنتاج 

الفوائض حيث األسعار منخفضة إىل أدىن املستويات، واملناطق 
احلضرية وأسواق العجز حيث تبلغ األسعار أعلى مستوى هلا. 

وباملثل فإن اخلضار، باعتبارها مكوًنا مهًما يف النمط الغذائي 
الصحي، ُتسهم يف التكاليف املرتفعة هلذا النمط الغذائي 

يف األقاليم اليت ال تنتج جمموعة كبرية التنوع من املنتجات 
البستانية وتبعد كثرًيا عن أقاليم اإلنتاج. واخلضار هي األعلى 
كلفة يف لندي ومتوارا وبواين. ويبلغ متوسط كلفة اخلضار يف 

النمط الغذائي الصحي يف هذه األقاليم 0.76 دوالًرا أمريكًيا، أي 
أن كلفتها تزيد بنسبة 72 يف املائة على املتوسط الوطين الذي 
يبلغ 0.44 دوالًرا أمريكًيا.49 ومُيثل إنتاج جوز الكاجو والسمسم 
كمحاصيل نقدية يف إقليمي لندي ومتوارا، على سبيل املثال، 
املصدر الرئيسي لُسبل املعيشة، بينما ُتسهم ظروف اجلفاف 

املتكررة يف زيادة كلفة اخلضار.196،195. وينطبق ذلك أيًضا على 
كلفة األغذية الغنية بالبوتينات ومنتجات األلبان اليت تبلغ 
أعلى مستوى هلا يف أسواق املناطق احلضرية وأسواق العجز 
يف لندي، ودودوما ودار السلم. وتبلغ كلفة األغذية الغنية 

بالبوتينات خبلف منتجات األلبان أدىن مستوى هلا يف أقاليم 
اإلنتاج الرئيسية يف روفوما وكاجريا؛ بينما تنخفض كلفة إنتاج 

األلبان إىل أدىن مستوى هلا يف مارا، وتانغا، ومبيا.193 

اإلطار 20
البنية التحتية للطرق وطول املسافات يتسببان يف فروق كبية يف كلفة  تردي حالة 

املتحدة تنزانيا  أقاليم مجهورية  الصحية بني خمتلف  الغذائية  األمناط 
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يشــمل الفاكهــة والخضــار بكلفــة معقولة ســواًء من خال اإلنتاج 
ألنفســهم أو مــن خال ساســل القيمة القصــرة. ويتيح القرب 
مــن األســواق للمزارعن يف املناطــق الحرية تخفيض خســائر 

الخضــار يف مرحلــة مــا قبل الحصاد وبعــده بحوايل 30 يف املائة. 
ووثقــت مثــاين عرشة دراســة حالة يف مدن وبلــدان مختلفة أن ما 
يــراوح بــن 80 و100 يف املائة من إمــدادات الخضار الورقية يف 
هــذه املــدن ينتج من خــال الزراعة الحريــة.200 وتنتج معظم 

إمــدادات األلبــان الطازجة والبصل األخــر والخس يف مدينة 
كومــايس يف غانــا، عىل ســبيل املثال، من خــال الزراعة الحرية، 

بينــا تحصــل عــىل معظم الدواجن والبيــض والطاطم من 
املناطق شــبه الحريــة للمدينة.201

طلب املستهلكني كعامل حمرك للكلفة 
يــؤدي املعــدل الرسيع للتوســع الحــري باالقران مع 

أســاليب الحيــاة املتغــرة وازدياد مشــاركة النســاء يف األنشــطة 
االقتصاديــة إىل تغيــرات هيكليــة يف ســلوك املســتهلكن 

والثقافــة الغذائيــة. وبالتــايل فإن طلب املســتهلكن يشــكل 
أيًضــا دافعــا مهــًا للكلفــة ينبغــي النظر فيه. وتســفر هذه 

التغيــرات عــن صعوبــات أكر، وبخاصة للنســاء اللــوايت لديهن 
وظائــف، يف الحصــول عــىل الوقت الــذي يتطلبــه تحضر وجبة 
صحيــة، وقبــل ذلــك، رشاء املكونــات املغذيــة املطلوبة. وتعد 

كلفــة الفرصــة البديلــة لتنــاول الطعام الصحــي يف مواجهة 
هــذه التغيــرات مرتفعــة أكرث مــن الازم بســبب توافر األغذية 

الرسيعــة الرخيصــة الكثيفــة الطاقــة ذات القيمــة التغذوية 
املحــدودة واألغذيــة الســهلة التحضــر العالية التجهيز شــبه 

152 املطهيــة مســبًقا لتقليــص الوقــت الــذي يســتغرقه تحضرها.

وتُشــر دراســة شــملت بلدانًا مرتفعة الدخل إىل أن االفتقار إىل 
الوقــت مُيثــل الحاجز الرئييس أمام اتباع اإلرشــادات الغذائية. 

وكا أشــار األشــخاص البالغون ويف تحليــات تناولت بيانات 
النفقــات االســتهاكية يف الواليات املتحــدة فإن اإلنفاق عىل 

منافــذ الخدمــات الرسيعة يرتبــط ارتباطًا قويًا وإيجابيًا بســاعات 
العمــل بأجــر. وباملثل فإن اآلباء العاملــن واألمهات العامات 

ذوات الدخــل املنخفض واملتوســط يف أوروبــا يتعاملون مع 
ضغــوط الوقت عن طريق االعتاد بشــكل أكــر عىل الوجبات 
الخارجيــة ووجبــات املطاعم واالعتاد عــىل املقبات الجاهزة 

وغرهــا مــن الخيارات الرسيعــة لتحضر وجبات األرسة.202

وتشــمل القيــود الزمنية رشاء األغذيــة وتحضرهــا وتنظيفها بعد 
ذلــك – وهــي كلهــا أعباء غالبًــا ما تقع بصورة غر تناســبية عىل 

املــرأة. وتقل يف الغالــب مدة صاحية الفاكهــة والخضار، عىل 
ســبيل املثــال، ويتكرر رشاؤها، وتحتــاج إىل مزيد من الوقت 

لتحضرهــا؛ وتســتغرق البقــول أيًضا وقتًا طويــًا لطهيها. وهذه 
القيــود الزمنيــة مهمــة. فقد أشــارت التقديرات إىل أن كلفة 
العالــة يف النمــط الغذايئ الصحي لــألرسة الوحيدة العائل 

املســتفيدة مــن برنامج املســاعدة التغذويــة التكميلية )برنامج 
قســائم املعونــة الغذائية ســابًقا( يف الواليات املتحــدة األمريكية 

تســتأثر بنســبة 60 يف املائــة من مجموع كلفــة الغذاء )التي 
د عىل أســاس مجموع كلفة املــواد الغذائية واملدة التي  تحــدَّ

يســتغرقها تحضرهــا(. وتســاعد القيود الزمنية عىل تفســر 
الســبب الــذي يدفع القادريــن عىل تحمل كلفــة النمط الغذايئ 

الصحــي نحــو إنفــاق دخلهم عىل بدائل غر صحيــة ولكنها 
أكرث.202 مريحة 

ومــن التغيــرات الهيكلية األخرى يف الثقافــة الغذائية والطلب 
عــىل األغذية مــا يرتبط بالزيادة يف الدخل يف البلــدان املنخفضة 

واملتوســطة الدخــل. وتفيض هذه الزيــادة يف الدخل إىل تغير 
مؤكــد يف تركيبــة النمط الغذايئ، مبا يشــمل زيادة الطلب عىل 
األغذيــة الحيوانيــة املصدر لدى الطبقات املتوســطة الدخل يف 

هذه البلدان، ســواًء يف املناطــق الحرية أو الريفية.3،ا86،ا203،ا204 
وباإلضافــة إىل ذلك، مــن املقبول عموًما أن املســتهلكن حاليًا 

يهتمــون أكرث بســامة وجودة األغذية التــي يتناولونها وطريقة 
إنتاجهــا وأثر إنتاج األغذية واســتهاكها عــىل البيئة واملجتمع.205 

وترتبط هذه املســألة األخرة بشــكل خاص باملســتهلكن ذوي 
الدخــل املرتفــع. ونتيجة لذلك يزداد طلبهــم عىل املنتجات 
"اإليكولوجيــة" التي تشــمل معلومات عن منشــأ املنتجات، 

مبا يف ذلك األســاليب املســتخدمة يف إنتاجها. وياحظ ذلك يف 
البلــدان املرتفعــة الدخل التي أدى فيها طلب املســتهلكن إىل 
زيــادة إنتــاج هذه املنتجات اإليكولوجية والتوســع يف إصدار 

شــهادات اعتادها، ما خفَّض كثرًا من أســعارها. من ذلك عىل 
ســبيل املثــال أن األســعار العالية للمنتجــات العضوية، مثل النب 
أو الســبانخ، انكمشــت كثرًا خال العقد األخــر. وكانت كلفة 

الســبانخ العضوية يف عام 2004 تزيد بنســبة 60 يف املائة عىل 
كلفــة املنتجــات التقليديــة؛ وأما اليوم فقــد انخفض هذا الفرق إىل 

7 يف املائة.206

وحتــى يف ظــل إمكانية الوصول بســهولة إىل مختلف نقاط الرشاء، 
مبــا يف ذلك أســواق املنتجات الطازجــة واملحال التجارية يف 

املناطــق الســكنية واملتاجر الكرى، هناك عــدة عوامل تؤثر عىل 
خيــارات املســتهلكن بن مجموعة متنوعة واســعة من األغذية 

املعروضــة. ويشــمل ذلك أنواًعا مختلفــة من الرويج، مبا يف ذلك 
ترويــج األســعار، وتغليف املنتجات، واملطالبــات، وكذلك تجهيز 

املنتجــات يف املتاجــر، وهي كلها عوامل مرتبطــة بكلفة املواد 
الغذائيــة التــي يتم الرويج لها. وباإلضافــة إىل ذلك، هناك أيًضا 
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تدابــر أخرى تؤثــر بصور مختلفة عىل كلفــة األغذية املغذية 
وكلفــة األغذيــة الكثيفــة الطاقة ذات القيمــة التغذوية الدنيا كا 

هو مبنَّ أدناه.

االقتصاد السياسي كدافع كامن وراء التكاليف
ميكن للسياســات الغذائية والزراعية – وكذلك السياســات 

األخــرى، مبا فيها السياســات يف املجاالت الصحية والبيئية – أن 
تؤثــر بصــورة مبارشة أو غر مبارشة عىل كلفة األغذية. وال 

تســتند هذه السياســات حًرا إىل اعتبارات تقنية، ولكنها نتيجة 
عمليــة معقــدة لصنع القرار ميكــن أن تتأثر مبجموعة متنوعة من 
األهداف واملصالح. ويشــمل إطار السياســات الغذائية والزراعية 
الذي يُشــكل محور الركيز يف هذا القســم الفرعي بصفة خاصة 
عمليــة املوازنة الصعبــة املطلوبة عند االختيار بن اإلجراءات يف 
قطــاع الزراعة مقابــل القطاعات األخرى؛ وبن مختلف األهداف 

الحكومية والسياســات املالية؛ وبن الفوائد التــي تتحقق للمنتجن 
واملســتهلكن والوســطاء؛ بل وحتى بن مختلف القطاعات الفرعية 
الزراعية. ويســعى صانعو السياســات بصفة عامة إىل تحقيق هذا 

التوازن من خال مجموعة سياســات توفِّر حوافز للزراعة من 
خــال اإلعانات أو تر بالقطاع أو ببعــض عنارصه الفاعلة بطريقة 
أو بأخــرى. وتؤثر قرارات السياســات الحكومية بذلك تأثرًا مبارًشا 
أو غــر مبارش عىل كلفة األغذية املغذية ملختلف فئات الســكان. 

ومــن املــؤرشات الرئيســية التي تُظهر مدى إرضار سياســات 
التجــارة والســوق بالقطــاع الزراعي أو مــدى دعمها له 

معــدل الحاية االســمي،ن ن الذي يقارن بن أســعار باب املزرعة 
واألســعار املرجعية الدولية. والســعر املرجعي هو الســعر 

القيــايس املعــّدل ملراعاة تكاليف الوصول إىل األســواق املرتبطة 
بنقــل الســلعة مــن الحدود إىل بوابة املزرعة. وهذا الســعر ميثل 
الســعر غر املشــوه الذي يســود يف غياب السياسات ويف ظروف 
الســوق املثاليــة. وهو بذلــك يقيس دور السياســات املحلية، مبا 

فيها سياســات التجارة، أو تدابر التســويق أو أســعار الرف، يف 
تشــويه األســعار التي يتلقاها املزارعــون مقابــل منتجاتهم. وتظهر 

البيانــات املقدمــة مــن االتحاد الدويل لقياس بيئة السياســات 

ن ن يعكس معدل احلماية االسمي مدى تأثري سياسات التجارة واألسواق 

الزراعية، باالقرتان مع ديناميكيات السوق، على أسعار السلع. وعندما يكون 
املعدل سلبًيا فإنه يشري إىل أن السياسات املعمول بها أّدت إىل ختفيض أسعار 
باب املزرعة عن السعر املكافئ )املرجعي( الدويل الذي مل تتسبب السياسات 

الوطنية يف تشويهه ومل يتأثر بإخفاقات السوق احمللية. وبصفة عامة، ُيشكل 
اخنفاض أسعار باب املزرعة يف العادة حواجز أمام التصدير وكذلك تدخلت 
األسعار حلماية املستهلكني. ومن شأن عدم وضع لوائح تنظيمية تعاجل قصور 

د أيًضا مثبطات أسعار  د انتقال األسعار، أن حيدِّ سلسلة القيمة الذي يقيِّ
باب املزرعة. وعندما يكون معدل احلماية االسمي إجيابًيا فإن ذلك يدل على 
أن محاية التجارة من خلل التعريفات اجلمركية أو احلصص املفروضة على 
االسترياد وسياسات دعم األسعار قد حافظت على األسعار احمللية وأعانت 

بالتايل القطاع الزراعي.

يف قطــاع الزراعــةس س أن اإلنتاج الزراعي يف البلــدان املنخفضة 
الدخــل يتعــرض بصفــة عامة لعقوبات تــر به، وهو ما يدل 
عليــه معدل الحاية اإلســمي الســلبي، بينــا يلقى الدعم يف 

البلدان املتوســطة واملرتفعــة الدخل )الجدول 11(.

ويعنــي ذلــك أن السياســة الزراعيــة يف البلــدان املنخفضة 
الدخل تؤدي إىل كســاد أســعار باب املزرعة، وهو ما شــأنه 

أن يُشــكل، مــن حيــث املبدأ، محابــاة للمســتهلكن لوال أن 
انخفــاض األســعار يثبــط فعليًا اإلنتــاج الزراعي. ويؤدي 

انخفــاض مســتويات اإلنتاج إىل زيادة أســعار االســتهاك. ومتيل 
السياســات الحكوميــة يف البلــدان املتوســطة واملرتفعــة الدخل، 

مــن الناحيــة األخــرى، إىل محاباة املنتجــن الزراعين.

وعندمــا يعاقــب القطاع الزراعي )أو تفرض عليه رضائب غر 
مبارشة( من خال السياســات الحكومية الســائدة، مثلا يف البلدان 

املنخفضة الدخل، فإن ما ينشــأ عن ذلك من تراجع يف األســعار 
يؤثر ســلبًا عىل القدرة عىل رشاء األمنــاط الغذائية الصحية أيًضا 

يف املناطق الريفية. أواًل، تؤثر أســعار األغذية املنخفضة عىل 
دخــل أصحاب الحيازات الصغــرة، ما يقوِّض بالتايل قدرتهم عىل 

رشاء األغذية املغذية. وثانيًا، يثبط انخفاض األســعار األنشــطة 
الزراعية، ما يؤثر ســلبًا عىل املســتهلكن نظرًا ألن الســكان الريفين 

يعتمــدون بصورة متزايدة عىل أســواق األغذية املحلية للحصول 
عــىل أغذية مغذية. وهناك كذلك تأثرات ســلبية أخرى للرائب 

غر املبارشة عىل اإلنتاج الزراعي، مبا يشــمل انخفاض الطلب عىل 
العالــة الزراعيــة وتراجع أجور العال غر املهرة يف الوظائف 

الزراعيــة وغر الزراعية. وحتى إذا كانت األرس الفقرة تســتفيد من 
السياســات الحكومية فإن الرائب غر املبارشة إذا كانت تســهم 
يف تخفيض أســعار األغذية، ســيفقد موردو العالة غر املاهرة يف 

املناطــق الريفية إيراداتهــم.207 ومن هنا فإن التأثر الصايف عىل 
القــدرة عىل تحمل كلفة الحصــول عىل األمناط الغذائية الصحية 

يتوقــف عىل األهمية النســبية للقطاع الزراعي. ويف البلدان 
املنخفضــة الدخل التي يوفِّر فيهــا القطاع الزراعي غالبية فرص 

العمــل، من املعقول افــراض أن التأثر الصايف للرائب الزراعية 
عىل القدرة عىل رشاء األغذية املغذية ســلبي.208

ومــا ســقناه أعــاه هو مثال واحد يوضــح عملية املوازنــة الدقيقة 
بــن مصالــح املنتجن واملســتهلكن. من ناحية، يُشــكل ارتفاع 

س س برنامج احلوافز الزراعية )Ag–Incentives Consortium( هو جهد مجاعي 

للمؤسسات الدولية اليت قامت بتجميع قاعدة بيانات ملؤشرات السياسات 
الزراعية بهدف توفري أداة حُتلل بيئة السياسات وظواهر االقتصاد السياسي يف 

الُنظم الغذائية. وتشمل املؤسسات الشريكة يف هذا البنامج منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، واملعهد الدويل 

لبحوث السياسات الزراعية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
وجمموعة البنك الدويل.
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متوسط معدل الحامية االسمي املرجح

املتوسط200520062007200820092010201120122013201420152016
بلدان مرتفعة 

19.616.211.910.611.79.77.69.28.38.38.59.510.9الدخل

بلدان متوسطة 
0.34.84.36.29.47.22.6-6.41.83.2-2.8-1.32.2الدخل

بلدان منخفضة 
37.7-41.2-40.8-39.1-37.3-21.8-33.6-41.4-37.5-25.4-45.2-41.6-47.9-الدخل

مالحظات: يبني اجلدول متوسط معدل احلماية االسمي املرجح لإلنتاج الزراعي حبسب فئة دخل البلد يف الفرتة من 2005 إىل 2016. معدل احلماية االسمي هو نسبة 
الفجوة يف األسعار )الفرق بني األسعار امللحظة واملرجعية عند باب املزرعة( والسعر املرجعي عند باب املزرعة.

املصدر: برنامج احلوافز الزراعية. 2020. معدل احلماية االسمي .(Nominal rate of protection) يف: Ag-Incentives ]النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة، ]ورد ذكره يف 26 أبريل/
http://ag-incentives.org/indicator/nominal-rate-protection .]2020 نيسان

أســعار األغذيــة حافزًا يُشــجع املزارعن والتجــار واملجهزين عىل 
اإلنتــاج. ومــن الناحية األخرى، تُشــكل أســعار األغذية أيًضا 

د الدخل الحقيقــي للمنتجــن الفقراء الذين  عامــًا رئيســيًا يحــدِّ
يكرســون نســبة كبــرة من إيراداتهم لرشاء املــواد الغذائية.

أثر سياسات التجارة على كلفة األغذية
تُشــكل التجــارة عنــًرا محوريـًـا لألمن الغــذايئ العاملي. وزادت 
التجــارة الزراعيــة زيــادة كبــرة خال العقد املايض، ما أســفر 

عــن توليــد حوايل 20 يف املائــة من جميع إمــدادات الطاقة 
209 وكانت  الغذائيــة عــىل نطاق العــامل من األغذية املســتوردة.

البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل هي القــوة املحركة 
لجانــب كبــر مــن هذا التوســع يف تجارة األغذية واســتهاك 

الــواردات الغذائيــة. ويوفِّــر عدد صغر مــن االقتصادات 
رة الصافية نســبة كبــرة من الصادرات.  الناشــئة املصــدِّ

وتســتأثر خمســة بلــدان )الصــن، وجمهورية كوريا الشــعبية 
الدميقراطيــة، واليابــان، واالتحاد الــرويس، واململكــة العربية 

الســعودية( بحــوايل 40 يف املائة مــن جميع الــواردات الغذائية 
يف العــامل. وتســتأثر ســبعة بلدان )األرجنتن، وأســراليا، 

والرازيــل، وكنــدا، ونيوزلنــدا، وتايلند، والواليــات املتحدة 
األمريكيــة( بحــوايل 55 يف املائة مــن مجموع الصادرات 
الغذائيــة. ونتيجــة ذلــك فإن أثــر هذه الجهــات الفاعلة 

209 الرئيســية عىل اســتقرار الســوق الدولية واألســعار كبر.

وتُشــر سياســة التجارة عموًما إىل السياســات الحدودية وكذلك 
تدابــر الدعــم املحليــة التي تؤثر عــىل تدفقات التجارة. وتركز 

املناقشــة الــواردة أدناه عىل أثر السياســات الحدودية التي 
تشــمل تدابــر تؤثر بصورة غر مبــارشة عىل الواردات، مثل 

التعريفــات الجمركيــة، والتدابــر غــر الجمركية، والصادرات، مبا 
يشــمل رضائب الصــادرات أو القيود املفروضة عليها. ويُشــر 
املراقبــون إىل أن التحديــات املرتبطة بتصعيد أســعار األغذية 
ميكــن أن يكــون راجًعا يف جانب منه إىل سياســات التجارة.210 

ووافــق أعضــاء منظمــة التجارة العامليــة يف عام 2015 عىل إلغاء 
إعانــات الصــادرات الزراعية بهــدف تهيئة بيئــة تجارية عادلة 

أمــام منتجــي األغذيــة يف العامل، ال ســيا املنتجن يف البلدان 
املنخفضــة واملتوســطة الدخل الذيــن ال ميكنهم منافســة نظرائهم 

يف البلــدان املرتفعــة الدخل التي تُعــزز الصادرات بصورة 
اصطناعيــة مــن خال اإلعانات.211 غر أن بعــض الحكومات 

واصلــت فرض حظــر وضوابط عىل التصدير يف حــاالت بعينها 
لخفــض األســعار املحليــة لألغذية األساســية أو الوصول بها إىل 

حالــة من االســتقرار. ومــع ذلك، أثبتت تلــك القيود يف كثر من 
األحيــان عــدم فعاليتها يف خفض أســعار األغذيــة املحلية، وتؤدي 
يف الغالب إىل زيادة عدم اســتقرار األســعار.214،213،212 وباإلضافة 

إىل ذلك، عندما تســتخدم سياســات التجارة لحاية الســوق 
املحليــة مــن التطورات غــر املواتية يف الســوق العاملية فإن تأثر 
هذه السياســات يكــون مضاعًفا. وميكن الرتفاع أســعار األغذية 
تحديــًدا أن يــؤدي إىل سلســلة من قيود التصديــر التي تزيد من 
ارتفاع أســعار األغذية العاملية وتُســهم بالتايل يف فرض سياســات 

أكــرث تقييــًدا. وباملثل فإن انخفاض أســعار األغذية ميكن أن 
رة إىل اتخاذ تدابــر لرويج الصادرات،  يدفــع الحكومــات املصدِّ
مــا يؤدي بدوره إىل خفض األســعار العامليــة واتخاذ مزيد من 

اجلدول 11 
معاقبة اإلنتاج الزراعي يف البلدان املنخفضة الدخل ودعمه يف البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل 

)2016-2005(
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أكرث عرشة منتجات عرضة للرضائبأكرث عرشة منتجات محفزة

عدد البلدان
معدل الحامية 

االسمي 
املرجح

معدل الحامية 
االسمي غري 

املرجح
عدد البلدان

معدل الحامية 
االسمي املرجح

معدل الحامية 
االسمي غري 

املرجح
2.20.8-8الطامطم271929.9السكر
3.447.9-13فول الصويا3617.639.8األرز

3.51-9الفول السوداين3515.464.7لحوم الدواجن
6-5.4-4حبات الكاكاو612.427.1الكروم

3-5.6-8بذور عباد الشمس3012.240.7لحوم الخنزير
3.8-7.2-4زيت النخيل1511.816.8لحوم األغنام
6.3-11.8-4جوز الكاجو3811.821.6لحوم األبقار

3.3-21.3-8الذرة الرفيعة88.520.2الكسافا
8.7-23.9-4املانجو6623.8زيت الشلجم

5.2-32.5-12املوز64.515.5التفاح

مالحظات: يوضح اجلدول متوسط معدل احلماية االسمي العاملي املعدل حبسب املنتج )2005-2016(. ومعدل احلماية االسمي لكل منتج هو نسبة الفجوة السعرية 
)الفرق بني السعر امللحظ والسعر املرجعي للمنتج احملدد عند بوابة املزرعة( إىل السعر املرجعي للمنتج عند بوابة املزرعة.

املصدر: برنامج احلوافز الزراعية. 2020. معدل احلماية االسمي )Nominal rate of protection(. يف:  Ag-Incentives ]النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة، ]ورد ذكره يف 26 
.http://ag-incentives.org/indicator/nominal-rate-protection .]2020 أبريل/نيسان

التدابــر الرويجيــة.215 ومنــذ اعتاد منظمة التجــارة العاملية 
"ُحزمــة نــرويب" يف عام 2015، مل يعد يُســمح بهذه اإلعانات 

مبوجــب قواعد منظمة التجــارة العاملية.

ويف مــا يتعلــق بــواردات األغذية، تؤثر سياســات التجارة عىل 
كلفــة مختلــف املــواد الغذائية والقدرة عــىل رشائها عن طريق 

تغير األســعار النســبية بن األغذية املســتوردة واألغذية 
املنافســة للواردات. ومن أكرث أدوات السياســات اســتخداًما 

لحايــة املنتجــن املحليــن وصناعات تجهيز األغذية سياســات 
التجــارة التــي تُثبط الواردات. وال تــزال عموًما الحواجز 

الجمركيــة أعــىل بالنســبة للمنتجات الزراعيــة مقارنة بأي 
مجموعــة منتجــات أخــرى، ما يؤدي إىل زيــادة كلفة األغذية 
يف البلــدان التــي تُطبِّــق هذه القيود، وإســاءة تخصيص املوارد 

التــي تُقلــل الرفــاه العاملي. وأكــرث ما تدعمــه الحكومات يف العامل 
إنتــاج الســكر واألرز واملنتجــات الحيوانية مــن خال التدخات، 

بينــا تــر بإنتــاج الفاكهة والخضــار الغنيــة باملغذيات، مثل 
الطاطــم واملوز )الجدول 12(.

وإىل جانــب الحواجــز الجمركية، تتخــذ الحكومات أيًضا تدابر 
غــر جمركية، مثــل التدابر الصحية وتدابر الصحــة النباتية، 

والحواجــز التقنيــة أمام التجارة. ويف ظل التقدم يف مســرة تحرير 

التجــارة خــال العقود األخرة، ازداد عدد السياســات التنظيمية 
املتعلقــة مبعايــر جودة املنتجات وصحتها وســامتها. ومُتثل 

املنتجــات الحيوانيــة والخضار مجموعــات املنتجات األكرث عرضة 
للتدابــر غر الجمركية، إذ ُســجلت يف قاعــدة بيانات منظمة 

التجــارة العامليــة 000 16 من تلك التدابــر املفروضة عىل هذه 
املنتجــات وحدها.216 وميكــن للتدابر غر الجمركية أن تؤثر ســلبًا 
عــىل القدرة عــىل تحمل كلفة الحصول عىل األمنــاط الغذائية. من 

ذلك عىل ســبيل املثال أن املصدرين واملســتوردين قد يواجهون 
تكاليــف إضافيــة لامتثــال للمتطلبات التنظيمية، مــا يدفع كلفة 
التجــارة يف اتجــاه الصعود. ويزيد ذلك بدوره من أســعار األغذية 

ويقلــل من القــدرة عىل تحمل كلفتها. ومــن الناحية األخرى، 
ميكــن للتدابــر غر الجمركية أن تُســهم بدور مهم يف زيادة 

ــن املحتوى التغذوي  ســامة األغذية ومســتويات جودتها، وتُحسِّ
يف األمنــاط الغذائية. وتُشــكل التدابر الجمركية وغــر الجمركية 

رة لألغذية التي تواجه الشــكوك  مصــدر قلــق للبلدان املصدِّ
التــي تخيّم عىل آفاق الســوق ما يــؤدي إىل إضعاف الحوافز 
الحكوميــة التي تُشــجع عىل إعطاء األولويــة لإلنتاج الزراعي 

كمصــدر رئيــيس للنمو االقتصــادي والتنمية. ومن العواقب 
املبارشة املرتبة عن ذلك انخفاض مســتويات االســتثارات 

الزراعيــة يف البنيــة التحتية واالبتكار.209 

اجلدول 12 
أكثر ما تدعمه احلكومات على نطاق العامل إنتاج السكر واألرز واملنتجات احليوانية من خالل 

التدخالت، بينما تضر بإنتاج الفاكهة واخلضار الغنية باملغذيات )2016-2005(
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وشــكلت تدابــر التجارة الحائيــة، مثل التعريفــات الجمركية 
والحصــص املفروضــة عىل الواردات، إىل جانــب برامج إعانة 

املدخــات، يف كثر مــن األحيان جزًءا من اســراتيجيات االكتفاء 
الــذايت واالســتعاضة عن الواردات. ويف البلــدان املنخفضة الدخل، 

أســهمت تلك السياســة يف توفر الحاية والتشــجيع لإلنتاج 
املحــي لألغذية األساســية، مثل األرز )الشــكل 39( والذرة، ولكن 

يف كثــر من األحيان عىل حســاب األغذيــة الغنيــة بالفيتامينات 
واملغذيــات الدقيقــة )أي الفاكهة والخضــار(.ع ع وميكن أن يؤثر 

ذلــك ســلبًا عىل القدرة عىل رشاء مزيد مــن األغذية املغذية. 

وكا جاء من قبل، تنطوي سياســة التجارة يف كثر من األحيان 
عىل مقايضات كبرة. من ذلك عىل ســبيل املثال أن واردات 

ع ع يوضح التمثيل البياين ملعدل احلماية االسمي للسلع العالية القيمة )مثل 

الفواكه واخلضار( حتديات تتمثل يف النقص اخلطري يف البيانات الكافية عن 
البلدان املنخفضة الدخل. ويف ما يتعلق باألغذية األساسية، مثل األرز والذرة، 

تتوافر البيانات جلميع البلدان املنخفضة الدخل، باإلضافة إىل أن بيئة السياسات 
ر محاية  اليت حتيط بهذه السلع متجانسة نسبًيا يف مجيع هذه البلدان اليت توفِّ
سر بوضوح قيم معدل احلماية االسمي اإلجيابية للغاية. مجركية قوية ميكن أن تفِّ

لحــوم الدواجــن يف كثر من بلدان أمريــكا الاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبــي تخضع لتعريفات جمركية مفروضة عىل االســتراد لحاية 

منتجــي الدواجن املحلين من املنتجات األرخص املســتوردة من 
الرازيــل والواليــات املتحدة األمريكية. وعىل الرغم من أن هذه 

السياســات أثبتــت فعاليتها يف القضاء عىل الواردات فقد أّدت أيًضا 
إىل رفع أســعار التجزئة املحلية للدواجن ما زاد من صعوبة رشاء 

املســتهلكن لواحد من مصادر الروتينات الحيوانية الرئيســية.217 

وتُثبــت حالــة األرز يف الجاعــة االقتصادية لــرشق أفريقيا 
إشــكالية ماثلــة. ففي بورونــدي وكينيا ورواندا وأوغندا، 

تفــرض الجاعــة االقتصادية لــرشق أفريقيــا تعريفة خارجية 
مشــركة عــىل املنتجات الحساســة، مبا فيها األرز، بنســبة تصل 

إىل 75 يف املائــة. وعــىل الرغم من أن ذلــك يحمي مزارعي األرز 
ومجهزيــه يف بلــدان الجاعــة االقتصادية لــرشق أفريقيا من 

الواردات األرخص ســعًرا، تُشــر األدلة إىل أن هذا الدعم يدفع 
باملســتهلكن نحــو تحمــل كلفة أكر لألرز يف ســوق التجزئة.217 

مالحظات: يوضح الشكل متوسط معدل احلماية االسمي لألرز يف البلدان املنخفضة الدخل يف الفرتة من 2005 إىل 2016. ومعدل احلماية االسمي لألرز هو نسبة الفجوة 
السعرية )الفرق بني السعر امللحظ والسعر املرجعي للمنتج احملدد عند بوابة املزرعة( إىل السعر املرجعي للمنتج عند بوابة املزرعة.

املصدر: برنامج احلوافز الزراعية. 2020. معدل احلماية االسمي )Nominal rate of protection(. يف: Ag-Incentives ]النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة، ]ورد ذكره يف 26 أبريل/نيسان 
.http://ag-incentives.org/indicator/nominal-rate-protection .]2020

الشكل 39
السياسات التجارية احلمائية حتمي وحتفز اإلنتاج احمللي لألغذية األساسية، مثل األرز، ولكن يف 

كثري من األحيان على حساب األغذية املغذية يف البلدان املنخفضة الدخل
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

تدابري الدعم احمللية األخرى املؤثرة على أسعار 
األغذية

إىل جانب سياســات التجارة والســوق التي ســبقت مناقشــتها 
أعــاه، هنــاك تدابر أخرى ميكــن أن تتخذها الحكومــات الوطنية 

وتؤثــر عىل أســعار األغذيــة، وهي تدابر متثــل مقايضات بن 
دعــم املنتجــن الزراعيــن واملســتهلكن. وتبنت البلدان يف 

جميــع أنحــاء العامل سياســات إلدارة األســعار. وحافظ البلدان 
املرتفعــة الدخــل، مبا فيهــا الواليات املتحــدة األمريكية وبلدان 

االتحاد األورويب، تدابر بشــأن األســعار لدعــم مزارعيها عىل 
امتــداد عــدة عقود خــال حقبة ما بعد الحــرب، عىل الرغم من 

أنهــا اســتعاضت عن جانــب كبر من تلــك التدابر مبدفوعات 
مبــارشة منفصلة عن األســعار واإلنتــاج.218 وال تزال حكومات 

البلــدان املتوســطة واملنخفضــة الدخــل تلجأ إىل بعض هذه 
التدابــر إمــا لحاية املســتهلكن من ارتفاع أســعار األغذية أو 

لتحفيــز اإلنتــاج الزراعــي املحي والحيلولة دون حدوث خســائر 
يف األربــاح. وعــادة ما كانت التدخات يف الســابق تتخذ شــكل 

ضوابــط عىل أســعار األغذيــة، وتخفيض الرائب عىل االســتهاك، 
وتدخــات للحــد من أوضاع احتكار الســوق أو احتــكار القلة 
وإطــاق مخزون األغذيــة. ويقوم صانعو السياســات يف هذه 

الحالــة األخــرة بتحفيــز اإلنتاج من خال آليات تحديد األســعار 
التــي تثبت األســعار الدنيــا واملرجعية أو مشــريات املجالس 

الســلعية عند مســتويات األســعار املدعومة.219 

وبغــض النظــر عن أهداف السياســة، هنــاك فائزون وخارسون 
يف الســكان الذيــن تســتهدفهم تلــك التدخات، وســتتأثر أيًضا 

القــدرة عــىل تحمل كلفة رشاء األمناط الغذائيــة الصحية. من ذلك 
عىل ســبيل املثال أن منع زيادات أســعار األغذية من خال فرض 

ضوابــط عىل األســعار ميكن أن يجعل األمنــاط الغذائية الصحية 
ميســورة أكرث للمواطنن األشــد ضعًفا. غر أن نفــس التدخل ميكن 
أن يقلــل الحوافز التي تُشــجع املزارعن عىل إنتــاج أغذية مغذية 
يف ظــل التحكــم يف أســعار التجزئة، ما يُقلل بالتايل من املســتوى 

العــام لتوفر األغذيــة املغذية يف البلد. 

النفقات والستثمارات العامة
تؤثــر النفقــات واالســتثارات العامــة أيًضا عــىل كلفة األغذية. 

ومُتثــل النفقــات العامــة أداة قويــة ميكن أن تســتخدمها 
الحكومــات لتشــكيل الُنظــم الغذائيــة وتطويرها.222،221،220 

وميكــن اســتخدام اإلنفــاق العــام كأداة لتحقيــق اإلنصاف عند 
إعــادة تخصيــص املــوارد لصالح أفقر املزارعــن األرسين وصغار 

املنتجــن أو ملعالجــة إخفاقــات الســوق أو التغلــب عىل نقص 
222 توفــر املنافــع العامــة يف قطاعــي األغذية والزراعة.

وهنــاك توافــق واســع يف اآلراء حول أهميــة اإلنفاق العام، 
ومــن املهــم ضان اســتثار املوارد الشــحيحة يف املجاالت 

التــي تحقــق عائــًدا أكر. وتواجه أنــواع معيَّنة مــن النفقات 
التــي ثبــت أنهــا تحقــق عائدات كبــرة، مثل البحــث والتطوير 

223 وعــىل النقيض  الزراعــي واإلرشــاد، نقًصا شــديًدا يف التمويل.
مــن ذلــك، يف حــن الدعم ميكــن أن تكون له آثــار إيجابية يف 

تعزيــز اإلنتاجيــة فــإن التقديرات تُشــر إىل أن عائــده الطويل 
األجــل أقــل من العائــد الذي تحققــه تلك املنافــع العامة. 

ووفًقــا لبيانــات النفقــات العامة224 يف مجموعــة مختارة من 
بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحراء الكــرى فإن املوارد املحدودة 

املتاحــة لحكومــات اإلقليم تبتلعها أساًســا االســتثارات 
يف إنتــاج األغذيــة التــي ال تزال تســتأثر بأكر حصة من 

االســتثارات الزراعية عىل حســاب ســائر قطاعات النظام 
الغــذايئ )الشــكل 40(. وكا نوقش من قبل فإن سياســات 

التجــارة والســوق التي تقمع األســعار تــر كثرًا باملزارعن يف 
البلــدان املنخفضــة الدخل. وعــىل العكس من ذلك، يســتفيد 

املزارعــون فيــا يبدو مــن التحويات الكبــرة يف امليزانية التي 
تتخذ أساًســا شــكل برامــج لدعم املدخــات وبضعة تدابر أخرى 

ل صانعو السياســات يف كثر  لدعــم الدخــل الزراعــي.225 ويُفضِّ
مــن األحيــان هذه النفقــات ألنها متثل فائدة فورية وســائلة 

وقابلــة للتوجيــه إىل الســكان الريفن الذين يُشــكلون القاعدة 
االنتخابيــة العريضــة يف هــذه البلدان. غر أن مــن الصعب أيًضا 
إنهــاء إعانات املدخــات تدريجيًا حتــى عندما تتجــاوز التكاليف 

مــا يتحقــق من فوائد.226 ورمبــا ال يكون إنفاق نســبة كبرة من 
امليزانيــة عــىل إعانــات املدخات أكرث النهــج كفاءة لضان منو 

القطــاع والقــدرة عىل تحمــل كلفة رشاء الغذاء.226

وكــا هــو موضح يف الشــكل 40، ال يقــدم الدعم الكايف إىل 
مرافــق مــا بعــد اإلنتاج، مثــل التخزين والتســويق. كا أن 

النفقــات التــي تعــود بفائدة عىل املســتهلكن )مثــل التغذية 
املدرســية والتحويــات النقدية( محــدودة مقارنــة بالنفقات التي 

تســتهدف املنتجــن عــىل الرغم من أن تغير مســار هذا االتجاه 
بــات ملحوظـًـا يف بعــض البلــدان األفريقية يف اآلونة األخرة. ويف 

بلــدان مثــل إثيوبيا وكينيــا وموزامبيق، انصــب الركيز بصورة 
متزايــدة عــىل برامج الحايــة االجتاعية، ال ســيا التحويات 

النقديــة التي تســتهدف الفئات األشــد فقــًرا.225 وميكن لهذا 
النــوع مــن النفقــات، وكذلك، ولكن بدرجــة أقل، نفقات 

التســويق والتخزيــن، أن تعالــج القيود التــي يواجهها الفقراء 
يف الحصــول عــىل أغذيــة مغذية. وأثبتت أيًضا االســتثارات 
يف البحــث والتطويــر الزراعــي فعاليتهــا الكبرة يف الحد من 

ســوء التغذيــة باملقارنة مــع اإلنفاق عىل البحــث والتطوير غر 

| 135 |



اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

25 20 15 10 5 0

9

9.1

9.2

15

16.3

18.8

22.6

احلصة من النفقات اإلمجالية على األغذية والزراعة (%)

اإلعانات للمنتجني

اإلرشاد والبحث والتطوير

البىن التحتية الزراعية

غريها (مثًال األراضي واملوارد الطبيعية)

التحويالت من املستهلكني

التكاليف اإلدارية
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الزراعــي. مــن ذلك عىل ســبيل املثال أن إدخــال أصناف البذور 
املحَســنة ميكــن أن يفــيض إىل صدمــة إيجابية يف املعروض من 

اإلمــدادات، ويُخفِّض ذلك األســعار ويزيد االســتهاك، ما يؤدي 
إىل تحســن النتائــج التغذوية املختارة.227،ا228

وتشــمل االســتثارات األخرى التي ميكن أن تُســهم بدور كبر 
يف تعزيــز القــدرة عىل تحمل كلفــة رشاء األغذية املغذية 

االســتثارات يف البنيــة التحتية للطرق كــا لوحظ من قبل. ومل 
يخصص يف املتوســط ســوى 16 يف املائة من النفقات ملرشوعات 

البنيــة التحتيــة يف البلــدان موضوع التحليل )الشــكل 40(. غر أن 
عدة دراســات تؤكد أن تحســن الطرق ميكن أن يُخفِّض أســعار 

املحاصيــل املحليــة وميكن أن تكون له تأثــرات أكر عىل املناطق 
األقل إنتاجية والتقلبات املتوســطة يف أســعار األغذية.229،ا230

وعــىل الرغــم مــن أن التحيُّز لصالــح املنتجــن يف امليزانيات العامة 
ميكــن أن يعــوِّض جزئيًا معدل الحاية االســمي الســلبي الذي 

يواجهــه املنتجــون يف البلــدان املنخفضة الدخل، من املســتصوب 
إعــادة موازنــة املخصصــات لتوجيهها نحــو نفقات أكرث كفاءة 
وتعــود بآثــار أطول أجــًا عىل األمن الغــذايئ والتغذية. ومتثل 
االســتثارات يف املنافــع العامة مثــل الطرق والبنيــة التحتية 

للتخزيــن، ويف برامــج املســاعدة الغذائية )املعونــة الغذائية( 
والتحويــات النقديــة والتغذية املدرســية، التــي تندرج ضمن 

"التحويات االســتهاكية" يف الشــكل 40( عنارص أساســية لضان 
القــدرة عــىل تحمل كلفة رشاء األمنــاط الغذائية عندما تشــمل 

تلــك االســتثارات مكونات مراعيــة للتغذية. 

مالحظات: يوضح الشكل حصص املتوسط املركب لإلنفاق مقارنة مبجموع النفقات يف األغذية والزراعة )2005-2017( يف جمموعة خمتارة من البلدان األفريقية. 
وتشمل البلدان موضوع التحليل: بنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وإثيوبيا، وغانا، وكينيا، وملوي، ومايل، وموزامبيق، ورواندا، والسنغال، وأوغندا، ومجهورية تنزانيا املتحدة. 

www.fao.org/in-action/mafap/ :واسُتمدت بيانات النفقات من امليزانيات ومن النفقات الفعلية سواًء من املاحنني أو املصادر الوطنية. وميكن االطلع على تعريفات فئات النفقات يف
 .database/glossary-public-expenditure

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2020. قاعدة البيانات. يف: رصد وحتليل سياسات األغذية والزراعة ]النسخة اإللكرتونية[. روما. ]ورد ذكره يف 26 أبريل/نيسان 
.www.fao.org/in-action/mafap/data .]2020

الشكل 40
ز إلعانات املنتجني يف اإلنفاق العام على األغذية والزراعة وتوجيه استثمارات أقل حنو مكاسب  التحيُّ

الكفاءة يف سالسل إمدادات األغذية )جمموعة خمتارة من البلدان األفريقية، 2017-2005( 
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العوملة وحتول الُنظم الغذائية
شــهدت الُنظــم الغذائيــة يف العامل تحوالت كبرة، ال ســيا أثناء 

حقبــة التســعينات مــن القرن املايض ومطلــع القرن الحايل يف 
شــكل موجــة من العوملــة اجتاحت قطاع صناعــة األغذية ومتيَّزت 
بالتوســع الحري، وارتفاع مســتويات الدخل، وتحرير األســواق، 
ووصول االســتثار املبــارش واألجنبي إىل العــامل النامي.231 وكانت 

هــذه العوملــة مصحوبــة بنمو هائل يف اســتثارات رشكات 
األغذيــة عــر الوطنية وزيادة رسيعة يف مســتويات األغذية 

املباعــة مــن خال املتاجر الكرى التي يُشــار إليها باســم "ثورة 
الكرى".232 املتاجر 

ومُتثِّــل هــذه التطورات جانبًا رئيســيًا يف االقتصاد الســيايس الذي 
يحــرِّك تحــول الُنظم الغذائيــة ويؤثر عىل كلفــة األغذية والقدرة 
عــىل تحمــل كلفــة رشائهــا. من ذلك عىل ســبيل املثال أنه يف ظل 

ازديــاد تركــز القــوة االقتصادية يف عدد أقل من الــرشكات العابرة 
للحــدود الوطنيــة يف قطاع األغذية، تُشــارك هذه الرشكات 
يف عمليــات صنــع القــرار ومتارس الضغط من أجــل تقليص 

اللوائــح التنظيميــة املطبقــة عليها، وتُشــجع اللوائــح التنظيمية 
التــي تُطبَّــق عــىل القطاعات األخرى )مثــل اتفاقات التجارة 

واالســتثار التــي تُلــزم الحكومات بحاية مصالح اســتثارات 
الــرشكات(، وتقــاوم الرائب التــي تُطبَّق عــىل منتجاتها أو 
ترفضهــا، ومتــارس الضغــط عىل صانعي السياســات من أجل 
منــح إعانات تســتفيد منها أنشــطة أعالهــا. وهكذا "تُرجم 

بالتايل قوة الســوق بســهولة إىل قوة سياســية"145 وأبقت أســعار 
األغذيــة العاليــة التجهيــز الغنيــة يف كثر مــن األحيان بالدهون 

والســكريات و/أو امللح عند مســتويات شــديدة االنخفاض.

ومــا ال شــك فيه أن قوة الســوق والعوملة عندمــا تفضيان إىل 
خفــض أســعار األغذية الكثيفــة الطاقة ذات القيمــة التغذوية 

املحــدودة فــإن ذلك ميكن أن يســفر عــن تغيرات كبرة يف أمناط 
االســتهاك الغــذايئ والحالــة التغذوية. وينطبــق ذلك بصفة 

خاصــة عــىل الفئات الســكانية األقل دخًا الذيــن تعد األغذية 
الكثيفــة الطاقة بالنســبة لهــم أيرس كلفة.231 

وتتيــح أيًضا عوملــة الُنظم الغذائية والتوســع يف املتاجر الكرى، 
فرصــة اقتصاديــة، ولكنها مصحوبة بخطر زيــادة التهميش 

وتعميــق مســتويات فقر املزارعن أصحــاب الحيازات الصغرة 
والعــال يف املناطــق الريفية. ويف كينيا عىل ســبيل املثال، أتاح 

ظهــور املتاجر الكــرى فرًصا أمام الفقراء الريفين لكســب الدخل 
يف ظــل دخــول أصحاب الحيازات الصغــرة يف ترتيبات تعاقدية 
مــع املتاجر الكــرى لتقديم منتجات طازجــة. ومع ذلك، بينا 
اســتفاد كثــر من أصحــاب الحيازات الصغرة، رأى آخرون أن 

الــرشوط التعاقديــة غر مواتيــة ومحفوفة مبخاطر.233 ويف هذه 
الحاالت، ال يجد صغار املزارعن أنفســهم خارج نطاق أنشــطة 

األعــال فحســب، ولكن الطرق التقليدية لتســويق األغذية 
املحليــة ميكــن أن تتحطــم أيًضا، مبا يف ذلك طرق تســويق الفاكهة 
والخضــار. وأدت الزراعــة التعاقدية مع ساســل املتاجر الكرى يف 
ســائر أنحاء العامل إىل تخفيض األســعار، ولكن األســعار باتت أيًضا 

استقراًرا.234 أكرث 

وكان اخــراق قطــاع التجزئــة الحديث يف شــكل متاجر كرى أقل 
وضوًحا يف البلدان املتوســطة الدخل يف آســيا، ال ســيا الهند 

ودول جنــوب رشق آســيا مقارنــة بالبلدان األخرى، مثل املكســيك 
وجنــوب أفريقيــا.198 ويف الهند، ســهَّلت محاور أنشــطة األعال 

الريفيــة ربط املزارعــن أصحاب الحيازات الصغرة بأســواق 
املناطــق الحريــة الرسيعــة النمو. وبــرف النظر عن رشاء 

املنتجــات الغذائيــة مــن املزارعن، توفِّر هــذه املحاور خدمات، 
مثــل املدخــات واملعدات التــي تحتاج إليهــا املزارع، وتتيح 
أيًضــا إمكانيــة الحصــول عىل االئتــان. ويتيح وجود مرافق 

تجهيــز األغذيــة وتغليفهــا وتريدها يف نفــس املوقع للمســتهلكن 
االســتفادة مــن اقتصــادات التكتل ويؤدي بشــكل عام إىل خفض 
تكاليــف املعامــات يف جميــع مراحل سلســلة إمدادات األغذية. 
وأدى هــذا النمــوذج يف الهنــد إىل ظهور املتاجر الكــرى الريفية 

التــي توفِّــر أغذية أساســية أرخص.232 واتجه املســتهلكون إىل 
املتاجــر الكــرى التي توفِّــر الفاكهة والخضــار الطازجة، والبيض، 

ومنتجــات األلبــان، واللحوم واألســاك نظــًرا لخلوها من أي 
مســائل مثرة للقلق بشــأن ســامة األغذية املرتبطة بأســواق 

املنتجــات الطازجــة التقليدية. 

وعــىل الرغــم مــن ذلك، يف حــن أن متاجر تجزئــة األغذية 
ت الُنظــم الغذائية عىل  الحديثــة واملتاجــر الكــرى غــرَّ

نطــاق العــامل وأثــرت تأثًرا كبــًرا عــىل الطريقة التــي يحصل 
بهــا النــاس عــىل األغذيــة املغذية، ال تزال أســواق األغذية 

التقليديــة ومتاجــر التجزئــة املســتقلة الصغــرة مصــادر مهمــة 
لألغذيــة املغذيــة امليســورة الكلفــة يف كثــر مــن البلدان. ويف 

الهنــد وإندونيســيا وفييــت نــام عــىل ســبيل املثال، ال تزال 
منافــذ تجزئــة األغذيــة التقليديــة مُتثِّــل أكرث مــن 80 يف املائة 

 60 مــن حصــة تجــارة تجزئة األغذية، ومــا يراوح بن 
70 يف املائــة تقريبًــا مــن حصــة تجارة تجزئــة األغذية يف  و

البلــدان املتوســطة الدخــل مــن الرشيحــة العليا، مثــل الصن 
198 . وتركيا
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خامتة 
أوضــح هذا القســم أن الدوافع الكامنــة وراء كلفة األغذية 

املغذيــة موجــودة يف جميع الُنظــم الغذائية يف مجاالت إنتاج 
األغذية، وساســل إمدادات األغذيــة، وبيئات األغذية، وطلب 

املســتهلكن، واالقتصاد الســيايس للغــذاء. ويعني ذلك أنه ال بد 
للسياســات، مــن أجل الحد من كلفــة األغذية املغذية وضان 

القــدرة عىل تحمــل كلفة الحصول عىل األمنــاط الغذائية الصحية، 
أن يكــون لهــا دور بارز يف تحوالت الُنظم الغذائية يف املســتقبل، 

وحينهــا فقــط ميكن للعامل أن يعود إىل املســار الصحيح نحو 
تحقيــق مقاصد الهــدف الثاين للتنمية املســتدامة املتمثل يف 
القضــاء عىل الجــوع وتحقيق األمن الغذايئ )مقصــد التنمية 

املســتدامة 2–1( وجميع أشــكال ســوء التغذية )مقصد التنمية 
املســتدامة 2–2( بحلول عام 2030. وكان هذا االســتعراض 

للدوافــع الكامنة وراء التكاليف مهًا يف الكشــف عن السياســات 
املحــددة التي ميكن أن تســاعد عىل خفض كلفــة األغذية املغذية 

وتحســن القدرة عىل رشاء األمنــاط الغذائية الصحية التــي يتناولها 
القســم التــايل. ومع ذلك، ونظًرا لتحديــات توافر البيانات يف 

تحديــد الدوافــع الكامنة وراء كلفة األغذيــة املغذية، باتت هناك 
حاجــة ملحــة إىل إجراء مزيد من البحث لضــان تكوين قاعدة 

معرفية أكرث صابة لاسرشــاد بها يف السياســات. 

وكــا يتبــنَّ من هذا القســم، تنشــأ بعض الدوافــع الكامنة وراء 
كلفــة األغذيــة املغذيــة عن التدهــور البيئــي وتحديات تغرُّ 
املنــاخ. ويوفِّــر ذلك، إىل جانــب التكاليــف البيئية املســترة 
التــي نوقشــت يف القســم الســابق، مررات إضافيــة ملعالجة 

العوامــل الخارجيــة البيئيــة املرتبطــة بالُنظــم الغذائيــة الحالية. 
وميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل إيجاد أوجه تــآزر مهمــة محتملة 

تســاعد عــىل خفــض كلفة األغذيــة املغذية وضان قدرة 
الجميــع عــىل رشاء األمنــاط الغذائيــة الصحية ويف الوقت نفســه 

n إحــداث تحــول يف الُنظــم الغذائيــة لتصبح أكرث اســتدامة.

سياسات خفض كلفة   4−2
األغذية املغذية وضمان 

التكاليف امليسورة لألمناط 
الغذائية الصحية

الرسائل الرئيسية

يتطلب خفض تكاليف األغذية املغذية وضامن كلفة ميسورة  	
لألمناط الغذائية الصحية للجميع إجراء تحوالت ملحوظة يف النظم 

الغذائية يف مختلف أنحاء العامل، مبا يف ذلك تعزيز قدرتها عىل 
الصمود يف وجه الصدمات، مثل جائحة كوفيد-19.

يف ظل تنوع الُنظم الغذائية وتعقدها، سيتعنَّ عىل البلدان  	
تنفيذ مجموعة من السياسات واالسرتاتيجيات املحددة السياق، 

وتعزيز استثامرات القطاعن العام والخاص من خالل تحقيق درجة 
كبرية من االتساق يف السياسات وتحسن التخطيط والتنسيق بن 

القطاعات والجهات الفاعلة.

يجب أن تتيح خيارات السياسات واالستثامرات تحوالت تساعد  	
عىل خفض كلفة األغذية املغذية وتقوية القدرة الرشائية للفقراء.

يبدأ ذلك بعملية ملّحة إلعادة التوازن يف السياسات والحوافز  	
الزراعية من أجل زيادة االستثامر املراعي للتغذية يف اإلنتاج 
الغذايئ والزراعي، خاصة الفاكهة والخضار، واألغذية النباتية 

والحيوانية املصدر الغنية بالربوتينات، مثل البقوليات والدواجن 
واألسامك ومنتجات األلبان.

إجراءات السياسات يف سالسل إمدادات األغذية حاسمة لخفض  	
تكاليف األغذية املغذية. وينبغي لهذه اإلجراءات تعزيز كفاءة 

تخزين األغذية، وتجهيزها، وتغليفها، وتوزيعها، وتسويقها، والحد 
يف الوقت نفسه من الفاقد من األغذية.

تُساهم كفاءة آليات التجارة الداخلية والتسويق بدور أسايس  	
يف خفض كلفة الغذاء للمستهلكن، وتجنب مثبطات اإلنتاج املحيل 
لألغذية املغذية، وهي مهمة لتحسن قدرة املستهلكن يف املناطق 

الحرضية والريفية عىل تحّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية.

ينبغي للحكومات أن تنظر بعناية يف اآلثار الناجمة عن ازدياد  	
عدد الحواجز أمام التجارة الدولية عىل القدرة عىل تحّمل كلفة 
رشاء األغذية املغذية )مبا يف ذلك التدابري غري الجمركية املتخذة 
لضامن سالمة األغذية(، إذ تؤدي سياسات التجارة التقييدية يف 
الغالب إىل زيادة كلفة األغذية، وهو ما ميكن أن يرض عىل وجه 

الخصوص بالبلدان املستوردة الصافية لألغذية.
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تتطلب زيادة القدرة عىل تحّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية  	
سياسات تُعزز فرص العمل وأنشطة إدرار الدخل، وتحد من 

تفاوت الدخل، وتضمن عدم تخلف أحد عن الركب. وستكون 
برامج الحامية االجتامعية املراعية للتغذية رضورية بصفة خاصة 
لدعم الفقراء واألشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية وال تتاح 
لهم ُسبل الحصول عىل الحد األدىن من األغذية املالمئة من حيث 

املغّذيات لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

ينبغي أيًضا اتخاذ تدابري إضافية عىل صعيد السياسات مبا  	
يتجاوز نطاق هذا التقرير بهدف تعزيز األمناط الغذائية الصحية. 

وتشمل هذه التدابري تعزيز بيئات األغذية الصحية، وفرض رضائب 
عىل األغذية الكثيفة الطاقة، وتنظيم صناعة األغذية وتسويقها، 
ووضع سياسات لدعم التثقيف التغذوي، واالستهالك املستدام 

لألغذية، والحد من املهدر من األغذية.

هناك فرص كبرية ملعالجة التحديات الصحية والبيئية عىل حد  	
سواء من خالل التغيريات يف أمناط التغذية األقل تأثريًا عىل صحة 

اإلنسان والبيئة.

تُســلط نتائــج التحليات الواردة يف األقســام الســابقة من هذا 
التقريــر الضــوء عىل كثر مــن تحديات متكن ســكان العامل من 

الحصــول عىل أمنــاط غذائية صحيــة لتلبيــة احتياجاتهم من 
املغّذيــات والتمتــع بحيــاة موفورة النشــاط والصحة. وتدعو 

اإلحصــاءات املثــرة للقلــق إىل التحــّول العاجل يف الُنظم 
الغذائيــة مــن أجــل توفر أمناط غذائية ميســورة الكلفة ومشــتقة 

يف أغلبهــا مــن مصادر نباتية ومســتدامة. ويف مــا يي ملخص 
النتائج الرئيســية:

تُشــر تقديرات كلفة األمناط الغذائيــة وإمكانية تحّمل كلفة  	
الحصول عليها يف العامل إىل أن أكرث من 3 مليارات شــخص ال 

ميكنهــم تحّمل كلفــة الحصول عىل منط غذايئ صحي؛ وال ميكن 
ألكرث من 1.5 مليار شــخص تحّمل كلفة الحصول عىل منط 

غذايئ يفي باملســتويات املطلوبة من املغّذيات األساســية؛ بل وال 
يســتطيع 185 مليون شــخص الحصول عىل منط غذايئ يحتوي 

عىل مــا يكفي من الطاقة الغذائية.
ميكــن للتكاليــف الصحيــة املرتبطة بالنمــط الغذايئ والتي لها  	

صلــة باألمراض غر املعدية الناشــئة يف جانــب كبر منها عن 
االرتفاع الرسيع يف مســتويات الوزن الزائد والســمنة أن تبلغ 

1.3 ترليــون دوالر أمريــيك بحلول عام 2030.
تفــرض األمناط الحالية الســتهاك األغذيــة تكاليف كبرة عىل  	

املجتمــع مــن حيث انبعاثات غــازات االحتباس الحراري وتقدر 
هــذه التكاليــف مببلغ 1.7 ترليون دوالر أمرييك ســنويًا بحلول 

عام 2030.

وتكشــف هــذه التقديــرات، إىل جانب آخــر البيانات املتاحة 
عــن األمن الغــذايئ والحالــة التغذوية الواردة يف الجزء األول 

مــن هــذا التقرير، عــن التحديــات الهائلة التــي يواجهها صانعو 
السياســات يف إحــداث تحــّول يف الُنظم الغذائيــة يف بلدانهم 

بحلــول عــام 2030. وســتفاقم جائحة كوفيد-19 هــذه التحديات 
نظــًرا لتأثرها الســلبي عىل ساســل إمدادات األغذيــة وإمكانية 

حصــول النــاس عــىل األغذية. وعىل الرغم من عــدم التيقن 
الشــديد واحتــاالت حدوث حالــة من الكســاد العميق يف العامل، 
ميكــن للبلــدان اتخاذ إجــراءات لتخفيف أثــر الجائحة عىل األمن 

والتغذوي. الغذايئ 

ويتضمن هذا القســم إرشــادات بشــأن أدوات سياسات 
واســراتيجيات لتحديــد أولويات اإلجراءات واالســتثارات. 
وينصــّب الركيــز عــىل خفض كلفة األغذيــة املغذية وضان 

القــدرة عــىل تحّمل كلفة األمنــاط الغذائية الصحية يف الســياق 
األوســع لتحويــل الُنظــم الغذائية. وميكن لبعض السياســات 

واالســراتيجيات التي نوقشــت يف هذا القســم أن تُشــكل جزًءا 
حاســًا من الجهود األوســع نحــو تعزيز قدرة الُنظــم الغذائية 
عــىل الصمــود يف مواجهــة صدمات بحجــم جائحة كوفيد-19. 

ويعــرض اإلطار 21 توصيات سياســاتية محــددة للحكومات.

ويتضــح من القســم 2–2 من هذا التقريــر أن األمناط الغذائية 
الصحيــة ميكن أن يكون لها دور مهم يف اســراتيجية شــاملة 

لخفــض التكاليــف الصحيــة والتكاليف البيئيــة املرتبطة بالنمط 
الغــذايئ. وتتطلــب معالجة هذه "التكاليف املســترة" يف املجتمع 

مجموعة تدابر يف السياســات واالســتثارات تتجــاوز مجال الركيز 
املبــارش لهذا التقرير.

تهيئة الظروف لتحّول فعال يف الُنظم الغذائية
ال تزال هناك عرش ســنوات لتحقيق غايات أهداف التنمية 

املســتدامة الطموحة يف البيئة االقتصادية واالجتاعية والسياســية 
الراهنــة – وهي بيئة معرضــة لصدمات مناخية وعواقب غر 

متوقعــة جراء أزمــة كوفيد-19. ويجب عىل البلدان يف غضون 
هــذه املدة الزمنية القصرة تحديد وتنفيذ تغيرات يف السياســات 
واالســتثارات إلحداث تحول يف نظمهــا الغذائية الراهنة مبا يكفل 

للجميــع إمكانية رشاء أمنــاط غذائية صحية تراعي اعتبارات 
االســتدامة. وال بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة من أجل 

األشــخاص األشــد فقرًا يف املجتمع، الذين يواجهون أكر التحديات.

ويجــب التغلــب عــىل تحديات السياســات الرئيســية، مبا يشــمل 
1( االرتفاع الشــديد يف مســتويات عــدم القدرة عىل  مــا يي: )

تحّمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية؛ )2( والسياســات 
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الحكوميــة املتجــذرة يف كثــر مــن األحيان التــي تُحايب إنتاج 
األغذيــة األساســية وتجارتهــا واســتهاكها عىل حســاب األغذية 

املغذيــة األخرى؛ )3( وساســل القيمــة الغذائيــة العاملية 
واملحليــة التــي تحركهــا بصورة شــبه حريــة دوافع الربح 

بــداًل مــن الرغبــة يف توفر أغذية تُســاهم يف األمنــاط الغذائية 
الصحيــة وتدعــم االســتدامة؛ )4( وزيــادة توافر األغذية 

الكثيفــة الطاقــة املحتويــة يف كثــر من األحيان عــىل كميات 
كبــرة مــن الدهون والســكريات و/أو امللح التي ســاهمت يف 
الزيــادة الرسيعــة يف الســمنة واألمــراض غر املعديــة املرتبطة 

بالنمــط الغــذايئ؛ )5( والتغيرات يف ســلوك املســتهلك 
وتفضياتــه التــي غالبًــا مــا تتأثر بالتســويق املكثــف لألغذية 

الكثيفــة الطاقــة مــا أدى بصــورة متزايدة إىل عــادات غذائية 
غــر صحيــة وزيادة انتشــار األمراض غــر املعدية وزيادة 

البصمــة الكربونيــة لألمنــاط الغذائيــة املســتهلكة.

ويعــرض اإلطــار 22 خارطــة طريق إلحــداث تحّول رسيع 
وفعــال يف الُنظــم الغذائيــة عــىل مســتوى البلديــات وعىل 

املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي، مبــا يشــمل العديد 
مــن مشــاورات السياســات الرئيســية الرفيعة املســتوى، 

ــات واإلجراءات. والتحلي

ويف مــا يــي مبــادئ مهمة ينبغــي اتباعهــا أثناء عمليــة تحويل 
الُنظــم الغذائيــة املــوىص بها يف اإلطار 22.

 ضمان أدوات سياسات واسرتاتيجيات 
استثمار حمددة السياق

يف ضــوء التنوع الواســع والتعقد الشــديد يف الُنظم الغذائية 
عــىل مســتوى البلديات واملســتويات الوطنية واملحلية، ويف 

ظــل التفاعــل بن مختلــف الُنظم الغذائية، ســتتطلب كل حالة 
مجموعة من أدوات السياســات واالســراتيجيات املنســقة املناسبة 

تساعد  أن  احلكومات  إىل  املقّدمة  التالية  للتوصيات  ميكن 
ومتنوعة  كافية  أغذية  الغذائية  النظم  توفري  ضمان  على 
غذائية  أمناط  على  اجلميع  حصول  من  للتمكني  ومغذية 

. صحية
توسيع برامج املساعدة الغذائية واحلماية االجتماعية يف  	

حاالت الطوارئ وحتسينها لضمان حصول الفقراء والضعفاء 
على أغذية مغذية باعتبارهم أشد املتضررين من اجلائحة.235

تنسيق العمل لتوفري املساعدة اإلنسانية املنقذة لألرواح  	
وجتنب انتشار اجملاعة على نطاق واسع، خاصة ملليني 

املدنيني الذين يعيشون يف حاالت النزاع، مبن فيهم كثري من 
واألطفال.236 النساء 

وضع سياسات جتارية وضريبية إلبقاء التجارة العاملية  	
مفتوحة؛237 وسيؤدي فرض قيود على حركة البضائع إىل 
إحداث خسائر يف األغذية وتعطيل إنتاج األغذية املتنوعة 

وبيعها. وتوزيعها  واملغذية وجتهيزها  واملأمونة 
الرتكيز على املعوقات اللوجستية الرئيسية يف سلسل  	

القيمة الغذائية لتجنب حدوث زيادات ال ضرورة هلا يف 
كلفة األغذية،237 ال سيما توفري أغذية مأمونة ومتنوعة بكلفة 

للجميع. ميسورة 
زيادة الدعم املباشر ألصحاب احليازات الصغرية من أجل  	

تعزيز إنتاجيتهم واحلد من خسائر ما قبل احلصاد وما بعده، 
وضمان الوصول إىل أسواق األغذية وكذلك من خلل قنوات 

اإللكرتونية.235 التجارة 
توسيع نطاق "اإلجراءات املزدوجة املفعول" يف االستجابة  	

جلائحة كوفيد-19 من أجل احلد من اآلثار السلبية على 
الغذائي والتغذية )مثل تشجيع الرضاعة الطبيعية  األمن 

اخلالصة، وتغذية األمهات، وبرامج الرعاية قبل الوالدة، 
الغذائية  والسياسات  فة،  املكيَّ املدرسية  التغذية  وبرامج 

والزراعية اليت تدعم األمناط الغذائية الصحية، والرعاية 
الشاملة(.238 الصحية 

النظر يف الشروع و/أو مواصلة برامج إثراء األغذية باملغّذيات  	
وفًقا لإلرشادات الدولية ملواجهة تدهور جودة النمط الغذائي 

أثناء اجلائحة يف ظل إمكانية ازدياد استهلك األغذية غري 
املزودة باملغّذيات أو األغذية غري القابلة للتلف اليت حتتوي 

على مستويات أقل من املغّذيات الدقيقة.239
وضع تدابري للتحفيز االقتصادي من أجل حتقيق االنتعاش  	

السليم وتعزيز إمكانية احلصول على األغذية بالنظر إىل 
أن اجلائحة حتد من القدرة الشرائية لألشخاص على نطاق 

واسع، ال سيما بني األعداد املتزايدة من العاطلني عن 
العمل.240

ينبغي أن تكفل صناعة األغذية وضع نُظم إلدارة سلمة  	
األغذية باالستناد إىل مبادئ حتليل اخملاطر ونقاط املراقبة 

احلرجة إلدارة خماطر سلمة األغذية ومنع تلوثها.241

اإلطار 21
أثر جائحة كوفيد-19: توصيات على صعيد السياسات للحيلولة دون حدوث زيادات يف 
كلفة األغذية املغذية وضمان إمكانية احلصول على أمناط غذائية صحية بكلفة ميسورة
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للســياق، فضًا عن اســتثارات من القطاعــن العام والخاص من 
أجــل تحويــل الُنظم الغذائية. وال بد ليك تكون تدابر السياســات 

املقرحــة فعالــة، االعراف أواًل بالحالــة الراهنة لألمن الغذايئ 
د  والتغذيــة يف أي بلــد أو مجتمع محي، وكذلك بالســياق املحدَّ

للُنظــم الغذائيــة الذي تُطرح فيه توصيات السياســات.

ويشــمل ذلــك تحديــد مــا ينفرد بــه كل بلد من دوافــع كامنة 
وراء كلفــة األغذيــة املغذيــة التي تناولها القســم 2–3، 

باإلضافــة إىل بلــورة فهــم شــامل للدور الحاســم الذي تؤديه 
الُنظــم الغذائيــة يف دفــع االقتصــاد الريفي بصفــة خاصة. ومن 
املهــم بالقــدر نفســه تكويــن صات قويــة بن املناطــق الريفية 

والحريــة يف ظــل معدالت التوســع الحــري الرسيعة وازدياد 
تعقد شــبكة ساســل إمــدادات األغذية التي مــن املتوقع 
أن توفِّــر أغذيــة مأمونــة ومغذية لألعــداد املتزايدة من 

املســتهلكن يف املناطــق الحريــة.

وبعــد بلــورة فهــم أفضــل للتحديات العامــة، ينبغي 
للحكومــات، واملؤسســات اإلقليميــة والعامليــة، بالتشــاور 

مــع جميــع الجهــات الفاعلــة املعنيــة، العمل من أجل 
وضــع مجموعــة شــاملة مــن تدابر السياســات التي من 

شــأنها التمكــن مــن إحداث تحــّول رسيع ومتســم بالكفاءة. 
وينبغــي أن يشــمل ذلــك فهــًا كامًا لدور االقتصاد الســيايس 

اإلطار 22
 - الصحية  الغذائية  امليسورة لألمناط  التكاليف   خارطة طريق لضمان 

الغذائية الُنظم  رئيسية على طريق حتويل  خطوات 

ل مشاورات السياسات الرفيعة املستوى والتحليلت واإلجراءات التالية املوصى بها خطوات رئيسية إلحداث حتّول يف الُنظم  مُتثِّ
الغذائية على مجيع املستويات من أجل التمكني من توفري أمناط غذائية للجميع بكلفة ميسورة.

اخلطوة 1
حتليل شامل لألوضاع. جيب أن يكون لدى احلكومات فهم شامل حلالة األمن الغذائي والتغذية، باإلضافة 
إىل قدرة الُنظم الغذائية على توفري أغذية مغذية وعلى أي مستوى من القدرة على حتمل التكاليف، جلميع 

السكان. شرائح 

اخلطوة 2

الدوافع الكامنة وراء كلفة األمناط الغذائية الصحية. حتديد الدوافع الكامنة وراء كلفة األغذية 
املغذية على طول سلسل إمدادات األغذية ومدى تيسري بيئات األغذية أو عرقلتها لقدرة األشخاص 

املادية واالقتصادية واالجتماعية على الوصول إىل أمناط غذائية صحية. وضمان إجراء مشاورات مشرتكة 
بني القطاعات، مبا يشمل ممثلني من القطاعني العام واخلاص، مع احلرص على توفري ضمانات قوية إلدارة 

حاالت التضارب يف املصاحل.

اخلطوة 3
تلبية الحتياجات العاجلة للفئات األشد ضعًفا. احلرص أثناء اإلعداد لتحويل الُنظم الغذائية 

على وضع آليات ملئمة للحماية االجتماعية والدعم يف حاالت الطوارئ من أجل املساعدة على خفض 
مستويات اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية اليت ال تزال مرتفعة.

اخلطوة 4

حتديد سياسات واستثمارات لالستفادة من حتويل الُنظم الغذائية. االتفاق على جمموعة من 
السياسات اجليدة التصميم وفرص االستثمار يف خمتلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية من أجل 

ع ُسبل وصول مجيع السكان إىل أمناط غذائية صحية  مزيد من الُنظم الغذائية املراعية للتغذية اليت توسِّ
الكلفة. ميسورة 

اخلطوة 5

تنفيذ توصيات السياسات ورصد اللتزام واألثر. ضمان تنفيذ تدابري السياسات واالستثمارات وفًقا 
لألوليات املتفق عليها، على أن يكون ذلك مدعوًما بتشريعات ملئمة ولوائح تنظيمية وخطط استثمارية 

من مجيع اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص. وحتديد نظام قائم على األدلة لرصد التقدم احملرز يف 
التنمية املستدامة. حتقيق غايات أهداف 
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واملقايضــات املحتملــة يف تعزيــز أو عرقلــة القــدرة عىل 
تحمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية التي تراعــي اعتبارات 

االستدامة.

 تعزيز مواءمة السياسات من خالل 
حتسني التخطيط والتنسيق

يف ضــوء تعقــد الُنظــم الغذائية القامئــة وتنوعها، واالقتصاد 
الســيايس الــذي شــكَّل تلك الُنظم بطرق غــر مرغوبة يف كثر 

مــن األحيــان، يلزم بــذل جهود متضافرة يف كثــر من قطاعات 
االقتصــاد املختلفــة: الصحة، والزراعــة، والبيئة، والغابات، 
ومصايــد األســاك وتربية األحياء املائيــة، وصناعة األغذية 
وتجارتهــا وتســويقها، والتمويــل والتنمية، والبنيــة التحتية، 

والتجزئــة، والتعليــم. وال بــد من مضافرة الجهــود بن جميع 
الجهــات الفاعلــة، مبا فيهــا الحكومة، والقطاع الخــاص، والهيئات 
البحثيــة واألكادميية، واملجتمع املدين، ووســائط اإلعــام، ومنتجي 
األغذية ومســتهلكيها أنفســهم. ويشــمل ذلك الجهــات الفاعلة يف 
ساســل القيمــة العاملية التــي متتلك قوة االحتكار الكامل للســوق 

واحتــكار القلــة وتؤثــر عىل نُظم األغذيــة املحلية يف البلدان.

وهناك تدابر سياســات أو اســتثارات معيَّنة تؤثر عىل تحويل 
الُنظــم الغذائية بصورة أكر من غرها، ما يُشــجع بعض ممثي 

القطــاع عىل الدفاع عن هــذه التدابر وحدها. غر أنه بالنظر إىل 
الرابط بن مختلف اإلجراءات يف ســياق الُنظم الغذائية، فإن 

الجهود املتضافرة املشــركة بــن مختلف القطاعات هي وحدها 
التي ســتكون مفيدة. ويف حن أن القطاع الخاص هو املســؤول عن 

معظم االســتثارات يف الُنظــم الغذائية، تقع عىل القطاع العام 
املســؤولية األوىل عن توفر املنافع العامــة وتعزيز القيم االجتاعية 
عن طريق ســد الثغرات )مثل االســتثار يف شبكات الطرق وآليات 
الحاية االجتاعية( ومعالجة إخفاقات الســوق.242 ويُشــكل تعزيز 

الحوكمــة من أجل األمن الغــذايئ والتغذية أولوية لعقد األمم 
املتحــدة للعمل من أجل التغذية، ويشــمل ذلك تركيز االهتام 

عىل التنســيق الحكومي الشــامل واملشرك بن القطاعات واملتعدد 
القطاعات. وتُشــر معظم البلدان )80 يف املائة( إىل أنها وضعت 

آليات لتنســيق سياسات التغذية الوطنية.243

النظر يف األبعاد الزمنية للتحّول
هنــاك بُعــد زمنــي ال بد من أخــذه يف االعتبار عند وضع 

سياســات إلحــداث تحّول ناجــح يف الُنظم الغذائية. وســتتوقف 
فعاليــة السياســات الهادفــة إىل تحقيق األهــداف اإلمنائية عىل 

تحديــد التحديــات التــي ينبغــي التصدي لهــا بجرأة أكر يف بداية 
عمليــة التحــّول التــي تتيح مســاحة أوســع لتحقيق تقدم رسيع. 
وميثـّـل ذلــك جانبًا مهــًا ألن النفقات واالســتثارات العامة يف 

السياســات التحويليــة ميكــن أن تواجه غلــة حدية متزايدة يف 
معالجــة الجــوع وانعدام األمن الغذايئ وجميع أشــكال ســوء 

التغذيــة فقــط خال مدة زمنيــة معيَّنة.ف ف  وتُشــكل النفقات 
العامــة بصفــة خاصة أداة رئيســية لتحقيــق تغير بنيوي.

وبالنظــر إىل أن التدخــات القصــرة األجل تهــدف إىل تلبية 
االحتياجــات العاجلــة للفئات األشــد فقًرا واألكــرث معاناة من 

انعــدام األمن الغــذايئ، من املهم عدم إغفــال االحتياجات 
التغذويــة لهــذه الفئات األشــد ضعًفــا أثناء عمليــة التحّول، حتى 

وإن كان ذلــك يعنــي زيــادة البصمــة البيئية للبلد. ومن شــأن 
عــدم تلبيــة االحتياجات مــن املغّذيات أثناء املراحل الحاســمة 

لــدورة الحياة، مثل ســن الرضاعــة والطفولــة املبكرة واملراهقة، 
أو أثنــاء الحمــل أو اإلرضــاع، أن ينطوي عىل عواقب تســتمر 
طــوال الحيــاة وتتوارثهــا األجيال. ومن هنــا تأيت الحاجة إىل 

تلبيــة االحتياجــات العاجلة من االســتهاك الغــذايئ والتغذية 
بصــورة كافيــة يف بدايــة عمليــة تحويل الُنظــم الغذائية حتى 

وإن انطــوى ذلــك عىل مقايضــات معيَّنة )بيئيــة يف هذه الحالة(.

ــل القطــاع العام املســؤولية األوىل عن االســتثارات  ويتحمَّ
األطــول أجــًا يف ســبيل إحداث تحــّول يف الُنظــم الغذائية، مثل 
البنيــة التحتيــة للميــاه والطــرق، والتدابــر األخرى التــي تهيئ 
بيئــة مُتكِّــن مــن تحقيق كفــاءات يف الكلفة عىل طول ساســل 
القيمــة. وميكــن للحكومــات نــرش قرارات االســتثار من خال 

االســتثار املشــرك، أو فــرض الرائــب، أو تقديم اإلعانات، 
أو التنظيــم لتشــجيع اســتثارات القطــاع الخــاص يف الُنظم 
الغذائيــة مــن أجــل أمناط غذائيــة صحية، مــع مراعاة أثرها 

البيئــي. وينبغــي تكميــل هــذه االســتثارات بتدابــر تنظيمية 
242 وطوعيــة وتوعيــة املســتهلكن وغر ذلك مــن الحوافز.

ويلزم وضع اســراتيجيات وسياســات تشــمل رؤًى عىل األجلن 
القصر واألطول للمســاعدة عىل تحديد أولويات االســتثارات 

والتدخــات ويف الوقت نفســه تجنــب املقايضات غر املؤاتية يف 
الوقــت الذي تقوم فيــه البلدان بتحويل نُظمهــا الغذائية. وعىل 

الرغــم مــن التحديات الكثرة التــي تحول دون ضان اتخاذ 
قرارات مامئة عىل صعيد السياســات يف الوقت املناســب، هناك 

فــرص كثرة لتعزيز ساســل القيمة الغذائيــة التي تُوفِّر أغذية 
مغذية طازجة بأســعار ميســورة يف األســواق يف جميع أنحاء 

العامل. ويُشــار أدناه إىل العديد من أدوات السياســات والتدخات 

ف ف تثبت األدلة والتحليلت التجريبية املنبثقة عن عدد من الدراسات 

القطرية ألمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكارييب،352 وألفريقيا وآسيا والشرق 
األوسط،353 أهمية مراعاة تناقص الغلة احلدية يف فعالية اإلنفاق االجتماعي 

مبرور الوقت. وأضاف Sánchez، و354Cicowiez حتليًل يثبت أن مردود السياسات 
السابقة، يف املدى البعيد جًدا، سيتوقف على التغيريات اليت ستطرأ على سوق 

العمالة وكفاءة تقدمي اخلدمات.
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»

واالســتثارات التــي ميكن أن تحدث تحــّواًل يف الُنظم الغذائية 
الحاليــة من أجــل توفر أمناط غذائية صحية ميســورة الكلفة.

اخليارات على مستوى السياسات خلفض كلفة األمناط 
الغذائية الصحية وجعلها ميسورة أكثر

تفرض الزيادة يف عدد ســكان العامل وتوســعهم الحري بوترة 
أعىل من أي وقت مىض، باالقران مع ازدياد مســتويات الدخل، 

ضغوطـًـا هائلة عــىل قطاعات األغذية والزراعة لزيادة اإلنتاج من 
أجل الحفاظ عىل أســعار األغذية من االرتفاع.103 وال بد من أجل 

تعويض هذا الضغط الذي يدفع األســعار نحو االرتفاع وزيادة 
القــدرة عىل تحّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية أن تســاعد 

السياســات والحوافز الغذائيــة والزراعية عىل ترسيع اإلنتاجية 
وإنتــاج الخضار والفاكهة، واألغذيــة الغنية بالروتينات. واألهم من 

ذلك أن بعض التقديرات تُشــر إىل أن زيادة اإلنتاجية الزراعية 
وحدها ستســاعد عىل رفع مســتوى دخل حوايل 80 يف املائة من 

فقــراء العامل املدقعن الذين يعيشــون يف املناطق الريفية ويعتمد 
معظمهم عىل الزراعة لكســب عيشــهم.149 غر أن آثار تغرُّ املناخ 

وقيود املوارد الطبيعية ستُشــكل تحديًا آخر لتوســيع اإلنتاج 
الزراعــي. وتتطلب االتجاهات املشــار إليها أعاه تغيرات كبرة يف 

السياســات الغذائية والزراعية وعىل طول سلســلة إمدادات األغذية 
برمتهــا من أجــل تلبية الطلب املتزايد عىل الغذاء.

وانطاقًا من الرســائل الرئيســية الواردة يف األقســام السابقة يف 
هــذا التقرير، يرد يف الشــكل 41 ملخص يوجز خيارات السياســات 
واالســتثارات التــي ينبغي النظر فيهــا من أجل إحداث تحّول يف 
الُنظــم الغذائيــة عىل نطاق العامل لزيــادة إمكانية الحصول عىل 

األمنــاط الغذائية الصحية بكفة ميســورة. ويتنــاول الجزء املتبقي 
مــن هذا القســم كل توصية من توصيات السياســات املقدمة.

 السياسات والستثمارات الكفيلة خبفض 
كلفة األغذية املغذية

سياســات تركــز عىل اإلنتاج الزراعي. يجــب أن يبدأ خفض كلفة 
األغذيــة املغذيــة وزيادة القدرة عىل تحّمــل كلفة األمناط الغذائية 

الصحيــة بإعادة توجيه األولويــات الزراعية نحو زيادة اإلنتاج 
الغــذايئ والزراعي املراعي للتغذية. وســيتعنَّ زيادة النفقات 

العامة لتمكن كثر من قرارات السياســات واالســتثارات الازمة 
لزيــادة اإلنتاجية وتشــجيع تنويع إنتاج األغذية وضان وفرة 

األغذيــة املغذية. وســيتطلب ذلك يف بعض الحاالت إعادة 
تخصيــص النفقــات لتحديد األولويات بصورة أفضــل وتعزيز فعالية 

النفقات العامة كجزء من اســراتيجية شــاملة لقطاع األغذية 
والزراعــة. ويف هذا الصدد، من األســايس أيًضــا أن تنظر الحكومات 

بعنايــة يف املقايضــات التي تنطوي عليهــا قراراتها عىل صعيد 

السياســات، وأن تقيِّم أثر تدابر السياســات الهادفة يف نهاية 
املطاف إىل القضاء عىل الجوع وســوء التغذية بجميع أشــكاله. 
وينبغي يف هذا التحّول مراعاة الجوانب الشــاملة للسياســات 

واالســتثارات الغذائية والزراعية املبيَّنة أدناه.

االســتثامر يف زيادة وتنويــع اإلنتاجية الزراعية املراعيــة للتغذية. 
يجــب أن تبدأ خيارات السياســات والحوافز لتحســن إمكانية 

الحصــول عىل األمنــاط الغذائية الصحية عند مســتوى املنتجن. 
وتتســم االســتثارات التي تدعم اإلنتاج الغذايئ املنزيل من 

الخضــار، والبقوليات، واأللبان، والدواجن، واألســاك، والفاكهة، 
بأهميتهــا يف زيــادة إمكانيــة الحصول عىل أمنــاط غذائية صحية يف 

البيئــات الريفية الفقرة. ومن األســايس إتاحــة إمكانية الوصول 
ــنة واألكرث اســتدامة، مبا فيها  إىل املعرفــة بتقنيات الزراعة املحسَّ
طــرق اإلنتــاج الذكية مناخيًا، من أجل زيــادة اإلنتاجية والحفاظ 

عــىل الربحيــة، وإنتاج فوائــض قابلة للتســويق بكلفة مخفَّضة ويف 
الوقــت نفســه زيادة قدرة الُنظــم الغذائية عىل الصمود.

ويجب أن تركز السياســات واالســتثارات أيًضا عىل تحســن 
النتائج التغذوية بن الســكان.182،ا244 ويشــمل ذلك سياســات 
لتيســر نُظــم اإلنتاج الغذايئ والزراعي املتنوعــة واملتكاملة، 
ومتكن النســاء والشــباب يف قطاع األغذية والزراعة، وتوفر 

حوافــز للتشــجيع عىل زيادة إنتاج الفاكهــة والخضار، وكذلك 
اإلنتــاج الحيواين عــىل النطاق الصغر، والحراجــة الزراعية، وتربية 

األحيــاء املائية واملنتجات الســمكية.

ع عىل التحّول  وينبغي النظر إىل السياســات الزراعية التي تُشــجِّ
عــن زراعة املحصول الواحد نحــو تقنيات اإلنتاج األكرث تكامًا، 

مثل الحراجة الزراعية واســتزراع األســاك يف حقول األرّز باعتبارها 
وســيلة للمســاعدة عىل خفض كلفة اإلنتاج وزيادة دخل املنتجن 

وقدرتهــم عىل الصمود، وتوفــر خدمات النظام اإليكولوجية، 
وزيــادة التنوع الغذايئ. واعرافًا باألثــر اإليجايب للُنهج املتكاملة 

عــىل األمن الغــذايئ والتغذية، يؤكد إطار عقد األمم املتحدة 
للعمل من أجل التغذية 2016–2025ا245 يف مجال عمله بشــأن 
"الُنظــم الغذائية املســتدامة القادرة عىل الصمود من أجل أمناط 

غذائيــة صحية" عىل دمج أهداف التغذية يف السياســات الغذائية 
والزراعيــة، وضان وصــول الجميع إىل أمناط غذائية صحيّة 

ومأمونة ومستدامة. 

تعزيــز الزراعــة يف املناطق الحرضية وشــبه الحرضية. ينبغي 
أيًضا توســيع إنتــاج أغذية مغذية متنوعــة يف البيئات الحرية 
وشــبه الحرية من خال االســتثار يف إنتاج محاصيل البســتنة 

إلتاحــة الحصول بســهولة عىل الفاكهــة والخضار والحد يف 
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 

الشكل 41

خيارات السياسات خلفض كلفة األغذية املغذية وجعل األمناط الغذائية الصحية ميسورة 
بقدر أكرب من خالل سياسات تكميلية لتعزيز األمناط الغذائية الصحية 

 سياسات موجهة حنو املستهلك
 جلعل األمناط الغذائية الصحية

ميسورة الكلفة بقدر أكرب

سياسات الحد من الفقر وعدم املساواة يف الدخل 	

 تعزيز آليات الحاية االجتاعية املراعية للتغذية 	
مبا فيها:

برامج التحويات النقدية –
التحويات العينية/توزيع األغذية –
برامج التغذية املدرسية –

تقديم إعانات لألغذية املغذية 	

املشّجعة التكميلية   السياسات 
الصحية الغذائية  لألمناط 

تشجيع بيئات األغذية الصحية 	

فرض رضائب عىل األغذية/ املرشوبات الكثيفة الطاقة  	
وذات املحتوى الغذايئ املحدود

تنظيم صناعة األغذية 	

تنظيم تسويق األغذية 	

تشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق بدائل حليب  	
األّم وضان حصول الرّضع عىل أغذية مغذية

السياسات الداعمة للتثقيف التغذوي 	

السياسات الداعمة لاستهاك املستدام لألغذية وخفض  	
املهدر منها

 سياسات واستثمارات خفض 
كلفة األغذية املغذية

االستثار يف زيادات يف اإلنتاجية املراعية للتغذية  	
والتنويع يف قطاعي األغذية والزراعة

تشجيع الزراعة يف املناطق الحرية وشبه الحرية 	

تجّنب فرض رضائب عىل األغذية املغذية 	

االستثار يف البحوث واالبتكار واإلرشاد 	

السياسات واالستثارات يف ساسل القيمة املراعية  	
للتغذية

السياسات واالستثارات للحد من الفواقد الغذائية 	

السياسات واالستثارات يف عمليات املناولة والتجهيز  	
املراعية للتغذية

تحصن األغذية 	

االستثار يف شبكات الطرقات والنقل والبنية التحتية  	
لألسواق

 الحرص عىل أن توفّق السياسات التجارية والتسويقية  	
بن مصالح املنتج واملستهلك

تعزيز ساسل اإلمدادات الغذائية يف الحاالت اإلنسانية 	

 وجبات صحية 
 بأسعار معقولة

 للجميع
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الوقت نفســه من مخاطر الفاقد من األغذية عىل طول ساســل «
إمــدادات األغذيــة املخترة. ويؤدي التنــوع الكبر يف نُظم إنتاج 

الزراعــة الحرية، وعــدم فهم األهمية النســبية للزراعة الحرية 
وطبيعتهــا وآثارهــا عىل األمن الغذايئ بصفــة عامة246 إىل صعوبة 

طرح توصيات محددة عىل صعيد السياســات. ويف الوقت نفســه، 
وســعيًا إىل ضان االســتغال الكامل إلمكانات الزراعة الحرية 
يف دعــم األمــن الغذايئ والتغذية، يلزم اســتحداث آليات مامئة 

لحوكمــة الزراعة الحرية وتوفر الدعم املؤســيس لها، مبا يشــمل 
الداعمة.247 الترشيعات 

تجنــب فــرض رضائب عــىل األغذية املغذية. تتــرر القطاعات 
الزراعيــة يف البلــدان املنخفضــة الدخــل التي تشــتد فيها الحاجة 

إىل زيادة إنتاج األغذية، ألســباب تشــمل عىل ســبيل املثال 
تقلبــات أســعار الرف، أو الضوابط عىل األســعار، أو ضعف 
القــوة التفاوضيــة للمزارعــن. وال تُخفِّض تدخات السياســات 
التــي متيــل إىل خفض أســعار الســلع الزراعية دخل املزارعن 

وحوافــز اإلنتاج فحســب، بــل تقلِّص أيًضا القــدرة عىل تحّمل 
كلفــة األمنــاط الغذائية الصحيــة لدى بعض الرشائح الســكانية 
األكــرث معاناة مــن التهميش )الفقــراء الريفيون(. لذلــك ينبغي 
تجنــب السياســات التــي تر باإلنتــاج الغذايئ والزراعي )من 
خــال فرض رضائــب مبارشة أو غر مبارشة( نظــًرا ملا ينطوي 

عليــه ذلــك يف الغالب مــن تأثرات تر بإنتــاج األغذية املغذية.

وينبغــي أيًضــا إعــادة النظر يف مســتويات اإلعانات يف قطاعي 
األغذيــة والزراعــة، خاصة يف البلــدان املنخفضة الدخــل، لتجنب 

فــرض رضائب عىل األغذيــة املغذية. وكشــف تحليل أجرته 
منظمــة األغذيــة والزراعــة عن أن اإلعانــات يف مجموعة مؤلفة 
مــن 68 بلــًدا تبلغ أعىل مســتويات لها بالنســبة للســكر، وتليها 
إعانــات املنتجــات الحيوانية واألغذية األساســية )األرّز بصورة 
أساســية(. ومن بــن مجموعة البلدان نفســها، تدخــل الفاكهة 

والخضــار بــن املنتجــات األكرث ترًرا )من خال تدابــر مختلف 
السياســات التــي تثبط اإلنتــاج(. وينبغــي للحكومات إجراء 

اســتعراض موضوعــي للسياســات الزراعيــة الراهنة لضان دعم 
إنتــاج األغذيــة املغذية بداًل من فــرض رضائب عليه.

وأّدت املعوقــات السياســاتية والهيكليــة األخرى، مبا فيها ضعف 
القطــاع الخــاص يف كثر من البلــدان املنخفضة الدخل، إىل تقييد 

اســتجابة املعروض من إمــدادات الخضار وغرها من األغذية غر 
األساســية. ففي الهند، متيل السياســات التي تُعزز إنتاج املحاصيل 
األساســية، مثل إعانات األســمدة واالئتان، ودعم األسعار والبنية 

التحتيــة للــري )خاصة لألرّز(، إىل تثبيط إنتــاج املحاصيل التقليدية 
غر األساســية، مثل البقول والحبوب البقولية.248 واســتمر التحيُّز 

يف تطويــر البنيــة التحتية للري لصالح املحاصيل األساســية يف كثر 
مــن األقاليــم األخرى. بداًل من ذلك، ينبغي للسياســات تعزيز 

االســتثار يف البنية التحتية للري التي تســتهدف تحديًدا تعزيز 
قدرة إنتاج الخضار يف جميع املواســم، وغرها من الســلع العالية 

القيمــة من أجل زيــادة توافر األغذية املغذية.

االســتثامر يف البحــث واالبتكار واإلرشــاد لرفع مســتوى 
إنتاجيــة األغذيــة املغذيــة يف قطاعــي األغذية والزراعة. 

ينبغــي لاســراتيجيات والرامــج الغذائيــة والزراعيــة الوطنية 
تعزيــز االســتثار يف البحــث والتطويــر من أجل رفع مســتوى 

إنتاجيــة األغذيــة املغذيــة واملســاعدة عىل خفــض كلفتها، 
ــنة،  مــع توســيع ُســبل الوصــول إىل التكنولوجيات املحسَّ
خاصــة بالنســبة ألصحــاب الحيــازات الصغرة، من أجل 

الحفــاظ عــىل مســتويات مامئة مــن الربحيــة. وينبغي أن 
يكــون ذلــك مصحوبـًـا بخدمات البحث واإلرشــاد التــي تتيح 

للمنتجــن األخــذ بطــرق إنتــاج أكرث اســتدامة تحافظ عىل 
249 وكذلــك التنوع  املــوارد الطبيعيــة، ال ســيا الربــة واملياه،
250 وعــاوة عــىل ذلك، من املهــم إقامة عاقات  البيولوجــي.
تعــاون مــع منظات وشــبكات البحث واإلرشــاد اإلقليمية 
والدوليــة لتعزيــز قــدرات نُظم البحث واإلرشــاد الزراعي 

الوطنيــة، ولتيســر تبــادل املعارف وأفضل املارســات 
واالبتــكارات مــن أجل زيادة اإلنتــاج واإلنتاجية.

وينبغــي تكميــل االســتثار العام يف البحث واإلرشــاد 
املدفوعــن بالطلــب باســتثارات يف برامــج كهربة الريف، 

والبنيــة التحتيــة للــري، والتوســع يف امليكنــة من أجل زيادة 
اإلنتاجيــة. وبالتــوازي مــع البحــث والتطويــر يف قطاع األغذية 

والزراعــة، ينبغــي للبلــدان املنخفضــة الدخل متكــن االبتكارات 
الزراعيــة الشــاملة والرويــج لهــا من أجــل تلبية الطلــب املتزايد 
عــىل الغــذاء. ويحــدث االبتكار الزراعــي بفعالية أكــر يف الُنظم 

التــي تتفاعــل فيهــا املنظــات البحثية، والخدمات اإلرشــادية 
واالستشــارية واملؤسســات الرئيســية األخــرى كل منها مع 

اآلخــر، وتربطهــا صات قويــة باملزارعن األرسين، مــا ميّكنهم 
مــن زيــادة اإلنتاجيــة وتعزيــز القدرة عىل الصمــود يف مواجهة 

251 الصدمــات، وتحســن اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعية.

ويتخــذ االبتــكار يف الزراعــة كثــرًا من األشــكال املمكنة، مبا 
يشــمل، يف جملــة أمــور، امليكنــة املوفِّرة للعالــة؛ وتربية 

املحاصيــل والحيوانــات؛ واســتخدام عوامــل املكافحة 
البيولوجيــة وإدارة التنــوع البيولوجــي للربــة لتحســن 

خصوبتهــا، باإلضافــة إىل الزراعــة املائيــة إلنتاج أغذية يف 
املناطــق املحــدودة امليــاه؛ واســتحداث لقاحات ضد أمراض 
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املاشــية وأمــراض الحيوانــات املائية؛ وزيادة اســتخدام 
تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت؛ واســتخدام الطائرات 
التــي تعمــل بــدون طيار إلجراء املســوح الجويــة يف مكافحة 

الجــراد الصحــراوي؛ وإتاحة طرق جديــدة أمام املزارعن 
للوصول إىل األســواق.

الخيارات عىل مســتوى السياســات عىل طول سلسلة القيمة 
الغذائية. يتطلب تصميم توجيهات السياســات التي ســبقت 

اإلشــارة إليها وتنفيذها بهدف زيــادة إنتاجية األغذية املغذية، أيًضا 
مراعاة الجوانب الحرجة يف سلســلة اإلمداد )أو سلســلة القيمة( 
لكل منتج. ويف هذا الخصوص، يُســاعد نهج ساســل القيمة عىل 
التعامــل مع تعقد الُنظم الغذائيــة وتحديد فرص تعزيز التغذية 

يف مختلــف املراحــل.252 وتؤثر جميع اإلجراءات املتخذة عىل طول 
سلســلة القيمة الغذائيــة يف نهاية املطاف، ويف حالة أي منتج 

غذايئ، عىل ســعر االســتهاك، وبالتايل عىل إمكانية تحّمل القدرة 
عــىل رشاء الغذاء )تبًعا لدخل املســتهلك أو قوته الرشائية(. وميكن 

أن تفيض إجراءات السياســات الرئيســية واستثارات القطاعن 
العــام والخاص إىل زيادة اإلنتاجيــة الزراعية، وخفض كلفة األغذية 

وتعزيــز الكفاءات يف تخزين األغذيــة، وتجهيزها، وتغليفها، 
وتوزيعها، وتســويقها يف ساســل القيمة الغذائية، وهي ترجم 

جميًعا إىل انخفاض يف أســعار األغذية. ويلزم يف كثر من البلدان 
توجيه اســتثارات أكر من القطاعن العام والخاص إىل ساســل 
القيمــة الغذائية يف ظل ازدياد تعقــد الُنظم الغذائية وترابطها، 

خاصة يف مناطق املدن التي تشــهد منًوا رسيًعا.

وحققــت ساســل إمدادات األغذيــة الحديثة مبــا فيها من تنوع 
ومتيُّــز يف املنتجــات الغذائيــة، فرًصا هائلة يف "إضافــة القيمة" 

إىل املــواد الغذائيــة. وأدى ذلك يف الوقت نفســه إىل زيادة 
التكاليــف التــي يتحّملهــا املســتهلك. وبالنظر إىل أن هــذا التقرير 

يطــرح يف مــا يي خيــارات مختلفة عىل صعيد السياســات، من 
املهــم إدراك أن السياســات التي تتدخــل مبارشة يف اإلنتاج 

الزراعــي لتعزيــز العادات الغذائيــة الصحية ســتفتقر عىل 
األرجــح إىل الفعاليــة والكفــاءة ما مل تأخذ يف الحســبان طريقة 

تجهيــز األغذيــة وتوزيعها وتســويقها يف كامل سلســلة إمدادات 
األغذيــة،253 والطريقــة التي ســيؤثر بها التدخل عــىل كل مرحلة. 
وتُناقَش أدناه إجراءات السياســات واالســتثارات التي تســاعد 
تحديــًدا عــىل زيادة القدرة عــىل تحّمل كلفة األمنــاط الغذائية 
الصحيــة – وكذلــك األمناط الغذائيــة الصحية التي تشــمل أيًضا 

اعتبــارات االســتدامة – داخل ســياق الُنظــم الغذائية وعر 
ــل القيمة الغذائية. ساس

سياســات واســتثامرات من أجل سالســل القيمــة املراعية 
للتغذيــة. ازداد االهتــام بــن الحكومات واملؤسســات اإلمنائية 
يف العــامل باســتخدام ساســل القيمــة املراعيــة للتغذية كوســيلة 
254 وتشــمل األمثلة االســتثارات يف تحســن  لتحســن التغذيــة.
التخزيــن والتجهيــز والحفــظ للحفــاظ عــىل القيمــة التغذوية 
للمنتجــات الغذائيــة. وكــا نوقــش أعاه فإن توســيع تشــكيلة 

املحاصيــل املنتجــة وتنويعهــا لتشــمل الحراجــة الزراعية 
واملنتجــات الحيوانيــة و/أو الســمكية عــىل مســتوى اإلنتاج 
مهــم أيًضــا لرفع مســتوى الدخل وكذلــك النتائــج التغذوية 

255 ــار املنتجن. لصغ

هــت دعــوات إىل رضورة وضع سياســات أقوى تجاه  ووجِّ
ساســل القيمــة املراعيــة للتغذيــة، خاصــة يف البلــدان املرتفعة 

واملتوســطة الدخــل والبلــدان املنخفضــة الدخل الرسيعــة النمو 
التــي بــات فيهــا القطاع الزراعي مــورًدا للموارد الخــام لصناعة 

تجهيــز األغذيــة والتــي تُعــزز فيها سياســات الُنظــم الغذائية 
الســعرات الحراريــة املنخفضــة الكلفــة واملغّذيــات املرتفعة 

186 ولوحــظ أيًضــا ازدياد تســويق األغذيــة الكثيفة  الكلفــة.
الطاقــة العاليــة التجهيــز وإتاحتهــا يف البلــدان املنخفضــة 
واملتوســطة الدخــل، مــا يتطلب زيادة يف إنتــاج مكونات 
هــذه األغذيــة )وهي أساًســا النشــويات املكررة والزيت 

والســكريات( بينــا يجــري يف الوقــت نفســه تقييد املعروض 
256 وتؤكد هذه  مــن إمــدادات األغذيــة املجهزة بالحــد األدىن.

التطــورات، مــن بن أمــور أخرى، الحاجــة إىل أن تُعزز تدخات 
السياســات نُظــًا غذائيــة مراعيــة للتغذيــة مــن مرحلة اإلنتاج 

186 مــروًرا بجميــع مراحل سلســلة القيمــة الغذائية.

مــن ذلك عىل ســبيل املثــال أنه بالنظر إىل التحديات الشــديدة 
التــي تواجههــا الدول الجزريــة الصغرة النامية، يســلّط برنامج 

العمــل العاملــي بشــأن األمن الغذايئ والتغذيــة يف الدول الجزرية 
الصغــرة الناميــة الضوء عــىل أهمية تطوير نُظــم غذائية أكرث 

صمــوًدا ومراعــاة للتغذية وساســل القيمة الخاصــة بها. ومن بن 
أمــور أخــرى، يهدف النهــج املراعي للتغذية إىل معالجة ســوء 

التغذيــة املتزايــد والتكاليــف الصحية الناجمة عــن ظهور األغذية 
الكثيفــة الطاقــة والعاليــة التجهيز وتفضيلها؛ واملســتويات 
الكبــرة مــن الفاقد واملهدر من األغذية؛ وازدياد املســائل 

املتصلــة بســامة األغذية واألمراض العابــرة للحدود، وكذلك 
التدهــور البيئــي وتدهور املــوارد الطبيعية.175 ويف مثال آخر، 

تبّنــى مرشوع النهوض بُســبل عيش أصحــاب الحيازات الصغرة 
يف رشقــي إندونيســيا نهًجــا قامئًا عىل ساســل القيمة املراعية 

للتغذيــة يف معالجــة "الفجــوة التغذوية" التي تبــنَّ أنها بلغت 
مســتويات شــديدة للغاية بن الفتيــات املراهقات. ويف إطار 
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دت الســلع الغذائية التي ميكــن أن تعالج الفجوات  املــرشوع، ُحــدِّ
التغذويــة لــدى هؤالء الفتيات وكذلك أفراد أرُسهن – وشــملت 
املوز، والكســافا، والذرة، والســبانخ، والبطاطا الحلوة، واألســاك 
– وميكــن أن توفِّــر أيًضا فرص أعال مجزيــة ألصحاب الحيازات 
الصغــرة. وســاعد هذا النهــج املطبَّق املراعــي للتغذية عىل متكن 
النســاء وإدرار مزيد من الدخل ووضع أُســس نظام غذايئ محي 

م بصورة مســتدامة أغذية مغذية تُســاهم يف العادات  يقــدِّ
الغذائية الصحية. وبالتايل ســاعدت االســتثارات يف ساســل قيمة 

متعــددة عــىل تنويع األمناط الغذائيــة ومصادر الدخل.257

السياســات واالســتثامرات لخفض تكاليف األغذية. ميكن لهذه 
السياســات واالســتثارات أن تزيد القدرة عىل تحّمل كلفة رشاء 
األغذيــة املغذيــة بطريقتن. أواًل، عن طريق الركيز عىل املراحل 
األوىل )اإلنتاج( يف سلســلة إمدادات األغذية بالنظر إىل أن ذلك 
مييل إىل تعزيز اإلمدادات وبالتايل يخّفض أســعار األغذية عند 

باب املزرعة. ويتســم ذلك بأهمية كبرة يف الحد من خســائر 
الســلع القابلة للتلف، مثــل الفاكهة والخضار، ومنتجات األلبان، 

واألســاك واللحوم. وثانيًا عن طريق اســتهداف أجزاء سلسلة 
إمدادات األغذية التي تقع فيها أكر خســائر األغذية نظرًا ألن ذلك 

ينطــوي يف األرجح عىل أثر أكر عــىل خفض كلفة املادة الغذائية 
املســتهدفة. وســيختلف التأثر العام عىل األسعار باختاف السلع 
والبلــدان.181 ويف كثر من البلدان املنخفضة واملتوســطة الدخل، 

تبلغ خســائر أغذية الســلع القابلة للتلف أعىل مســتوى لها يف 
ظل غياب األســواق وضعف البنيــة التحتية للطرق وتردي حالة 

ــن  مرافق التخزين. ولن يؤدي االســتثار يف مرافق التخزين املحسَّ
وكذلــك تقنيات الحفظ والصــون بعد الحصاد يف الحد من الفاقد 

من األغذية فحســب، بل ستســاعد أيًضا عىل الحفاظ عىل محتوى 
األغذية من املغّذيات وتحســن سامة األغذية.

السياســات واالســتثامرات يف عمليات املناولــة والتجهيز املراعية 
للتغذيــة. باإلضافــة إىل تخزين األغذية، من األســايس وجود 

مرافــق مامئــة ملناولة األغذية وتجهيزها مــن أجل زيادة الكفاءة 
عــىل طول سلســلة القيمة. ويف حال انتقال مكاســب الكفاءة إىل 
املســتهلك )يف شــكل وفورات يف الكلفة( فإن ذلك سيســاهم يف 

زيــادة القدرة عــىل تحّمل كلفة األمناط الغذائيــة الصحية. وميكن 
أيًضــا لتحســن التخزيــن والتجهيز والحفــظ أن يزيد دخل منتج 

ات املوســمية  األغذيــة باإلضافة إىل الحد من اآلثار الســلبية للتغرُّ
عىل انعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية.182 ويف إندونيســيا، 

أدى دعــم إنتاج األســاك وتربية األحياء املائيــة وتجهيزها 
وتســويقها يف مجتمعات الســواحل والجزر الصغرة إىل زيادة 

اإلنتاجيــة والدخــل والتنوع الغذايئ وكذلــك متكن املرأة كا هو 
موضح يف اإلطار 23.

إثــراء األغذيــة باملغذيــات. يعاين أكرث من  ملياري )2( شــخص 
يف العــامل اليــوم من نقــص املغّذيات الدقيقــة الناجم يف جانب 

كبــر منــه عن نقــص الفيتامينات واملعادن يف األمنــاط الغذائية. 
ويــوىص بإثــراء األغذية املســتهلكة بانتظــام باملغّذيات )مثل 
إضافــة اليود إىل امللــح( وإثراء األغذية األساســية باملغّذيات 

)مــن خــال التدعيــم الحيوي عىل مســتوى اإلنتاج أو من 
خــال التدعيــم بعد الحصــاد( كتدبر فعال من حيــث الكلفة 

للحــد مــن هــذا النقص.263 من ذلك عىل ســبيل املثال أن 
ــنت  نــة بيولوجيًا هــي املحاصيل التي تحسَّ املحاصيــل املحصَّ
تغذويًا باســتخدام مارســات الهندســة الزراعية أو الربية 

التقليديــة للنباتــات أو التكنولوجيــا الحيويــة الحديثــة، لزيادة 
كثافــة محتواهــا من املغّذيــات الدقيقــة، وبالتايل ضان أكر 
قيمــة تغذويــة ممكنــة ملكــون املحاصيل األساســية يف النمط 

264 ويتســم ذلــك بأهمية خاصــة للفقــراء الريفين  الغــذايئ.
وأرس صغــار املزارعــن يف البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل 
الذيــن تهيمــن عــىل أمناطهم الغذائيــة املواد الغذائية األساســية 
وال ميكنهــم حتــى اآلن الحصــول عــىل منط غذايئ صحــي متنوع. 

وبالنظــر إىل أن األغذيــة املدعمــة باملغّذيــات توفِّــر محتوى 
أعــىل مــن املغّذيات الدقيقــة بزيادة طفيفة يف األســعار، 

فإنهــا تتيــح لألرس خفــض الكلفــة اإلجاليــة للنمط الغذايئ 
الصحــي. وهنــاك حاجــة إىل معايــر وطنية مصحوبــة بُنظم 

لضــان الجــودة ومراقبتهــا، وكذلــك الرصــد التنظيمي ورصد 
الصحــة العامــة مــن أجل ضان تدعيــم الجودة وفًقــا للخطوط 

التوجيهيــة الدوليــة.265،ا266،ا267،ا268

االســتثار يف شــبكات الطــرق والنقــل والبنية التحتية لألســواق. 
يتطلــب تحســن شــبكة الطــرق الوطنية، وكذلــك البنية 

التحتيــة للنقــل واألســواق، اســتثارات هائلة مــن القطاعن 
العــام والخــاص، ولكنهــا ميكــن أن تقطع شــوطًا طويًا نحو 
ضــان إمكانيــة الحصــول عىل أمنــاط غذائية صحيــة بكلفة 

ميســورة. وتُشــكل تكاليــف النقــل عقبة أمام زيــادة إمكانية 
تحّمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية يف كثر مــن البلدان، 

ال ســيا يف فئــات الدخــل األقل. وميكــن لاســتثار يف مجموعة 
مــن الهيــاكل األساســية املاديــة التي تتجــاوز باب املزرعة أن 
يســاعد عــىل خفــض كلفــة توصيل إنتاج املزرعة إىل الســوق، 
خاصــة األغذيــة املغذيــة القابلــة للتلــف. وباإلضافة إىل ذلك، 

ميكــن للتحســينات يف الطــرق الريفيــة املناســبة لجميــع ظروف 
الطقــس وشــبكات الطــرق الوطنية تيســر وصول املزارعن 

إىل األســواق والحــد من خســائر مــا قبل الحصــاد وما بعده، 
وهــي جميًعــا عوامــل تفــيض يف نهاية املطاف إىل خفض أســعار 

االســتهاك )أنظر القســم 2–3، اإلطار 19(.
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وعــاوة عىل ذلك، تــؤدي التحســينات يف البنيــة التحتية املادية 
لألســواق يف املناطــق الريفيــة والحرية إىل توســيع إمكانية 
وصــول املنتجــن الزراعين إىل األســواق التي تتيــح لهم بيع 
ســلعهم يف بيئــة تنافســية ونظيفــة. ويؤدي ذلك إىل زيادة 

التنافســية يف تكويــن األســعار، ويُعــزز بيئة األغذيــة التي يحصل 
فيهــا املســتهلكون عــىل الغذاء، مبا يشــمل مجموعــة متنوعة من 

املنتجــات الطازجــة واألغذية املغذية األخــرى. وتنطوي هذه 
التحســينات عــىل إمكانــات هائلــة عندما يؤخذ يف الحســبان منو 

األســواق الحريــة. من ذلك عىل ســبيل املثال أن ما يراوح 
حاليًــا بــن 60 و70 يف املائة تقريبًــا من إمدادات األغذية يف 

آســيا مير بأســواق املناطق الحرية،269 يف حن أن أســواق 
األغذيــة يف املناطــق الحريــة يف أفريقيا ســجلت منًوا رسيًعا 

هة لاســتهاك أو  وتوفِّــر حاليًــا نصــف إجايل األغذية املوجَّ
أكــرث مــن النصف. ويف كينيــا، يُنتـَـج محليًا، يف مزارع أصحاب 
الحيــازات الصغــرة أساًســا، أكرث من 95 يف املائة مــن الفاكهة 

والخضــار الطازجة املســتهلكة، وتقوم الــرشكات الصغرة 
واملتوســطة بتوريــد هذا اإلنتاج إىل أســواق املناطــق الريفية 

والحريــة من خال ساســل إمداد غر رســمية.270 وتُعزز 
السياســات، وكذلك اســتثارات القطاعــن العام والخاص 

الهادفــة إىل تعزيــز شــبكات الطــرق والبنية التحتيــة للنقل 

تنطوي مصايد األسماك وتربية األحياء املائية على إمكانات 
هائلة يف زيادة الدخل والتنوع الغذائي، خاصة بني الفقراء 

واملصابني بسوء التغذية،258 وهو ما ُيثبته مشروع لدعم جمتمعات 
الصيد يف إندونيسيا. وخلل العقود األخرية املاضية، ازداد 

استهلك األسماك يف العامل مبعدل أسرع مرتني من معدل النمو 
السكاين العاملي،259 وبات يف عام 2015 ميثل 17 يف املائة من 
جمموع البوتينات احليوانية املستهلكة،260 وهو ما يدل على 
ما ينطوي عليه من إمكانات يف زيادة توافر األغذية املغذية 

احلصول عليها. وإمكانية 
العامل بعد  وإندونيسيا هي ثاين أكب منتج لألسماك يف 

الصني، إذ بلغ إنتاجها 6.1 مليون طن يف عام 2016 )أي حوايل 
العاملي(. ويقوم صغار الصيادين برتبية و/ 8 يف املائة من اجملموع 

أو صيد معظم األسماك اليت يتم إنتاجها يف البلد.259 غري أن 
ممارسات اإلنتاج غري املستدامة، ال سيما يف قطاع تربية األحياء 

املائية، قوَّضت أداء القطاع261 الذي مل ُيساهم سوى حبوايل 
3 يف املائة من الناجت احمللي اإلمجايل للبلد. وعلوة على ذلك 

ز  فإن 28 يف املائة فقط من جمموع إنتاج األسماك يف البلد جيهَّ
اللزمة  التحتية  والبنية  املرافق  إىل  االفتقار  بعد صيده بسبب 

باالستغلل  القطاع  تأثر  أيًضا  ويزداد  احلصاد.  بعد  للتجهيز 
املناخ. وتغريُّ  والتلوث  املفرط 

إندونيسيا  التحديات، قامت حكومة  إطار معاجلة هذه  ويف 
احمللية  اجملتمعات  تنمية  مشروع  بتنفيذ  التنمية  يف  والشركاء 

الساحلية يف ما بني عامي 2013 و2017 يف اجملتمعات الساحلية 
إندونيسيا. وكان اهلدف من  وجمتمعات اجلزر الصغرية من 

املستدام  االقتصادي  النمو  وتعزيز  الفقر  املشروع خفض معدالت 
األحياء  وتربية  اللزمة للصيد  املدخلت  توفري  عن طريق 
واحملّركات  الصيد  ومعدات  السمكية  األعلف  )مثل  املائية 

الوقت نفسه  والتدريب، وكذلك يف  اآللية لقوارب الصيد( 
املثال من خلل  )على سبيل  والتسويق  للتجهيز  مرافق  إنشاء 

إنشاء وحدات تدخني األسماك ومستودعات  االستثمار يف 
التسويق،  ومرافق  أفضل،  تبيًدا  ر  توفِّ اليت  والصناديق  التجهيز، 

املشاركة.  أساًسا على  النساء  ُتشجع  اليت  املعلومات(  ومراكز 
البحرية وخطط  املناطق  وعلوة على ذلك، ساعدت محاية 

اإلدارة  التوعية وخطط  الدورية ومحلت  الصيد  أنشطة 
امللكية  ُتعزز  اليت  السياسات  دعم  على  املتكاملة  الساحلية 

الطبيعية. للموارد  املستدامة  واإلدارة  احمللية 
إنتاج  زيادة  الساحلية يف  اجملتمعات  تنمية  وجنح مشروع 

األسماك وإنتاجيتها بدون أن يتسبب ذلك يف صيد مفرط، 
ما أدى إىل زيادة دخل مصايد األسماك من خلل إضافة 
القيمة واحلد من خسائر ما بعد احلصاد، ويف الوقت نفسه 

املستهدفة.  املناطق  األسماك يف  الغذائي لصيادي  التنوع  حتسني 
إنتاجية مصايد  أن  إىل  لألثر  تقييم  املنبثقة عن  النتائج  وُتشري 

األسماك ازدادت بنسبة 78 يف املائة، وأن خسائر ما بعد 
الدخل  5 يف املائة، وأن جمموع  بلغت  بنسبة  احلصاد اخنفضت 
ازداد بنسبة 33 يف املائة بني صيادي األسماك. وازداد التنوع 

بزيادة  أساسي  بشكل  مدفوًعا  6 يف املائة،  بنسبة  الغذائي 
األلبان  ومنتجات  البحرية  واألغذية  األسماك  استهلك 

املرأة بوسائل  والفاكهة. وعلوة على ذلك، لوحظ حتسن متكني 
بنسبة  األسماك  زيادة مشاركتها يف عمليات جتهيز  شملت 

لنجاح  كة  احملرِّ الرئيسية  العوامل  ومن  27 يف املائة.262  بلغت 
الصيادين  بني  الصلت  تعزيز  الساحلية  اجملتمعات  تنمية  مشروع 

وقدرات عمليات  احمللية  امللكية  تعزيز  إىل  باإلضافة  واجملهزين 
إدارة مصايد األسماك.

اإلطار 23
 االستثمار يف سالسل قيمة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يسفر عن توزيع 

أكثر إنصاًفا للدخل وزيادة يف األمناط الغذائية الصحية يف إندونيسيا
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واألســواق، قــدرة البلدان عىل زيادة تنــوع األغذية املتاحة يف 
األســواق الريفية والحريــة وخفض كلفــة األغذية املغذية.

وكــا لوحــظ يف بنغاديــش عىل ســبيل املثال، زادت 
االســتثارات العامــة مــن إمكانية الوصول إىل األســواق 

مــن خــال تعزيــز األســواق املجتمعية والطــرق التي تربط 
باألســواق، وأدى ذلــك كله إىل تحســن نتائــج األمن الغذايئ 

ــن  271 ويف نيبــال، حسَّ والتغذيــة للمســتفيدين املســتهدفن.
أيًضــا تعزيــز الصــات بــن منظات منتجــي املحاصيــل العالية 
القيمــة والتجــار املحليــن نتائــج األمن الغذايئ لــدى املنتجن 

272 ويف الواليــات املتحــدة األمريكية، ســاعدت  املســتهدفن.
مــة مــن الحكومة لتشــجيع أســواق املزارعن  الحوافــز املقدَّ

األســبوعية وتنظيــم املتاجــر الكــرى املحليــة من أجل عرض 
املنتجــات الطازجــة، عــىل زيــادة إمكانية االختيــار بن األغذية 

املغذيــة يف "الصحــارى الغذائيــة" – التــي غالبًــا ما توجد يف 
املناطــق املنخفضــة الدخــل التــي يتعــذر فيها الوصول إىل 

273 أغذيــة مغذيــة بكلفة ميســورة.

ضامن موازنة سياســات التجارة والتســويق بــن مصالح املنتجن 
واملســتهلكن. مــن الصعب املوازنــة يف كثر من األحيان بن 

سياســات التجارة والتســويق التي تهدف إىل خفــض كلفة األغذية 
التي يتكبدها املســتهلكون وتســعى يف الوقت نفســه إىل تجنب 
مثبطــات اإلنتــاج املحي لألغذية املغذيــة. غر أن كفاءة آليات 

التجــارة الداخلية والتســويق رمبا ال تقــل أهمية عن تدابر دعم 
التجــارة الدوليــة – إن مل تكن تنطــوي عىل أهمية أكر – يف 

تحديــد كلفة األمنــاط الغذائية للمســتهلكن يف املناطق الحرية 
والريفية عىل الســواء، ويف الوقت نفســه ضان الوفاء مبعاير 
ســامة األغذية. ويتســم ذلك بأهمية خاصة يف ظل معدالت 

التوســع الحــري الرسيعة، وازدياد طول ساســل القيمة الغذائية، 
وكذلــك ازديــاد املطالــب التي تُلقى بصفة عامة عــىل عاتق الُنظم 

الغذائيــة املحليــة من حيث طلب املســتهلكن عىل مزيد من 
التنــوع يف اختيار الســلع الغذائية املتاحة، ومعاير ســامة األغذية 

الكافية، ومســائل االســتدامة التي يتعــنَّ معالجتها.

وعــادة مــا تؤثــر سياســات التجارة الدولية عــىل القدرة عىل 
تحّمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية ســواًء عن طريق 

خفــض األســعار النســبية أو زيادتهــا بن األغذية املســتوردة 
واملنافســة للــواردات )اإلطار 24(. وكا جاء يف القســم 2–3، 
متيــل سياســات التجــارة الحائيــة )مثــل التعريفــات الجمركية 

املفروضــة عــىل الواردات، والتدابر غــر الجمركيــة، والحصص( 
باإلضافــة إىل برامــج دعــم املدخات، إىل حايــة وتحفيز 

اإلنتــاج املحــي لألغذية األساســية، مثــل األرّز والذرة، التي 

توفِّــر أساًســا الســعرات الحرارية عىل حســاب املنتجات 
املغذيــة، مثــل الفاكهــة والخضار التــي توفِّــر الفيتامينات 

واملعــادن. وعاوة عــىل ذلك، ميكــن للتدابر غــر الجمركية 
التــي تفــرض معايــر مفرطــة عىل ســامة األغذية أن تؤثر 

مــن دون داٍع عــىل كلفــة األغذية املغذيــة. وميكن أن يكون 
لذلــك أيًضــا تأثــرات ضارة كبرة عــىل القدرة عىل تحّمــل كلفة 
األمنــاط الغذائيــة الصحيــة. ومــن هنا، من الــروري أن تنظر 

الحكومــات بعنايــة يف آثــار التدابر غــر الجمركيــة عىل القدرة 
عــىل تحّمــل كلفــة األغذيــة املغذية وتجنب إنشــاء حواجز 

تنظيميــة أمــام التجــارة مبــا يؤثر ســلبًا عىل حصول األرس 
الفقــرة عــىل أمنــاط غذائية صحية. ومــن املرجح أن تؤدي 

سياســات الحايــة بصفــة عامــة وكذلك أثناء األزمــات الغذائية 
بصفــة خاصــة، مثــل تفي جائحــة كوفيد-19، إىل زيادة 

تكاليــف األمنــاط الغذائيــة الصحيــة، ولذلــك ينبغي عدم فرض 
قيــود عىل التجــارة الزراعية.

تعزيــز سالســل إمدادات األغذية يف األزمات إنســانية. ميكن أن 
ينطــوي كثــر مــن التوصيات الواردة أعاه عــىل تحديات كبرة 

يف ســياقات معيَّنــة عندما تتعطل عىل ســبيل املثال ساســل 
إمــدادات األغذية القامئة جــراء الكــوارث الطبيعية الكبرة 

أو التــي من صنع اإلنســان )مثــل الفيضانات الواســعة النطاق 
أو الــزالزل أو النزاعــات املســلحة أو النزاع املدين(. ويف ظل 

تلــك الظــروف ميكن أن تتداعى ساســل إمدادات األغذية يف 
البداية لحن اســتئناف األســواق وساســل اإلمدادات املثقلة 

بالضغــوط توفــر اإلمدادات الغذائية مــرة أخرى للوصول إىل 
الســكان الضعفــاء، مبن فيهم الســكان النازحون الذين يعيشــون 

يف ظــروف إنســانية صعبــة. وغالبًا مــا تؤدي قدرات اإلنتاج 
املحــدودة لــدى املجتمعــات املحلية وتــردي حالة البنيــة التحتية 

لألســواق، واختناقات ساســل اإلمداد واملنافســة املحدودة يف 
الســوق عىل األرجح إىل ارتفاع أســعار األغذية بالنســبة لبعض 
الفئــات الســكانية التــي تقل أو تنعدم مصــادر دخلها. ويؤدي 

عــدم توافــر األغذية املغذيــة، مثل املنتجات الطازجة واألســاك 
واللحــوم، باإلضافة إىل األغذية األساســية املقدمــة كمعونة 

غذائيــة، إىل فــرض مزيــد من التحديــات التي تحول دون زيادة 
القــدرة عــىل تحّمل كلفــة الحصول عىل أمنــاط غذائية مامئة من 
حيــث املغّذيــات، ناهيــك عن أن تكــون صحية يف هذه الظروف. 
ويف ظــل هذه الســياقات، من املهم أن تُســاعد الجهــات الفاعلة 
الرئيســية يف سلســلة القيمة الغذائية عىل تحســن ُســبل حصول 
األشــخاص األشــد ضعًفا عىل أغذيــة مغذية بكلفة ميســورة، كا 

هــو موضــح يف مثال مخيَّــم كاكوما لاجئــن يف كينيا )اإلطار 25(.
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ميكن لتحرير التجارة أن يؤدي دوًرا رئيسًيا يف زيادة القدرة على 
حتّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية. وتوضح األدلة املستمدة 
من أمريكا الوسطى إىل أن إزالة التعريفات أثر تأثرًيا إجيابًيا 

على القدرة على حتّمل كلفة احلصول على أمناط غذائية ملئمة 
ز  من حيث املغّذيات، وساعد على حتسني التغذية يف إقليم يتميَّ

بالسمنة.274 واستخدمت حكومات  الغذائي  النقص  باقرتان 
املنتجني واجملهزين  التجارية حلماية  السياسة  تقليدًيا  اإلقليم 

احملليني من الواردات. وُتطبق التعريفات اجلمركية يف مجيع أحناء 
اإلقليم على عدة منتجات اسرتاتيجية ما يؤدي إىل زيادة أسعار 

باب املزرعة بالنسبة هلذه املنتجات. ووفًقا لتقديرات مصرف 
التنمية للبلدان األمريكية، بلغ جمموع قيمة هذه احلماية 13.53 

مليار دوالر أمريكي يف الفرتة 2014-2017. وباملقارنة، بلغ 
هة لدعم قطاعي األغذية والزراعة  جمموع نفقات امليزانية املوجَّ

4.03 مليارات دوالر أمريكي خلل الفرتة نفسها.275
وتشمل املنتجات األكثر استفادة من احلماية التجارية يف 

اإلقليم منتجات الدواجن، واللحوم، والسكر، واأللبان، والذرة، 
والفول، واألرّز. وُيعبِّ ذلك عن جمموعة من أهداف السياسات 
وعوامل االقتصاد السياسي املؤثرة على سياسة التجارة: حتقيق 

االكتفاء الذايت الغذائي )الذرة(، واحلفاظ على فرص العمل 
الريفي يف املزارع، والصناعات التحويلية القوية )السكر(، ومحاية 

املزارعني من الواردات األكثر تنافسية واألقل كلفة )الدواجن 
واأللبان(. ولكن، تؤدي هذه التعريفات أيًضا إىل دفع أسعار 
األغذية حنو الصعود. ففي السلفادور، تزيد أسعار الذرة يف 
املتوسط بنسبة 30 يف املائة عن مثيلتها يف السوق الدولية؛ 

ويف هندوراس، تزيد أسعار األلبان بنسبة 19 يف املائة والدواجن 
واللحوم بنسبة 56 يف املائة. ويف كوستاريكا، يبلغ التفاوت 

مستويات أعلى، حيث أسعار األلبان أعلى بنسبة 35 يف املائة 
والدواجن بنسبة 75 يف املائة مقارنة مبثيلتها يف السوق 

الدولية.276
وتقرتب حالًيا بلدان أمريكا الوسطى من نهاية عملية حترير 

التجارة اليت بدأت يف إطار اتفاق التجارة احلرة لعام 2006 
الدومينيكية وأمريكا  الواليات املتحدة األمريكية واجلمهورية  بني 
الوسطى. ومبوجب ذلك االتفاق، سيجري حترير جتارة املنتجات 
الزراعية متاًما )أي إزالة التعريفات اجلمركية املفروضة عليها(. 

ومع ذلك، هناك إطار زمين منفصل للمنتجات اليت ُتعتب 
حساسة للقتصادات احمللية، مبا فيها األلبان، والذرة، والدواجن، 

والسكر، واللحوم، ومت االتفاق ضمن ذلك اإلطار على خفض 
تدرجيي للتعريفات اجلمركية املفروضة على كل جمموعة من 

املنتجات. وباستثناء األلبان، ستنتهي احلماية اجلمركية  هذه 
ملعظم املنتجات األخرى يف عام 2021 )15 سنة بعد دخول 

االتفاق حيز النفاذ(. وتكشف األدلة عن أن االتفاق أدى إىل زيادة 
الصادرات الزراعية من دول أمريكا الوسطى مبتوسط سنوي بلغ 

8.5 يف املائة.277
واستناًدا إىل آخر البيانات، ُتشري التقديرات إىل أن إزالة 

احلماية التجارية عب أمريكا الوسطى )باستثناء بليز( اليت 
ض كلفة النمط  لوحظت خلل الفرتة 2008-2014، سُتخفِّ

الغذائي امللئم من حيث املغّذيات* حبوايل 0.12 دوالًرا أمريكًيا 
)احلد األدىن( لتصل إىل 0.24 )احلد األعلى( يومًيا، أو ما يرتاوح 

بني 44 و88 دوالًرا أمريكًيا سنوًيا. وسيمثل ذلك ختفيًضا 
يرتاوح يف املتوسط بني 4.4 و8.7 يف املائة من جمموع كلفة 

النمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات يف اإلقليم** وستكون 
املكاسب الناشئة عن إزالة التعريفات أعلى يف أقل البلدان 

دخًل. ويف نيكاراغوا وهندوراس، ستنخفض كلفة األمناط الغذائية 
مبا يرتاوح بني 0.16 و0.32؛ و0.14 وما يرتاوح بني 0.28 دوالًرا 

التوايل. أمريكًيا يومًيا على 

اإلطار 24
حترير التجارة ُيساعد على خفض كلفة األغذية املالئمة من حيث املغّذيات 

يف أمريكا الوسطى

ف النمط الغذائي الكايف من حيث املغّذيات يف اإلطار 10. أنظر اإلطار 11 لوصف موجز ملنهجية التكاليف، وامللحق 3 لوصف كامل ملنهجية  * ُيعرَّ
احملاكاة، ومصادر البيانات.

** اسُتمدت بيانات الزيادات احملتملة التقديرية لكلفة النمط الغذائي امللئم من حيث املغّذيات بسبب إلغاء سياسات احلماية التجارية من قاعدة بيانات 
مؤشرات حوافز األسعار اليت وضعها برنامج رصد وحتليل السياسات الغذائية والزراعية يف املنظمة. أنظر امللحق 3 لوصف كامل ملنهجية احملاكاة 

ومصادر البيانات.
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»

سياسات موجهة حنو املستهلكني لضمان 
القدرة على حتّمل كلفة األمناط الغذائية 

الصحية
سياســات للحــد من الفقر وتفاوت الدخل. تُشــكل السياســات 

التــي تهــدف إىل الحــد من الفقر وتفــاوت الدخل، يف الوقت 
الــذي تعــزز فيه العالة وأنشــطة إدرار الدخل، أداة رئيســية 

لرفــع مســتوى دخل الســكان وبالتايل قدرتهــم عىل تحّمل 
كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية. وال يزال يعيــش اليوم يف فقر 

مدقــع أكرث من 700 مليون شــخص، أي 10 يف املائة من ســكان 
العــامل.280 ويعيــش حوايل 80 يف املائة مــن الفقراء املدقعن يف 

املناطــق الريفيــة.281 وعاوة عــىل ذلك، وفًقــا للتحليل الذي 
ورد يف القســم 2–1، ال يســتطيع أي مــن هــؤالء الفقراء البالغ 

عددهــم 700 مليــون شــخص تحّمل كلفة األمنــاط الغذائية 
املامئــة مــن حيــث املغّذيات أو الصحيــة. وال يزال "القضاء 

عــىل الفقــر بجميع أشــكاله يف كل مــكان" يف إطار الهدف 1 
مــن أهــداف التنمية املســتدامة، يُشــكل مهمة رئيســية تتطلب 

تدخــات هائلة عىل صعيد السياســات، وكذلك اســتثارات 
مــن القطاعــن العام والخــاص يف جميع القطاعــات االجتاعية 

واالقتصاديــة يف بلــدان كثرة بالتنســيق الوثيــق مع الجهود 
املبذولــة داخــل البلــدان من أجل تحقيــق الهدف 2 من أهداف 
التنميــة املســتدامة ومعظم أهــداف التنمية املســتدامة األخرى. 

ويصــدق ذلــك بصفــة خاصة يف هذه األيام التــي يؤدي فيها 
أثــر مخاطــر جائحة كوفيد-19 إىل عكس مســار مــا تحقق من 

تقــّدم يف التخفيــض املضطــرد يف معــدالت انتشــار الفقر يف معظم 
د أيًضا قدرة الناس  البلــدان خــال العقــود األخرة،142 ما يُهــدِّ

عــىل الحصول عىل أمنــاط غذائية صحية.

وبينــا توجــد أوجه تآزر مهمة بن السياســات التي تُعزز فرص 
العمــل والحــد من تفاوت الدخل مــن أجل زيادة األمن الغذايئ 

وتحســن التغذيــة، مبا يف ذلك الحايــة االجتاعية، تم تناول 
ذلــك بشــكل متعمق يف إصدار عام 2019 مــن هذا التقرير. 

وعــاوة عــىل ذلك، عالج ذلك اإلصدار من التقرير بصورة شــاملة 
تحديــات حايــة األمن الغذايئ والتغذية مــن حيث صلتها 

بالتدابــر املتخــذة أيًضا لحاية الدخل يف ســياق التباطؤ والركود 
االقتصادين، مثل الركود االقتصادي الذي شــهده العامل بســبب 

كوفيد-19. جائحة 

ويُســلط إصدار هذه الســنة من التقرير الضــوء أيًضا عىل أهمية 
سياســات الحايــة االجتاعيــة، وإن كان يركز حريًا عىل 

السياســات املراعيــة للتغذية. وهذه األنواع من السياســات هي 
األنســب لتحســن ُسبل حصول املســتهلكن األقل دخًا عىل أغذية 
مغذيــة وبالتايل زيــادة قدرتهم عىل تحّمل كلفــة األمناط الغذائية 

الصحيــة. وميكــن أن يكون لذلك أهمية خاصــة يف مواجهة املِحن، 
عــىل غرار ما نشــهده اليوم أثنــاء جائحة كوفيد-19.

تعزيــز آليــات الحاميــة االجتامعيــة املراعيــة للتغذية. يف 
إطــار تنــاول القدرة عىل تحّمــل كلفة األمنــاط الغذائية 

الثاثــة قيــد النظــر، تتضمن األقســام الســابقة أدلة تؤكد 
أن مايــن األشــخاص ال ميكنهــم الحصــول حتى عىل األمناط 

الغذائيــة التــي تحتــوي عىل مــا يكفي من الطاقة بســبب 
حواجــز التكاليــف العالية. ومن املارســات الشــائعة يف 

جميــع أنحــاء العامل لتحســن األمــن الغذايئ والتغذيــة والصحة 
زيــادة القــوة الرشائيــة للفئات األشــد فقًرا مــن خال آليات 

282 ومُتثِّل آليــات الحاية  الحايــة االجتاعيــة املختلفــة.
االجتاعيــة مجموعــة مــن السياســات والرامج التــي تعالج 

جوانــب الهشاشــة االقتصاديــة والبيئيــة واالجتاعيــة إزاء الفقر 
وانعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذية عن طريق حاية ُســبل 

كســب العيــش وتعزيزهــا، ال ســيا من خال خفــض الحواجز 
283 املاليــة واالجتاعيــة التــي تحول دون الحصــول عىل الغذاء.

وميكــن لهــذه اآلليات أن تُســاهم بــدور مهم للغايــة يف مواجهة 
املحــن، عــىل غــرار ما نشــهده اليوم يف ظل جائحــة كوفيد-19. 

ويكشــف اســتعراض لتدابر سياســات الحايــة االجتاعية 
أجــراه مؤخــًرا البنك الــدويل ومنظمة األمــم املتحــدة للطفولة 
)اليونيســيف( عــن أن مــا مجموعــه 151 بلًدا اتخــذ أو اعتمد 
284 ومــن أكرث التدابر شــيوًعا تقديــم تحويات  هــذه التدابــر.
نقديــة باإلضافــة إىل األغذيــة العينيــة ومخططات القســائم، 

وكذلــك برامج التغذية املدرســية. ويكشــف اســتعراض 
ألمثلــة السياســات عــن أن عــدد البلدان التي توفِّر شــكًا ما 
مــن أشــكال آليــات الحاية االجتاعيــة ازداد باطراد طوال 

شــهر أبريل/نيســان 2020 يف البلــدان املنخفضــة الدخل 
عــىل ســبيل املثــال، بينا توجــد بعض الفجــوات املهمة يف 

وســط أفريقيــا ورشقهــا، مبا يف ذلــك البلدان التــي تعاين من 
أزمــات ممتــدة )جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومال 
وجنــوب الســودان(. ويبعــث ذلك عــىل القلق يف ظل وصول 

النقــص الغــذايئ يف العــامل إىل أعىل مســتوى لــه يف أفريقيا 
284 ويف حن أن ازدياد االســتثار يف  جنــوب الصحــراء الكــرى.

آليــات الحايــة االجتاعيــة أمــر محمود بصفــة عامة فقد 
أدى أيًضــا إىل تحميــل هــذه اآلليــات ما يفــوق قدرتها يف كثر 

لبلدان. ا من 

ويف هــذه الظــروف بصفــة خاصة، مُتثِّل آليــات الحاية 
االجتاعيــة املراعيــة للتغذيــة اآللية األنســب إلتاحة ُســبل 
أفضــل أمــام املســتهلكن األقــل دخًا للحصــول عىل أغذية 
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تفرض الظروف اإلنسانية الصعبة وحاالت األزمات املمتدة 
حتديات خاصة أمام كثري من السكان األشد ضعًفا يف حصوهلم 

على أمناط غذائية صحية. ويف حني أن املساعدة اإلنسانية ميكن 
أن تغطي بعض أكثر االحتياجات إحلاًحا فإن كثرًيا من الناس 

يعتمدون على سلسل إمدادات األغذية السيئة األداء للحصول 
على بعض الغذاء الذي تشتد حاجتهم إليه. وتساعد اإلجراءات 

اهلادفة إىل دعم سلسل القيمة الغذائية األكثر كفاءة يف ظل 
الظروف اإلنسانية الصعبة على ضمان حتسني التغذية بني هؤالء 

السكان األشد ضعًفا.
وخميم كاكوما يف شمايل كينيا هو أكب خميم للجئني يف 
العامل، إذ يعيش فيه 500 191 من اللجئني وطاليب اللجوء. 

ويواجه هذا اخمليم، بسبب حجمه وموقعه النائي، حتديات كبرية يف 
احلصول على الغذاء. وغالًبا ما يؤدي تردي حالة البنية التحتية 
لألسواق، واالختناقات يف سلسل اإلمدادات، وارتفاع اإلجيارات 

وتكاليف الطاقة أمام التجار، واملنافسة احملدودة، وضعف 
قدرات اإلنتاج احمللي، إىل ارتفاع أسعار األغذية، ما يقلل من 

القوة الشرائية للمساعدة النقدية املقدمة إىل اللجئني. وتشمل 
العواقب األخرى تشكيلة حمدودة وغري موثوقة من األغذية يف 
احمللت، واخنفاض اجلودة ونقص الكميات املتاحة من املنتجات 
الطازجة واللحوم. لذلك، فإن التدخلت اليت تزيد من كفاءة 
سلسل القيمة يف مثل هذا السياق ميكن أن تعود بفوائد كبرية.
وأُطلق يف عام 2015 برنامج للتعاون بني قطاع التجزئة 
واحلكومة احمللية بهدف تعظيم أسواق اخمليم القائمة وحتسني 

"القيمة مقابل املال" للجئني الذين يتسوقون باستخدام 
املساعدة القائمة على النقد، وجلميع املستهلكني يف كاكوما. 

ومن خلل العمل مع جتار التجزئة احملليني وتشجيع مزيد من 
نت األعمال للعناصر  الشفافية والتعاون يف ممارسات السوق، حتسَّ
نت ُسبل  الفاعلة على طول سلسلة إمدادات األغذية، بينما حتسَّ

حصول املستهلكني على أمناط غذائية صحية بكلفة ميسورة. 
ومن خلل أنشطة العمل مع قطاع التجزئة، اسُتخلصت 

الدروس املستفادة التالية للمساعدة على حتسني سلسل القيمة 
واحلصول على أمناط غذائية صحية:

ربط صغار جتار التجزئة مباشرة بتجار اجلملة واملصنعني  	
يساعد على زيادة توافر األغذية املغذية وإمكانية احلصول 

عليها بكلفة ميسورة. ويرجع ذلك إىل أن استبعاد الوسطاء 
من سلسلة القيمة يؤدي إل خفض نسبة الكلفة املضافة إىل 

السلع وميكن مترير الوفورات مباشرة إىل املستهلك.
متكني صغار جتار التجزئة من احلصول على االئتمان حاسم  	

لتحسني املعروض من السلع ألن صغار جتار التجزئة ال 
يستطيعون يف كثري من األحيان شراء كميات كبرية من السلع 

أو دفع مثن السلع إىل املوردين مقدًما. وهكذا فإن حتديد 

جتار اجلملة املوثوقني الذين ميكنهم تزويد جتار التجزئة بالسلع 
بأسعار متفاوض عليها ميكن أن يساعد صغار جتار التجزئة 

على تلبية طلب املستهلكني. وبالنظر إىل أن جتار اجلملة 
ل الثقة  يقيمون علقات مع صغار جتار التجزئة فإن ذلك ُيسهِّ
والشفافية لتقدمي مزيد من االئتمان. ويف أكتوبر/تشرين األول 

 2019، قّدمت أربع من شركات جتارة اجلملة ما قيمته
000 460 دوالر أمريكي من االئتمانات شهرًيا إىل املتاجر 

الصغرية يف خميم كاكوما.278
مساعدة شركات جتارة اجلملة املتوسطة على شراء السلع  	

من كبار ُمصنعي ومستوردي األغذية ميكن أن يساعد على 
خفض أسعار اجلملة. وميكن بعد ذلك مترير الوفورات إىل جتار 

التجزئة واملستهلكني، ما يزيد من قيمة املساعدة النقدية 
ويعزز يف الوقت نفسه التعاون بني اجلهات الفاعلة الصغرية 

والكبرية يف السوق.
ربط جتار خميمات اللجئني باملزارع احمللية اجملاورة ميكن أن  	

يفتح فرص أعمال جديدة للمزارعني يف هذه اخمليمات ويكفل 
يف الوقت نفسه إتاحة املنتجات الطازجة وامليسورة الكلفة 

للجئني. من ذلك على سبيل املثال أن أسعار الطماطم 
اخنفضت بنسبة 30 يف املائة بعد ربط املزارعني احملليني 

وخمططات الري بالتجار يف كاكوما.
تيسري إقامة أيام سوق مشرتكة ميكن أن يساعد على ربط  	

التجار احملليني، واملوردين، والناقلني، واملزارعني، وصيادي 
األسماك يف خمتلف األسواق. وميكن أن يساعد التواصل بني 
اجلهات الفاعلة يف السوق على اجتذاب موردين ُجدد، ذلك 

أن املوردين قد ال يدركون يف كثري من األحيان حجم سوق 
اخمليم وفرص العمل اليت يتيحها. وازداد يف كاكوما املعروض 
من املنتجات الطازجة من شاحنتني قبل إقامة أيام السوق 

املشرتكة إىل سبع شاحنات يومًيا.279

وتعكف احلكومة احمللية يف مقاطعة توركانا على تويل أنشطة 
العمل مع قطاع التجزئة ورصد ظروف السوق يف كاكوما، ما 

سيؤدي تدرجيًيا إىل زيادة القدرة على تيسري وصول صغار 
املنتجني والتجار إىل األسواق وتعظيم إدارة سلسلة إمدادات 

األغذية.
وبالنظر إىل أن املمارسات اجليدة اليت مت استحداثها 

من خلل برنامج العمل مع قطاع التجزئة يف خميم كاكوما، 
وتوجيهات السياسات اليت يوفرها هذا البنامج، جبري تطبيق 

هذا النموذج الناجح يف سياقات أخرى تعاين من أزمات إنسانية. 
ويشمل ذلك اجملتمعات احمللية يف لبنان حيث يقيم الجئون من 

الروهينجيا  احمللية للجئي  واجملتمعات  السورية،  العربية  اجلمهورية 
يف بازار كوكس يف بنغلديش.

اإلطار 25
سالسل إمدادات األغذية األكثر كفاءة تعزز إمكانية حصول السكان األشد ضعًفا على 

أمناط غذائية صحية بكلفة ميسورة يف خميم لالجئني يف كينيا
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مغذيــة، مثلــا يف برامــج التغذية املدرســية من خال «
املشــريات العامــة. وينبغــي الرويج ملكمــات املغذيات 
285 وتشــجيع تهيئــة بيئات أغذية  الدقيقــة عنــد االقتضــاء،

صحيــة عــن طريق تشــجيع املســتهلكن عــىل إدراج مزيد من 
األغذيــة املتنوعــة املغذيــة يف منطهــم الغذايئ مــن أجل الحد 

مــن االعتاد عــىل األغذية النشــوية وخفض اســتهاك األغذية 
الغنيــة بالدهــون والســكريات و/أو امللح. ويف الســلفادور، 

عىل ســبيل املثال، شــملت توصيات السياســات بشــأن زيادة 
القــدرة عــىل تحّمــل كلفة األمنــاط الغذائية الصحيــة، خاصة بن 

األرُس الفقــرة، برامــج للحايــة االجتاعيــة املراعيــة للتغذية 
.)26 )اإلطار 

برامــج التحويــالت النقدية. من بن مختلف أنــواع برامج الحاية 
االجتاعيــة، تتوقــف فعالية برامج التحويــات النقدية عىل ما 

 يي: )1( مســتوى الدخــل الذي تكمله؛ 
)2( حجــم فجــوة القدرة عىل تحّمــل كلفة رشاء األغذية التي 

ميكن لتلك الرامج ســّدها؛ )3( توافر األغذية املغذية يف األســواق 
املحليــة؛ أو )4( ربط التحويات باســتخدام خدمــة معيَّنة، مثل 

الرعايــة الســابقة عىل الوالدة. وتُســتخدم التحويات النقدية 
يف طيف واســع من الرامج، مبا فيها شــبكات األمان االجتاعي 

الحكوميــة، وِمنح الطفولة، أو معاشــات الشــيخوخة، وكذلك 
برامــج املســاعدة الغذائية. وتهدف هذه الرامــج األخرة إىل تلبية 

االحتياجــات الغذائيــة بصورة مبارشة، بينــا تهدف التدخات 
الثاثــة األوىل إىل تقديــم تحويات تلبــي احتياجات األرسة األكرث 
إلحاًحــا عــن طريق تزويدها بالدخل الذي ميكــن إنفاقه كله أو 

جــزء منه عىل الغذاء.

وال تُســاهم هــذه الرامج الشــديدة االختــاف يف تلبية قدرة 
النــاس عــىل تحّمل كلفــة األمناط الغذائيــة املامئة من حيث 
املغّذيــات أو الصحيــة يف العادة إالّ بــدور محدود نظًرا ألن 

أهدافهــا تنصــّب يف العادة عــىل تلبية االحتياجــات من الطاقة 
الغذائيــة بــداًل مــن توفر أمناط غذائيــة صحية. ومع ذلك، 

مة بصورة  ميكــن لرامــج الحاية االجتاعيــة عندما تكــون مصمَّ
مناســبة أن تســاعد عــىل إتاحة األمنــاط الغذائية الصحيــة بكلفة 

ميســورة وتوفِّــر خدمات محــددة للفئــات الضعيفة تغذويًا 
وتصل إىل الســكان املحرومــن من الخدمات.287

ويف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى، عىل ســبيل املثال، أســفر 
مة بصورة جيــدة لتقديم  تنفيــذ برامــج تحويــات نقديــة مصمَّ

تحويــات نقديــة كافية وموثوقة عن تحســن كبــر يف مجموعة 
مــن تدابــر التنوع الغذايئ.288 وتشــمل العوامل التي تســاعد 
عــىل تحســن النتائج التغذويــة لرامج التحويــات النقدية ما 

يــي: املتاجــر التي ميكن الوصــول إليها بســهولة والتي توفِّر 
أغذيــة بكلفة ميســورة،289،ا290 والنهــج املراعيــة للتغذية، والجمع 
بــن التحويات واملبادرات األخــرى، مثــل التثقيف التغذوي.291 
وميكــن لرامــج التحويات النقدية أن تســاعد أيًضا عىل تحســن 

تنــوع األمنــاط الغذائية لألرس الزراعيــة الفقرة من خال 
االســتثارات يف زيــادة اإلنتاج والتنويــع داخل املزارع.292 وميكن 

ــن أكرث عندما تقرن االســتثارات  لألمنــاط الغذائيــة أن تتحسَّ
بتحســينات أخرى، مثل توســيع ُســبل الوصول إىل األســواق.293

ومُتثِّــل التحويــات العينيــة، ال ســيا من خــال عمليات توزيع 
م حاليًا يف  األغذيــة املرشوطــة أو غــر املرشوطة، التي تقــدَّ

243 طريقة أخــرى ميكن مــن خالها آلليات  أكــرث مــن 80 بلــًدا،
الحايــة االجتاعيــة أن تؤثــر بصــورة إيجابية عــىل إمكانية 

الحصــول عــىل األمنــاط الغذائيــة الصحية والقدرة عــىل تحّمل 
كلفــة رشائهــا؛ وبغــض النظر عــن األغذية التــي توفرها هذه 

الرامــج فإنهــا متكــن األرسة أيًضا مــن توفر الدخل الــذي تنفقه 
عــىل أغذيــة مغذية أخرى. وبالتايل، تُســاهم هــذه التدخات 
بــدور مبــارش يف زيادة االســتهاك الغــذايئ يف األرسة واملتناول 
مــن الطاقــة الغذائيــة بينــا تدعــم أيًضا تنــوع النمط الغذايئ. 

ويتســم اســتخدام التحويــات النقديــة يف ظــروف معيَّنة 
بكفــاءة أكــر مــن حيث الكلفــة مقارنــة بالتحويــات العينية 

نظــًرا لكلفــة املشــريات واللوجســتيات يف عمليــات توزيع 
ض  األغذيــة. وميكــن لوفــورات الحجم يف ظــروف أخرى أن تعوِّ

تكاليــف اللوجســتيات التــي تتطلبهــا الرامــج العينيــة ما 
يجعلهــا أكــرث كفــاءة مــن التحويــات النقديــة يف تحقيق أهداف 
294 وتُعتر برامــج التحويــات النقدية  األمــن الغــذايئ والتغذيــة.

عموًمــا وســيلة مامئــة لزيادة تنوع األمنــاط الغذائية يف 
الســياقات الحريــة أو الريفيــة التــي تربــط بينهــا صات جيدة 

يف حــن أن التحويــات العينيــة مناســبة أكــرث للمناطــق النائية 
295،ا296 294،ا التــي تضيق فيها بشــدة ُســبل الوصول إىل األســواق.

ه  ويف الهنــد، عــىل ســبيل املثال، مُيثِّــل نظام التوزيــع العام املوجَّ
د  يف البلــد أكــر برنامــج للحايــة االجتاعيــة يف العامل، إذ يزوِّ

800 مليــون شــخص بالحبــوب املدعومة التــي ميكن رشاؤها 
مــن أكــرث مــن 000 500 متجر بأســعار عادلــة يف جميع أنحاء 

297 وتتبايــن األدلــة عىل أثــر برنامــج التنوع الغذايئ  البلــد.
والتغذيــة عــىل الرغــم من أنــه أظهر بعــض التأثر اإليجايب 

299 وتبنَّ من  298،ا 297،ا عــىل املتنــاول مــن املغّذيات الكبــرة.
دراســات أخــرى أن الرنامج ال يــزال يواجه مشــاكل يف الكفاءة، 

وبخاصــة يف مــا يتعلــق باســتهداف الفئات الســكانية التي 
299 تعــاين مــن انعدام األمن الغــذايئ والفقر.
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برامــج التغذيــة املدرســية. بغض النظــر عن زيادة معدالت 
االلتحــاق باملــدارس، تهدف برامج التغذية املدرســية إىل تحســن 
التغذيــة مــن خال الوجبات املدرســية الصحيــة. ومُتثِّل الوجبات 

املدرســية املقدمــة إىل مايــن التاميذ يف جميــع أنحاء العامل 
أيًضــا مســاهمة مهمــة يف خفض كلفة الغذاء، ال ســيا لألرس 

املنخفضــة الدخــل التــي ال ميكنهــا بالفعل تحّمــل كلفة األمناط 
الغذائيــة الصحيــة. ومتثّل الوجبات املدرســية تحويــات لقيمة 
األغذيــة املوزَّعــة عىل األرس. وتشــر التقديرات إىل أنه يف ظل 
إغــاق املــدارس أثناء تفــي جائحة كوفيــد-19، فقد أكرث من 

ال تستطيع نسبة كبرية من السكان يف السلفادور حتّمل كلفة 
األمناط الغذائية الصحية، ويرجع ذلك أساًسا إىل التفاوت الكبري 

م احلالة التغذوية  يف توزيع الدخل، ما دفع احلكومة إىل أن ُتقيِّ
وتقرر اختاذ إجراءات تصحيحية على صعيد السياسات. وبينما 
تعتمد األمناط الغذائية احمللية يف السلفادور اعتماًدا كبرًيا على 

واردات األغذية األساسية )الذرة واألرّز والفاصولياء( فقد 
أصبحت بصورة متزايدة كثيفة الطاقة وغري متنوعة بالقدر 

الكايف لتلبية مجيع احتياجات السكان من املغّذيات. وتستهلك 
غالبية األسر كميات قليلة من الفاكهة واخلضار على الرغم من 
توافرها على نطاق واسع. ويبدو أن االفتقار إىل التنوع الغذائي 

وحتّول العادات الغذائية حنو زيادة استهلك األغذية العالية 
التجهيز والكثيفة الطاقة الغنية بالدهون والسكر و/أو امللح، مبا 

يشمل املشروبات احمللة بالسكر، كان مدفوًعا بالكلفة العالية 
املغذية.286 لألغذية 

باالشرتاك  التغذوية68  الفجوة  لسد  مفّصل  وكشف حتليل 
مع وزارة اإلدماج االجتماعي أن: )1( األمناط الغذائية الصحية 
بعيدة عن منال جمموعة واسعة من األسر )9 إىل 44 يف املائة، 

تبًعا للمنطقة اإلدارية(؛ )2( ال ميكن لشرحية واسعة من 
املغّذيات،  امللئم من حيث  الغذائي  النمط  السكان حتّمل كلفة 

وذلك أساًسا بسبب التفاوتات الكبرية يف الدخل؛ )3( يقل عدد 
الدقيقة بني األسر األشد  باملغّذيات  الغنية  مرات شراء األغذية 

فقًرا؛ )4( ُتساهم احلبوب والسكريات يف األسر اليت تعيش يف 
فقر مدقع حبوايل 70 يف املائة من جمموع املتناول من الطاقة 
بداًل من النسبة املوصى بها واليت ترتاوح بني 50 و55 يف املائة؛ 
املتناول  املستمدة من  الطاقة  بدرجة كبرية نسبة  تنخفض   )5(

من البوتينات يف األسر األفقر )حوايل 8 يف املائة بداًل من 
12 يف املائة(، بينما تزيد مساهمة  احلد األدىن املوصى به، وهو 

العادة مبقدار  الغذائية يف  الطاقة  البوتينات يف  استهلك 
الضعف لدى األسر األكثر ثراًء.286

أثر جمموعة متنوعة  أيًضا  التغذوية  الفجوة  قاس حتليل سد 
من التدخلت على قدرة األسر واألفراد على احلصول على 

نقدية،  التدخلت حتويلت  أمناط غذائية صحية. وشملت 
االجتماعية  احلماية  برامج  أغذية طازجة وغريها من  وقسائم 

املغّذيات. وساعد  تكميلية ملئمة من حيث  أغذية  اليت تشمل 
االجتماعية  واحلماية  التغذية  قطاعات  بني  السياسات  حوار 

على  التحليل  نتائج  بشأن  القطاعات  وسائر  والزراعة  والتعليم 
القدرة على حتّمل كلفة  التغلب على عدم  اسرتاتيجيات  حتديد 

الصحية. الغذائية  األمناط 
القدرة  لزيادة  بها  املوصى  السياسات  إجراءات  وشملت 

القصري  األجل  الصحية على  الغذائية  األمناط  على حتّمل كلفة 
دعم  أجل  من  للتغذية  املراعية  االجتماعية  للحماية  برامج 

األسر األفقر. وعلوة على ذلك، مت إنشاء مشروع مشرتك على 
املستوى الوطين من أجل مناء الطفل )"Misión Ternura"(، مبا 
والتغذية  واألطفال،  الغذائية لألمهات  املكملت  توفري  يف ذلك 

نتائج  وساعدت  االجتماعية.  احلماية  تدابري  املدرسية وجمموعات 
إدراجها  ينبغي  اليت  األغذية  التغذوية على حتديد  الفجوة  حتليل 

يف الوجبات املدرسية وكلفة تلك األغذية، وأدى ذلك إىل 
زيادة الدعم من أجل جتهيز مشروع رائد لتقدمي حتويلت نقدية 

املراهقات. الفتيات  تستهدف 

اإلطار 26
نهج قائم على احلماية االجتماعية يف حتسني القدرة على حتّمل كلفة األمناط الغذائية 

الصحية يف السلفادور

320 مليــون طفــل يف العــامل الوجبات التــي كانوا يحصلــون عليها 
يف املدرســة. وبالنظــر إىل أن كثــرًا من هؤالء األطفــال يعتمد 

عــىل الوجبــات اليوميــة التي يحصلــون عليها يف املدرســة لتلبية 
جــزء كبــر من احتياجاتهــم اليومية مــن املغّذيات، فقد أدت 

الجائحــة إىل مفاقمــة عدم قــدرة األرس الفقرة عــىل تحّمل كلفة 
ــة الصحية.300 األمناط الغذائي

ونجــح تحســن التنــوع الغذايئ من خــال برامج الوجبات 
املدرســية يف إثيوبيــا،301 بينــا ال تزال قوائم الوجبات املدرســية 
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»

يف غانــا تواجــه بعــض التحديــات يف توفر وجبــات متنوعة بالقدر 
الــكايف لضــان كفايــة املتناول من املغّذيــات الدقيقة.302 ويف 
الرازيــل، زاد الرنامــج الوطنــي للتغذية املدرســية من كمية 

ــض األغذية العاليــة التجهيز  الفاكهــة والخضــار يف قوامئه وخفَّ
املحتويــة عــىل مقاديــر كبرة من الســكر و/أو امللح. ونجح 
الرنامــج أيًضــا يف تشــجيع املشــريات املحلية من أصحاب 

الحيــازات الصغــرة من خــال آليات املشــريات العامة التي 
زادت مــن نجاح الرامــج املتكاملة.303 ومن األســايس ملكافحة 
ســوء التغذيــة من خال برامــج التغذية املدرســية تبني نهج 

يراعــي التغذية.295

وتتســم الصــات باملنتجــن املحليــن بأهميــة خاصــة يف 
ســياقات ضعــف ُســبل الوصول إىل األســواق وقصور سلســلة 

إمــدادات األغذيــة. وميكن ألجــوه التــآزر اإليجابيــة املصاحبة 
للطلــب املســتمر والــذي ميكــن التنبــؤ به من املــدارس، وكذلك 

املؤسســات العامــة األخــرى، مثــل املستشــفيات املحليــة، أن 
ــن ُســبل معيشــة أصحــاب الحيــازات الصغــرة، ما يؤدي  يُحسِّ

إىل تقصــر ساســل اإلمــدادات وخفــض تكاليــف املعامات 
304 التــي يتكبدهــا املنتجــون واملســتهلكون عــىل حد ســواء.

تقديــم إعانــات إىل األغذية املغذية. ميكــن لتعزيز العادات 
الغذائيــة الصحيــة من خال إعانات مشــريات األغذية املغذية 

مــن متاجــر البقالة، مثل الفاكهة والخضار، أن يُشــكل سياســة 
فعالــة لزيــادة القدرة عىل تحّمــل كلفة األمناط الغذائيــة الصحية. 

وتُســتخدم إعانــات األغذية يف كثر من أنحــاء العامل لخفض 
كلفــة الغــذاء للفئات األشــد ضعًفا. وبينــا يُنظر إىل اإلعانات 
بصفــة عامــة باعتبارها مــن التدابر التشــويهية مقارنة برامج 

هة أن تكون  التحويــات النقديــة،295 ميكن إلعانات األغذيــة املوجَّ
فعالــة يف تعزيــز األمناط الغذائيــة الصحية.305،ا306 وتبنَّ من 

دراســة منهجية شــملت أساًســا البلدان املرتفعة الدخل أن أي 
تخفيض بنســبة 10 يف املائة يف أســعار األغذية التي تُســاهم يف 

النمــط الغــذايئ الصحــي ميكن أن يفيض إىل زيادة اســتهاك تلك 
األغذيــة بنســبة تبلغ 12 يف املائة.305 ويف البلــدان املنخفضة 

واملتوســطة الدخل، تشــيع إعانات األغذية األساســية غر املوجهة 
هــة لألغذية املغذية،  الواســعة النطاق أكــرث من اإلعانات املوجَّ

مثــل الفاكهــة أو الخضار. ويف مواجهة املســتويات العالية 
واملتزايــدة مــن الوزن الزائد والســمنة، يتجه العديــد من البلدان 

املنخفضــة واملتوســطة الدخــل يف أفريقيا الشــالية ويف أنحاء 
مــن آســيا الغربيــة والجنوبية إىل تعديل سياســاته الغذائية، 
مبــا يشــمل برامج إعانة األغذيــة، لتثبيط اســتهاك املنتجات 

الغنيــة بالدهون املشــبَّعة واملتحولة، والســكريات و/أو امللح 
)اإلطار 27(.

وميكــن لجميــع خيارات السياســات االجتاعية املراعيــة للتغذية 
أن تكــون فعالــة للغاية يف املســاعدة عىل زيــادة القوة الرشائية 
للفقــراء والفئــات الضعيفــة من أجل زيادة قدرتهــا عىل تحّمل 

كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية. غر أنــه بالنظر إىل اختاف 
املنطلقــات والتحديــات يف كل بلــد وكذلك املقايضــات املحتملة، 

مبــا فيها املقايضات املتعلقة بُســبل معيشــة األشــخاص الذين 
يعتمــدون عــىل االقتصاد الريفي، مــن املرجح أن يكون األخذ 
مبجموعــة مــن تدخات السياســات التكميليــة من أجل خفض 

كلفــة األغذيــة املغذيــة والعمل يف الوقت نفســه عىل تعزيز 
القــدرة عــىل تحّمل كلفة األمنــاط الغذائية الصحية أكــرث فعالية 

مــن اتخــاذ أي تدبر منفرد عىل صعيد السياســات.

 سياسات تكميلية تعزز 
األمناط الغذائية الصحية

أكــدت األجــزاء األوىل من هــذا التقرير أن مــا يأكله الناس 
وكيفيــة إنتاجــه ال يؤثــر عــىل صحتهم فحســب، بــل ينطوي أيًضا 
عــىل آثــار كبــرة عىل حالــة البيئة وتغــرُّ املناخ. ويُشــر التحليل 
الــوارد هنــا إىل أنه مــا مل تتغرَّ أمناط اســتهاكنا الغذائيــة الحالية 
فــإن الكلفــة التــي ســيتكبدها املجتمع من حيث صحة األشــخاص 
وتغــرُّ املنــاخ ميكــن أن تصل إىل 2.9 ترليون دوالر أمرييك ســنويًا 

بحلــول عــام 2030 – وهــي تقديرات أقل مــن الواقع – نظًرا 
لعــدم احتســاب التكاليــف البيئية األخرى. وميثـّـل ذلك كلفة 

هائلــة يتكبدهــا األفراد واملجتمــع، وما مل تعالجهــا الحكومات 
د األمن الغــذايئ والتغذية  يف جميــع أنحــاء العامل فإنهــا لن تُهدِّ

والحالــة الصحيــة ملئات املاين من الناس يف املســتقبل فحســب، 
بــل من شــبه املؤكد أنهــا ســتحول دون تحقيق عدد من أهداف 

التنميــة املســتدامة بحلول عام 2030.

وكــا جــاء مــن قبل فــإن تحقيق أمنــاط غذائية صحيــة يتطلب 
تغيــرات تحويليــة كبــرة يف الُنظــم الغذائية عىل املســتويات 

كافــة. ومــن املهــم التأكيــد أن هذه التغيــرات، عىل الرغم 
مــن وجــود بعض التداخــات، تتجاوز خيارات السياســات 

مــة واملنفــذة رصاحة لخفــض كلفة األمناط  واالســتثارات املصمَّ
الغذائيــة الصحيــة وزيــادة القــدرة عىل تحّمــل كلفتهــا. ويعني 

ذلــك أنــه ال بد من الوفــاء برشوط أخرى، وهو مــا يتطلب 
مة بشــكل أكرث  مجموعــة كاملــة من السياســات األخــرى املصمَّ

وضوًحــا مــن أجــل زيادة الوعي والتأثر يف ســلوك املســتهلك 
لصالــح األمنــاط الغذائيــة الصحيــة، رمبا مــن خال أوجه تآزر 

مهمــة مــن أجــل تحقيــق االســتدامة البيئية )اإلطار 28(. ومن 
هنــا تــأيت أهمية االتســاق والتنســيق بن جميــع القطاعات 

ذات الصلــة وإرشاك أصحــاب املصلحة الذين ســبقت اإلشــارة 
إليهــم يف بداية هذا القســم.
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دأبت بلدان أفريقيا الشمالية وبعض أحناء آسيا الغربية واجلنوبية 
منذ أمد بعيد على تقدمي إعانات لألغذية بتمويل من احلكومات 
ملعاجلة الفقر وحتسني األمن الغذائي. وتشمل األغذية اليت يشيع 
دعمها باإلعانات القمح، ودقيق القمح، واخلبز، والزيوت، واألرّز، 

والسكر، واحلليب اجملفف.307 وساهمت هذه اإلعانات بدور مهم يف 
ر على سبيل املثال ما يصل إىل  زيادة املتناول الغذائي، فهي توفِّ

45 يف املائة من املتناول من السعرات احلرارية للسكان الفقراء يف 
املناطق احلضرية من مصر وما يصل إىل 60 يف املائة يف تونس.

تكاليف  على  تنطوي  األغذية  إعانات  برامج  أن  غري 
الناجت  من  1 يف املائة  املتوسط  يف  كلفتها  بلغت  إذ   - باهظة 
احمللي اإلمجايل يف عام 2011 307 - ومل تكن يف كل احلاالت 
احتياًجا.  األشد  األشخاص  إىل  للوصول  جيد  بشكل  موجهة 

بلدان هذا  بالنظر إىل ما شهده كثري من  وعلوة على ذلك، 
أعباء  أسر كثرية حالًيا من  تعاين  التغذية،  اإلقليم من حتّول يف 

مليون   20 اكثر من  ويعاين  التغذية.  نامجة عن سوء  متعددة 
الصحة  منظمة  يف  املتوسط  األبيض  البحر  إقليم شرق  يف  طفل 

يف  البالغني  األشخاص  نصف  يعاين  بينما  التقزم،  من  العاملية 
اإلعانات يف  م  ُتصمَّ السمنة.308 ومل  أو  الزائد  الوزن  اإلقليم من 

الكلفة  امليسورة  الصحية  الغذائية  األمناط  لتعزيز  احلاالت  كل 
عليها. احلصول  من  التمكني  أو 

دعم  إىل حتسني  واحلاجة  التكاليف  ارتفاع  ويف ظل 
مثل  اإلقليم،  يف  كثرية  بلدان  حت  نقَّ فقًرا،309  األشد  السكان 
وتونس،  واألردن،  اإلسلمية،  إيران  ومجهورية  ومصر،  اجلزائر 

آليات  تشمل  كي  األخرية  السنوات  يف  اإلعانات  برامج  واليمن، 
كثري  إلغاء  عن  ذلك  وأسفر  االستهداف.310  حيث  من  نة  حمسَّ
األمناط  مع  جيدة  بصورة  متوافقة  تكن  مل  اليت  اإلعانات  من 

اإلعانات  بعض  استمرت  ذلك،  ومع  الصحية؛  الغذائية 
اخلبز.311 أو  القمح  دقيق  أو  السكر  أو  للزيوت 

املرتفعة  الزائد والسمنة  الوزن  ويف مواجهة مستويات 
واملتزايدة )الشكل أدناه(، تستخدم عدة بلدان حالًيا أدوات 

بالدهون غري  الغنية  املنتجات  استهلك  لتثبيط  سياسات 
الصحية أو السكريات أو امللح. وأكثر ما يشيع هو فرض 

ضرائب على املشروبات احمللة بالسكر واملشروبات الغازية أو 
مشروبات الطاقة. وُفرضت يف املغرب، وعمان، وقطر، واململكة 

بنسبة  املتحدة، ضرائب  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية 
إيران اإلسلمية ضرائب  50 يف املائة، بينما فرضت مجهورية 
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

»

وهــذا اإلطــار من السياســات ميكن دعمه عىل املســتوى الوطني 

لضــان تحقيــق املراعــاة الكاملة ألبعاد االســتدامة يف الخطوط 

التوجيهيــة الوطنيــة لألمنــاط الغذائيــة القامئة عىل األغذية. 

ويف حــن أن بعــض البلــدان ال يــزال يف حاجة إىل وضع خطوط 

توجيهيــة لألمنــاط الغذائيــة القامئة عىل األغذية، ميكن اســتخدام 

الخطــوط التوجيهيــة الحاليــة ملواءمة السياســات يف مختلف 

القطاعــات )التغذيــة، والصحــة، والزراعــة، والتعليم، واملالية، 

والسياســات التجاريــة، وما إىل ذلك( مــع أهداف الصحة 

الوطنيــة واالســتدامة، وذلك عىل ســبيل املثال للمســاعدة عىل 

بلــورة اســراتيجيات إلنتــاج األغذية من أجل تحقيق مارســات 

استدامة. أكرث 

ع البلــدان عــىل توســيع نطاق إجــراءات تهيئــة بيئات  وتُشــجَّ

داعمــة للتغذيــة خــال النصــف الثاين مــن عقد األمــم املتحدة 

245 وميكن تيســر  ا .2025 للعمــل مــن أجــل التغذيــة 2016–

التقــّدم يف هــذا املجــال من خــال تعزيــز شــبكات العمل من 

أجــل التغذيــة عــىل املســتويات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة 

واملحليــة لتعزيــز التعــاون وااللتــزام الســيايس داخــل البلدان 
335 ويف مــا بينها.

توصيــات مــن أجــل مزيــد من البحــث. يلزم إجــراء مزيد من 
البحــث لدعــم السياســات الكفيلــة بضــان أمنــاط غذائية 

صحيــة ميســورة الكلفــة والعمــل أيًضــا يف الوقت نفســه عىل 
د اإلطــار 29 ثاثة  معالجــة اعتبــارات االســتدامة. ويحــدِّ

ــص فيهــا التمويــل الكايف  مجــاالت محــددة ينبغــي أن يخصَّ
لنجــاح التنفيــذ.

خاتـمة
الخاصــة أن جعــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الصحية ميســورة 
أكــرث للجميــع والحــد يف الوقــت نفســه من اســتهاك األغذية 
الكثيفــة الطاقــة ذات القيمــة التغذويــة املحــدودة واألغذيــة 

التــي تنطــوي عــىل أثر ســلبي عىل صحــة اإلنســان والبيئة 
يتطلــب تحــوالت كبــرة يف نُظــم األغذية القامئــة يف العامل. 

ويف ضــوء الســياقات التــي تنفــرد بها البلــدان واختاف 
املنطلقــات التــي تبــدأ منهــا شــتى العمليــات التحويليــة التــي 

ال بــد أن تحــدث، مــن املأمول أن تكــون تدابر السياســات 
واالســتثارات التــي يــويص بها هذا القســم األخــر مفيدة. 

وعــاوة عــىل ذلك، عــىل الرغم من االعــراف بفجوات 
البيانــات والبحــث، نوقــش عدد مــن خيارات السياســات 

واالســتثارات لخفــض كلفة األغذية املغذيــة وزيادة القدرة عىل 

وبعد  السعودية  ويف اململكة العربية  20 يف املائة.314،313،312  بنسبة 
فرض ضريبة نسبتها 50 يف املائة على املشروبات الغازية 

وبنسبة 100 يف املائة على مشروبات الطاقة يف عام 2017، 
الفرد من تلك املشروبات بنسبة 41 يف املائة  تراجعت مشرتيات 
و58 يف املائة على التوايل يف السنة التالية.315 ويف ديسمب/كانون 

عت الضرائب وباتت تشمل مشروبات أخرى  األول 2019، وسِّ
حملة بالسكر مل تكن مشمولة بالضريبة يف البداية.

تدابري أخرى  الضريبية من خلل  السياسات  تعزيز  وجيري 
الغذائية  األمناط  وتشجيع  الصحية  األغذية  بيئات  لتعزيز 

العربية  اململكة  يف  املتخذة  التدابري  ُحزمة  وتشمل  الصحية. 
الدهون املتحولة  إلغاء  السعودية، من بني أمور أخرى، 

التغليف  السابقة  األغذية  عبوات  واجهات  وتوسيم  الصناعية،316 

باستخدام ألوان إشارات املرور، وحتديد السعرات احلرارية يف 
قوائم األغذية،317 ووضع حد أعلى حملتوى امللح يف اخلبز،318 
امللح  لتقليل  األغذية  تركيب  برنامج طوعي إلعادة  وإدخال 

عة يف األغذية األخرى.319 وصاحب هذه  والسكر والدهون املشبَّ
وتتماشى  منًطا غذائًيا صحًيا.  ُيشكل  مبا  للتوعية  التدابري محلت 

الغذائية  تعزيز األمناط  إزاء  الُنهج اخملتلفة  هذه اجملموعة من 
 2030-2020 اإلقليمية  التغذية  اسرتاتيجية  مع  الصحية 

إلقليم شرق  العاملية  الصحة  منظمة  أطلقتها  اليت  اجلديدة 
الدول األعضاء  بها  املتوسط،308 واليت تسرتشد  البحر األبيض 
يف تنفيذ اإلجراءات خلل النصف األول من عقد األمم املتحدة 

اإلقليم. التغذية يف  للعمل من أجل 
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اجلزء الثاين حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع

خلفض  واالستثمارات  السياسات  تدابري  من  عدد  إىل  باإلضافة 
كلفة  حتّمل  على  القدرة  زيادة  أجل  من  املغذية  األغذية  كلفة 

يلي  ما  يف  أعله،  مبنيَّ  هو  كما  الصحية  الغذائية  األمناط 
األمناط  تدعم  أن  نُفذت  لو  ميكن  اليت  التكميلية  السياسات 

الصحية. الغذائية 
اآلمنة  األغذية  بيئات  ر  توفِّ الصحية.  األغذية  بيئات  تعزيز 

من  املغذية  األغذية  على  للحصول  مادية  ُسبًل  والداعمة 
سوء  أشكال  ض خماطر مجيع  خُتفِّ غذائية صحية  أمناط  أجل 

والسمنة،  الزائد،  والوزن  التغذية،  نقص  يشمل  مبا  التغذية، 
وميكن  الغذائي.  بالنمط  املتصلة  املعدية  غري  واألمراض 

خمتلف  يف  عة  موسَّ اسرتاتيجية  تنفيذ  خلل  من  للحكومات 
الصحية  الغذائية  لألمناط  داعمة  بيئات  تهيئ  أن  القطاعات 

العامة  واملؤسسات  العمل،  وأماكن  واملدارس،  املستشفيات،  يف 
التكاليف  عن  الناجم  الكبري  العبء  تعاجل  أن  وميكن  األخرى، 

ُيبزها  اليت  الصحية  غري  الغذائية  باألمناط  املرتبطة  املسترتة 
بها  أوصت  اليت  اخليارات"  "أفضل  وتشمل  التقرير.  هذا 

الصحية  الغذائية  األمناط  لتعزيز  العاملية  الصحة  منظمة 
إعادة  على  ع  ُتشجِّ برامج  خلل  من  امللح  من  املتناول  تقليل 
التغذوي  التوسيم  بطاقات  ووضع  الغذائية  املنتجات  تركيب 

العبوات.320 واجهات  على 
تدابري  باختاذ  أيًضا  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصي 

خلل  من  الصناعية  املتحولة  الدهون  استخدام  على  للقضاء 
د  وُتقيِّ األغذية  سلسلة  يف  استخدامها  حتظر  تشريعات  وضع 
السكريات  أو  بالدهون  الغنية  املشروبات  أو  األغذية  تسويق 
األخرى  السياسات  خيارات  وتشمل  لألطفال.321  امللح  و/أو 
لتعزيز  واحمللية  الوطنية  ودون  الوطنية  للسلطات  املتاحة 

وتصنيف  التخطيط  قواعد  استخدام  الصحية  األغذية  بيئات 
للتقليل   املناطق 

األغذية104  ومستنقعات  الغذائية  الصحارى  من  حد  أدىن  إىل 
من  بالقرب  املرخصة  األغذية  منافذ  أنواع  على  والسيطرة 

املدارس.

الكثيفة  واملشروبات  األغذية  على  ضرائب  فرض 
احلكومات  تتجه  احملدودة.  التغذوية  القيمة  ذات  الطاقة 
أسعار  لزيادة  ضريبية  سياسات  تطبيق  إىل  متزايدة  بصورة 

القيمة  ذات  الطاقة  والكثيفة  التجهيز  العالية  األغذية 
فرض  وكان   .)27 اإلطار  أيًضا  )أنظر  احملدودة  التغذوية 
من  كبرية  مقادير  على  احملتوية  املشروبات  على  ضرائب 

املعدية  غري  واألمراض  السمنة  من  للحد  حماولة  يف  السكر 
فرضها  بات  إذ  األخرية،  السنوات  يف  خاصة  بصفة  فعااًل 

السياسات  أكثر  من  واحًدا  بالسكر  احمللة  املشروبات  على 
املكسيك  ومُتّثل  البلدان.  من  عدد  يف  شيوًعا  الضريبية 

إىل  املدين  اجملتمع  تعبئة  بها  أدت  اليت  للطريقة  جيًدا  منوذًجا 

يف  ل  متثَّ الذي   - السياسات  بتغيري  احلكومي  االلتزام  حتفيز 
احمللة  املشروبات  على  وطنية  ضريبة  إدخال  يف  احلالة  هذه 

الواليات  أخرى يف  دراسة  145 وكشفت   .2014 بالسكر يف عام 
استهلك  على  ضرائب  فرض  أن  عن  األمريكية  املتحدة 

مُيّثل  احملدودة  التغذوية  القيمة  ذات  الطاقة  الكثيفة  األغذية 
غري  األمراض  من  للوقاية  الكلفة  حيث  من  فعااًل  تدخًل 

إىل  وباإلضافة  ومكافحتها.  الغذائي  بالنمط  املتصلة  املعدية 
الضرائب  إيرادات  من  أمريكي  دوالر  13 مليار  حوايل  توليد 

املشروبات  على  متواضعة  ضريبة  لفرض  ميكن  السنوية، 
والتكاليف  السلبية  الصحية  األعباء  ض  خُيفِّ أن  بالسكر  احمللة 
والشرايني  القلب  وأمراض  السكري  وداء  السمنة  عن  الناشئة 

أمريكي.322 دوالر  17 مليار  مقدراه  مبا 
تيسري  ضمان  على  األغذية  صناعة  تنظيم  لوائح  وُتساعد 

بكلفة  وإتاحتها  الصحية  الغذائية  األمناط  على  احلصول 
وامللح  والسكر  الدهون  احلد من حمتوى  ميسورة عن طريق 
املدعمة  األغذية  احلصول على  إمكانية  زيادة  أو  األغذية  يف 
بها  املوصى  التنظيمية  التدابري  وتشمل  الدقيقة.  باملغّذيات 

الصناعية  املتحولة  الدهون  استخدام  حلظر  تشريعات  إدخال 
التوسيم  وإدخال  اجملهزة،  األغذية  تركيب  إعادة  وتشجيع 
واجهة  على  ط  املبسَّ التوسيم  يشمل  )مبا  ن  احملسَّ التغذوي 

اليت  الزراعية  أو  الضريبية  السياسات  واستخدام  العبوات( 
عة  املشبَّ والدهون  املتحولة  الدهون  عن  باالستعاضة  تقضي 
من  اليت حتد  السياسات  إىل  باإلضافة  عة،  بدهون غري مشبَّ

والعبوات.320 األجزاء  حجم 

تدابري  إدخال  ُيشكل  أن  ينبغي  األغذية.  تسويق  تنظيم 
التغذوية  القيمة  ذات  الطاقة  الكثيفة  األغذية  تسويق  بشأن 

موجهة  شاملة  اسرتاتيجيات  من  جزًءا  لألطفال  احملدودة 
اعتبارات  تراعي  اليت  الصحية  الغذائية  األمناط  تعزيز  حنو 

بالسكر،  احمللة  املشروبات  األغذية  هذه  وتشمل  االستدامة.323 
السريعة،  والوجبات  واحللوى،  مسبًقا،  احمللة  واحلبوب 

األغذية  مطاعم  يف  م  تقدَّ اليت  التجهيز  العالية  واألغذية 
باسرتاتيجيات  خاصة  بصفة  األطفال  ويتأثر  السريعة.324 

التلفاز،  والتواصل  التسويق  قنوات  وتشمل  التسويق. 
واأللعاب  االجتماعي،  التواصل  ووسائط  واإلنرتنت،  والراديو، 
باإلضافة  والُصحف،  واجمللت  امللصقات،  ومواقع  اإللكرتونية، 

من  التأييد  ومحلت  املتاجر،  داخل  العرض  شاشات  إىل 
ومنذ  الرتوجيية.  واألسعار  الرياضة،  رعاية  ومحلت  املشاهري، 
البلدان  ُتنفذ  بأن  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت   ،2010 عام 

الكحولية  غري  واملشروبات  األغذية  تسويق  من  للحد  تدابري 
بلًدا حىت   40 من  أكثر  يف  التدابري  تلك  واخُتذت  لألطفال،321 

اآلن.243 
املوجهة  األغذية  عبوات  أغلفة  م  ُتصمَّ ما  غالًبا  وباملثل، 

الغنية  الطاقة  الكثيفة  األغذية  شراء  لتشجيع  لألطفال 
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 327،326،325،323 امللح. و/أو  والسكر  الصحية  غري  بالدهون 
استهلك  على  آثار  على  التسويقية  التقنيات  هذه  وتنطوي 

سيما  ال  كلفتها،  حتّمل  على  والقدرة  الصحية  الغذائية  األمناط 
على  ُينفق  الذي  للدخل  ميكن  إذ  الدخل،  املنخفضة  األُسر  بني 

اإلنفاق  حيّول  أن  التجهيز  والعالية  الطاقة  الكثيفة  األغذية 
األسرة  نفقات  يزيد جمموع  و/أو  األخرى  املغذية  األغذية  من 

األغذية  تنظيم  لوائح  تثبط  أن  ينبغي  ولذلك  الغذاء.  على 
األغذية.  هذه  الستهلك  ترّوج  اليت  التسويق  اسرتاتيجيات 

سياسات  اللتينية  أمريكا  بلدان  من  العديد  يف  وأُدخلت 
املنتجات  تشمل  وهي  وتوسيمها،  األغذية  تغليف  لتنظيم 

املشروبات. فيها  مبا  الغذائية، 

لنب  بدائل  تسويق  وتنظيم  الطبيعية  الرضاعة  تشجيع 
توصي  مغذية.  أغذية  على  الُرضع  وضمان حصول  األم 

للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة 
خلل  لألطفال  اخلالصة  الطبيعية  بالرضاعة  )اليونيسيف( 

الطبيعية  الرضاعة  مواصلة  ذلك  بعد  مث  األوىل  الستة  األشهر 
أو  سنتني  سن  حىت  مناسبة  تكميلية  تغذية  مع  باالقرتان 

إجازات  ر  توفِّ اليت  العمل  بظروف  ذلك  دعم  وينبغي  أكثر. 
الطبيعية  الرضاعة  تشجيع  وحُيقق  املستمر.  والدخل  األمومة 

واجملتمع  والنساء  لألطفال  وبيئية  واقتصادية  صحية  فوائد 
املكاسب  هذه  حتقيق  أن  غري  والطويل.  القصري  األجلني  على 
مالية،  واستثمارات  تنظيمية  وتدابري  داعمة  سياسات  يتطلب 

لصناعة  الكبرية  التنافسية  املطالبات  ضوء  يف  سيما  ال 
بدائل  تسويق  حيث  من  الُرضع  تغذية  بشأن  العاملية  األغذية 
لنب  لبدائل  العاملية  السوق  يف  املبيعات  ووصلت  األم.328  لنب 
املتوقع  2018 ومن  أمريكي يف عام  45 مليار دوالر  األم إىل 
عام 2026، 329  أمريكي حبلول  دوالر  مليار   100 تتخطى  أن 

الصناعة. هذه  قوة  على  يدل  ما  وهو 
الكاسح  التسويق  يزال  ال  الُرضع،  باألطفال  يتعلق  ما  ويف 
الطبيعية،  الرضاعة  على  سلبًيا  تأثرًيا  يؤثر  األم  لنب  لبدائل 

أكثر  تنظيمية  أُطر  تبين  من  للحكومات  بد  ال  هنا  ومن 
كامل  تنفيذ  إىل  األُطر  هذه  تستند  أن  وينبغي  صرامة. 

وقرارات  األم،330  لنب  بدائل  تسويق  لقواعد  الدولية  للمدونة 
جانب  إىل  الصلة،  ذات  اللحقة  العاملية  الصحة  مجعية 

لنب  بدائل  تسويق  آثار  ملواجهة  االمتثال  وإنفاذ  الكمي  الرصد 
تدابري  تشمل  أن  ينبغي  ذلك،  إىل  وباإلضافة   332،331 عاملًيا. األم 

واألطفال  الُرضع  ألغذية  املناسب  غري  للرتويج  حد  لوضع 

334،333 الصغار.

تكون  أن  ينبغي  التغذوي.  التثقيف  دعم  سياسات 
إىل  اهلادفة  األخرى  والتدخلت  والتشريعات  السياسات 
األغذية  بيئات  وزيادة  الغذائية  الُنظم  يف  حتّول  إحداث 

بالتغيري  وتوعية  وتغذوي  غذائي  بتثقيف  مصحوبة  الصحية 
اإلعلم  وسائط  عب  تنظيم محلت  إىل  باإلضافة  السلوكي، 

خيارات  وتشمل  الصحية.320  الغذائية  األمناط  لتعزيز 
اخلطط  يف  والتغذوي  الغذائي  التثقيف  دمج  السياسات 
وتشجيع  املستهلك  وعي  على  للتأثري  الوطنية  والبامج 
وميكن  املغذية.  باألغذية  املرتبطة  والسلوكيات  اخليارات 

مهارات  على  يركز  الذي  والتغذوي  الغذائي  التثقيف  دمج 
الوطنية  الدراسية  املناهج  يف  املوارد  وإدارة  الغذائية  امليزنة 

الغذائي  والتوسيم  والزراعة،  االجتماعية  احلماية  وبرامج 
بيئات  سياسات  بني  للجمع  وميكن  الضرائب.  وخمططات 

الغذائية(  للوجبات  التغذوية  املعايري  )مثل  املدرسية  األغذية 
األطفال  يساعد  أن  املدارس  يف  والتغذوي  الغذائي  والتثقيف 

األغذية  الختيار  اللزمة  واملهارات  احلوافز  اكتساب  على 
الدول  قوانني  يف  املبادرات  هذه  إدراج  وينبغي  املغذية. 
السياسية  األولويات  من  حلمايتها  التنظيمية  ولوائحها 

ة. ملتغريِّ ا
من  واحلد  املستدام  الغذائي  الستهالك  دعم  سياسات 
إىل  املوجهة  السياسات  تدابري  تشمل  األغذية.  من  املهدر 

تشمل  اليت  الصحية  الغذائية  األمناط  لتشجيع  املستهلك 
يف  تغيريات  الفردي،  املستوى  على  االستدامة،  اعتبارات 
أغلبها  يف  القائمة  الغذائية  األمناط  حنو  الغذائي  النمط 

من  حمدودة  مقادير  على  واحملتوية  النباتية73  املصادر  على 
مقدار  على  حدود  وضع  وكذلك  املصدر  احليوانية  األغذية 
النشوية  األساسية  األغذية  من  املستمدة  الغذائية  الطاقة 

االحتياجات  جمموع  من  املائة  50 يف  املثال  سبيل  )على 
التجزئة  مستوى  على  احلاسم  ومن  الغذائية(.  الطاقة  من 
احلد  بهدف  السياسات  مستوى  على  تدابري  اختاذ  واألسرة 

التوعية،  محلت  تشمل  بوسائل  األغذية،  من  املهدر  من 
التغيري  إىل  والدعوة  باملعلومات،  املستهلكني  وتزويد 
خلل  من  صحية  خيارات  اختاذ  أجل  من  السلوكي 

خمتلف  تشمل  اليت  والتواصل  التثقيف  اسرتاتيجيات 
األشخاص. مع  التواصل  خلل  ومن  الوسائط 
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احلاجة إىل خطوط فقر مراعية للتغذية. ُتشكل  1-
خطوط الفقر يف كثري من البلدان األساس الذي تستند 
برامج احلماية االجتماعية واستهداف املستفيدين.  إليه 

وكما يتضح من القسم 2-1، فإن خطوط الفقر احلالية 
غري كافية لدعم حىت األشكال األقل كلفة من األمناط 

ر إرشادات  الغذائية الصحية. ويعين ذلك أنها ال توفِّ
مة لتحقيق األمن  كافية لصياغة سياسات وبرامج مصمَّ

الغذائي والتغذية. وُتستخدم يف العادة أمناط االستهلك 
الغذائي لتحديد خطوط الفقر الغذائي الوطنية من 
خلل ما ُيسمى نهج "كلفة االحتياجات األساسية". 

وحيسب هذا النهج يف العادة خط الفقر الغذائي 
باعتباره كلفة سلة من األغذية اليت تستهلكها األسر 
الفقرية نسبًيا واليت تقتصر على تلبية املتطلبات من 

الغذائية فقط. الطاقة 
وُيظهر التحليل الوارد يف هذا التقرير أن خط 

الفقر الذي يشمل توفري االحتياجات الغذائية األساسية، 
ال يدعم النمط الغذائي الصحي أو امللئم من حيث 

املغّذيات يف معظم البلدان. وهناك بالتايل مبر 
قوي لتعديل خطوط الفقر الوطنية كي تتوافق مع 

االحتياجات التغذوية، وذلك على سبيل املثال باستخدام 
تركيبة بديلة للسلة الغذائية، ما يتطلب مزيًدا من 

البحث.
البيانات احملدودة عن الدوافع الكامنة وراء كلفة  2-

األمناط الغذائية الصحية. أكد التحليل الوارد يف هذا 
التقرير أن أكثر من 3 مليارات نسمة يف العامل ال ميكنهم 

حتّمل كلفة احلصول على منط غذائي صحي بسبب 
ارتفاع كلفة األغذية املغذية. ويبني حتليل الدوافع الكامنة 
وراء التكاليف يف القسم 2-3 أن العوامل املسببة الرتفاع 

تكاليف األغذية املغذية موجودة يف كل الُنظم الغذائية 

وأنها مرتبطة بإنتاج األغذية وسلسل إمدادات األغذية 
وبيئات األغذية وكذلك طلب املستهلكني واالقتصاد 

السياسي للغذاء. ومع ذلك، ال يوجد حالًيا سوى النزر 
د أهم الدوافع  القليل من حبوث الُنظم الغذائية اليت حُتدِّ
الكامنة وراء التكاليف وأفضل ُسبل معاجلتها من خلل 

خمتلف تدابري السياسات. وجيب بالتايل أن ينصّب 
د  البحث على قوى العرض والطلب املعقدة اليت حتدِّ

أسعار األغذية واليت تتطور يف كل مراحل سلسلة القيمة 
الغذائية، وكذلك خمتلف احملددات اليت ُتساعد على 
ضمان إتاحة الُسبل املادية واالجتماعية واالقتصادية 

الغذاء. للحصول على 
ل تشمل معظم اخلطوط التوجيهية بشأن األمناط  3-

الغذائية القائمة على األغذية اعتبارات الستدامة 
البيئية. وُتشري النتائج الواردة يف القسم 2-2 إىل أن 
األمناط الغذائية الصحية ميكن أن تتيح فرًصا مهمة 
خلفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف بعض 

السياقات. وميكن بالتايل أن يكون للتحويلت الغذائية 
اليت تشمل اعتبارات االستدامة دور مهم يف إطار 

اسرتاتيجية أوسع، مبا يف ذلك جمموعة من الُنهج لزيادة 
الغذائية. للُنظم  البيئية  االستدامة 

ويتطلب إدراج جوانب االستدامة توصيات قابلة 
للقياس بشأن اجملموعات الغذائية، وهو ما سيتيح 

استخدام اخلطوط التوجيهية بشأن األمناط الغذائية 
القائمة على األغذية لصياغة اسرتاتيجيات وخطط 

لإلنتاج الزراعي، ونُهج زراعية إيكولوجية لزيادة تنويع 
إنتاج األغذية من أجل دعم الزراعة املستدامة، وكذلك 

سياسات وبرامج أخرى لدعم إحداث حتّول يف الُنظم 
الغذائية. ويلزم إجراء حبوث حول أفضل ُسبل حتسني 

اخلطوط التوجيهية بشأن األمناط الغذائية القائمة على 
األغذية يف هذا االجتاه.
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تحّمــل كلفــة األمنــاط الغذائية الصحية، ال ســيا تلــك التي ميكن «
أن تجعــل األمنــاط الغذائية مســتدامة بيئيًــا، والتي أثبت عدد 

ال يحــىص من دراســات الحالــة فعاليتها. وُســلطت األضواء أيًضا 
عــىل بيئــة السياســات التكميليــة التي ال بد مــن متكينها من أجل 

تعزيــز األمنــاط الغذائيــة الصحية والتي تـُـرر أيًضا الحاجة إىل 
اتســاق السياســات والتنســيق بن جميــع القطاعات ذات الصلة 

وإرشاك جميــع أصحاب املصلحة الرئيســين.

وتتفق اإلرشــادات الــواردة يف هذا التقرير مــع التوصيات 
الرئيســية املطروحــة ضمن إطــار عقد األمم املتحــدة للعمل 

مــن أجــل التغذية 2016–2025، مبا يف ذلــك مجال العمل 1 
بشــأن "الُنظــم الغذائية املســتدامة والقادرة عــىل الصمود من 
أجــل نُظــم غذائية صحيــة"، ومجال العمل 3 بشــأن "الحاية 

االجتاعيــة والتثقيــف التغــذوي"، وكذلــك مجال العمل 5 
بشــأن "البيئــات اآلمنة الداعمــة للتغذية لــكل األعار". وتتيح 
الســنوات املتبقيــة مــن عقد العمل فرصــة للتعجيــل بالعمل يف 

املجاالت. هذه 

ومــن املتوقــع أيًضــا أن يســاعد التحليل الــذي تم إجراؤه 
وتوصيــات السياســات املطروحــة عىل وضــع جدول أعال 

مؤمتــر قمــة األمــم املتحــدة األول للُنظــم الغذائية الذي 

ســيعقد يف عــام 2021. ويتمثــل الهــدف الجامــع ملؤمتــر القمة 
يف مســاعدة أصحــاب املصلحــة عــىل تحســن فهم وإدارة 

الخيــارات املعقــدة املؤثــرة عــىل مســتقبل الُنظــم الغذائية 
وترسيــع التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة 

.2030 بحلــول عام 

ويســود أيًضــا اعراف كامــل بأهمية توجيهات السياســات 
التــي يجــري التفــاوض عليهــا حاليًا تحت مظلــة لجنة األمن 

الغــذايئ العاملــي يف روما إزاء "الخطــوط التوجيهيــة الطوعية 
بشــأن الُنظــم الغذائيــة والتغذية". والهدف مــن هذه الخطوط 
التوجيهيــة الطوعيــة هــو "املســاهمة يف تحويل الُنظــم الغذائية 
والرويــج لُنظــم غذائية مســتدامة تكفل أن تكــون األغذية التي 
تُســاهم يف األمنــاط الغذائية الصحيــة متوافرة وميســورة الكلفة، 

ويســهل الوصــول إليها، وآمنــة، وبالكمية والنوعية املناســبتن 
ومتوافقــة يف الوقت نفســه مــع معتقدات األفــراد وثقافتهم 

وتقاليدهــم وعاداتهــم وأفضلياتهــم، وفًقــا للقوانن وااللتزامات 
الوطنيــة والدولية".337 وســتكون هــذه التوجيهــات التي توفرها 

هــذه الخطــوط التوجيهيــة، مبجرد التفــاوض عليها وإقرارها 
متاًمــا، محــط اهتام كبــر من الحكومات والــرشكاء اإلمنائين 

يف صياغــة مجموعة شــاملة مــن السياســات وتنفيذها من أجل 

n .إحــداث تحّول يف الُنظــم الغذائية
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المكسيك
في تشياباس، عرض الفواكه 
والخضروات الطازجة للبيع 

في كشك فواكه في سوق 
محلي.

©Alex Webb/Magnum Photos for FAO
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الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
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معدل انتشار فقر 
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سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 
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أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

العامل
12.5

8.8
8.1

9.2
22.7

25.5
 6.9 

 24.8 
 21.3 

 5.3 
 5.6 

11.8
13.1

30.3
32.8

37.0
44.1

15.0
14.6 

البلدان األقل منوا
28.1

23.0
18.1

19.2
46.9

50.2
 10.9 

 37.3 
 31.2 

 2.8 
 2.8 

4.9
6.0

39.3
39.6

45.7
55.3

16.2
15.6 

البلدان النامية 
 

ساحلية
غري ال

26.6
20.0

16.0
18.3

44.6
50.3

 5.9 
 35.3 

 30.3 
 3.3 

 3.0 
8.3

9.4
32.1

33.1
45.4

54.9
14.3

13.9 

الدول النامية
 

صغرية
الجزرية ال

19.3
16.1

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
18.8

20.9
30.0

31.5
36.8

38.6
11.2

11.1 

ضة الدخل
البلدان املنخف

32.2
28.1

19.7
21.6

50.5
54.7

 6.6 
 38.9 

 34.1 
 3.0 

 2.7 
6.6

7.7
38.2

38.4
43.8

55.1
14.8

14.3 

البلدان املتوسطة الدخل 
رشيحة الدنيا

من ال
18.7

12.7
12.0

13.4
29.3

32.3
 10.9 

 35.5 
 30.1 

 4.6 
 4.7 

6.1
7.2

42.2
43.0

39.4
49.8

20.6
19.9 

البلدان املتوسطة الدخل 
رشيحة العليا

من ال
7.3

3.0
3.9

4.8
15.0

18.3
 1.8 

 9.3 
 6.0 

 8.1 
 8.8 

12.2
13.9

22.3
26.1

29.9
26.7

7.4
7.3 

البلدان املرتفعة الدخل
2.5>

2.5>
1.5

1.5
8.2

7.5
0.5أ

 3.0 
2.8

6.7أ
7.6أ

22.4
24.3

15.4
18.0

غ.م.
غ.م.

7.6
7.6 

يئ 
بلدان العجز الغذا

ض 
ت الدخل املنخف

ذا
23.4

17.6
15.9

17.5
35.0

38.6
 10.9 

 37.3 
 31.2 

 2.8 
 2.8 

4.3
5.2

46.2
46.3

43.7
55.8

20.9
20.1 

حق 1
املل

امللحق 1 ألف – اجلداول اإلحصائية اخلاصة باجلزء األول
ف1-1

جلدول أل
ا

ي وانعدام األمن الغذائي املعتدل 
ص التغذو

شار النق
ي انت

صة بالتغذية: أ
خلا

صد العاملية ا
ستدامة واملقا

ف التنمية امل
حتقيق أهدا

جتاه 
حملرز با

التقدم ا
 

ض الوزن عند الوالدة
خنفا

صة وا
خلال

طبيعية ا
عة ال

ضا
سوء التغذية، والر

حمددة من 
شكال 

شديد، وأ
أو ال
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الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3
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السكان1، 2، 3
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الخامسة من العمر(
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الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
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سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
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لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

أفريقيا
21.4

18.8
17.2

18.6
47.4

51.2
 6.4 

 32.3 
 29.1 

 4.8 
 4.7 

11.5
12.8

37.7
37.7

35.5
43.7

14.1
13.7 

املية
ش

أفريقيا ال
9.7

6.5
9.9

9.6
28.7

32.1
 7.2 

 19.8 
 17.6 

 10.1 
 11.3 

23.0
25.2

30.9
31.8

40.7
42.1

12.4
12.2 

الجزائر
6.7

2.8
13.0

9.3
22.9

17.6
غ.م.

11.7
غ.م.

12.4
غ.م.

24.7
27.4

33.6
35.7

25.4
غ.م.

7.3
7.3 

ر العربية
جمهورية م

6.5
4.7

8.4ب
7.8

27.8ب
34.2

9.5
30.7

22.3
20.4

15.7
29.3

32.0
29.3

28.5
52.8

39.5
غ.م.

 غ.م. 

ليبيا
غ.م.

غ.م.
11.2

16.8
29.1

35.9
10.2

21.0
38.1

22.4
29.6

30.0
32.5

30.5
32.5

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ب
املغر

5.5
4.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
25.9ج

2.6
14.9

15.1
10.8

10.9
23.4

26.1
34.2

36.9
27.8

35.0
17.5

17.3 

سودان
ال

21.3
12.4

13.4ج
16.4ج

41.4ج
48.9ج

16.3
34.1

38.2
1.5

3.0
0.1>

0.1>
29.4

30.7
41.0

54.6
غ.م.

 غ.م. 

س
تون

4.3
2.5>

9.1
9.1

18.2
20.0

2.1
10.1

8.4
14.3

17.2
24.6

26.9
28.1

31.2
8.5

13.5
7.5

7.5 

املية )باستثناء 
ش

أفريقيا ال
سودان(

ال
7.3

5.2
9.1

8.2
26.0

28.5
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

26.8
29.5

31.2
32.1

40.6
37.1

11.5
11.4 

صحراء 
ب ال

أفريقيا جنو
الكربى

24.5
21.6

18.9
20.6

51.8
55.6

 6.3 
 34.5 

 31.1 
 3.8 

 3.6 
8.0

9.2
39.5

39.2
34.5

44.0
14.4

14.0 

رشقية
أفريقيا ال

33.4
26.9

24.2
24.4

59.2
60.9

 5.3 
 38.5 

 34.5 
 4.0 

 3.7 
5.3

6.4
30.6

31.2
48.6

61.1
13.8

13.4 

بوروندي
غ.م.

غ.م.
 

 
 

 
5.1

57.6
54.2

2.9
1.4

4.4
5.4

25.6
26.7

69.3
82.3

15.5
15.1 

جزر القمر
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

31.1
غ.م.

10.6
غ.م.

6.7
7.8

27.6
29.3

11.4
غ.م.

24.2
23.7 

جيبويت
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

33.5
غ.م.

8.1
غ.م.

12.3
13.5

30.9
32.7

12.4
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 إريرتيا                  
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

52.5
غ.م.

2.1
غ.م.

4.1
5.0

36.9
38.1

68.7
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

إثيوبيا
37.2

19.7
14.5

14.1
56.2

57.9
7.2

44.4
36.8

1.8
2.1

3.6
4.5

21.7
23.4

52.0
58.8

غ.م.
 غ.م. 

كينيا
28.7

23.0
19.1ج

غ.م.
56.5ج

غ.م.
4.2

35.5
26.2

5.0
4.1

5.9
7.1

27.5
27.2

31.9
61.4

11.7
11.5 

شقر
مدغ

33.5
41.7

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

6.4
48.9

41.6
1.1

1.4
4.3

5.3
36.6

36.8
41.9

50.6
17.5

17.1 

مالوي
22.5

18.8
51.7ج،د

51.8ج،د
81.7ج،د

82.2ج،د
1.3

47.3
39.0

9.0
2.5

4.8
5.8

32.3
34.4

70.8
59.4

14.9
14.5 

س
شيو

موري
5.1

5.3
5.2

6.7
13.0

20.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

9.6
10.8

21.6
25.1

غ.م.
غ.م.

17.0
17.1 

ق
موزامبي

33.4
32.6

40.7
40.7

68.4
68.4

4.4
42.9

42.3
7.8

7.0
6.1

7.2
49.9

51.0
40.0

غ.م.
14.1

13.8 

ف1-1
جلدول أل

ا
) )تابع
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42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012
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%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

رواندا
34.9

35.6
 

 
 

 
2.0

43.8
36.9

6.0
5.6

4.7
5.8

19.4
22.3

83.8
86.9

8.2
7.9 

شيل
سي

غ.م.
غ.م.

3.2ج
غ.م.

14.3ج
غ.م.

غ.م.
7.9

غ.م.
10.2

غ.م.
12.4

14.0
20.3

22.3
غ.م.

غ.م.
11.0

11.7 

صومال
ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
25.3

غ.م.
3.0

غ.م.
7.0

8.3
43.5

44.4
5.3

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

سودان
ب ال

جنو
--

غ.م.
65.4ج

63.7ج
85.1ج

84.9ج
غ.م.

31.3
غ.م.

6.0
غ.م.

0.1>
0.1>

32.3
34.0

44.5
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

أوغندا
غ.م.

غ.م.
17.5ج،د

20.6ج،د
58ج،د

66.3ج،د
3.5

33.7
28.9

5.8
3.7

4.3
5.3

38.6
37.2

62.3
65.5

غ.م.
 غ.م. 

جمهورية تنزانيا املتحدة
31.7

25.0
غ.م.

23.8ج
غ.م.

55.0ج
3.5

35.0
31.8

5.1
2.8

6.9
8.4

29.6
28.5

48.7
57.8

10.7
10.5 

زامبيا
غ.م.

غ.م.
4.2

45.8
34.6

8.4
5.2

6.8
8.1

31.2
33.7

59.9
69.9

11.9
11.6 

زمبابوي
غ.م.

غ.م.
35.5

34.2
64.7

66.7
2.9

32.2
23.5

5.8
2.5

14.3
15.5

30.1
28.8

31.3
41.9

12.8
12.6 

ى
أفريقيا الوسط

35.7
29.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 6.7 
 34.4 

 31.5 
 4.8 

 5.1 
6.7

7.9
45.4

43.5
28.5

غ.م.
12.8

12.5 

أنغوال
52.2

18.6
21.0

غ.م.
66.5

غ.م.
4.9

29.2
37.6

غ.م.
3.4

6.8
8.2

47.3
47.7

غ.م.
37.4

12.0
15.3 

الكامريون
16.1

6.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
4.3

32.6
28.9

6.5
11.0

9.8
11.4

41.7
41.4

19.9
39.7

9.6
12.0 

ى
جمهورية أفريقيا الوسط

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

6.6
39.7

40.8
2.0

غ.م.
6.4

7.5
46.2

46.0
33.0

28.8
11.5

14.5 

شاد
ت

37.9
39.6

غ.م. 
غ.م. 

 غ.م.
غ.م. 

13.3
38.7

39.8
2.8

2.8
5.1

6.1
48.1

47.7
3.2

0.1
غ.م.

 غ.م. 

الكونغو
34.1

28.0
 

 
 

 
8.2

24.4
21.2

3.5
5.9

8.3
9.6

53.8
51.9

20.2
32.9

9.4
11.6 

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
43.4

غ.م.
4.9

غ.م.
5.6

6.7
44.7

41.0
36.4

غ.م.
8.7

10.8 

غينيا االستوائية
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

26.2
غ.م.

9.7
غ.م.

6.8
8.0

44.1
43.7

7.4
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

غابون
14.5

16.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

17.0
غ.م.

7.7
غ.م.

13.5
15.0

58.3
59.1

5.1
غ.م.

11.4
14.2 

ي
سيب

ي وبرن
سان توم

9.2
12.0

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

4.0
30.8

17.2
11.1

2.4
10.7

12.4
45.4

46.1
50.3

71.7
5.1

6.6 

أفريقيا الجنوبية
5.0

7.8
19.5

19.8
44.4

44.8
 3.3 

 30.4 
 29.0 

 11.7 
 12.7 

25.0
27.1

25.9
26.0

غ.م.
33.5

14.3
14.2 

سوانا
بوت

22.5
24.1

34.9
41.2

59.3
66.7

غ.م.
28.9

غ.م.
10.0

غ.م.
17.5

18.9
29.4

30.2
20.3

30.0
15.9

15.6 

ي
إسواتين

9.4
16.9

29.4
30.0

62.6
63.3

2.0
30.9

25.5
10.7

9.0
14.9

16.5
26.7

27.2
43.8

63.8
10.5

10.3 

سوتو
لي

13.8
32.6

غ.م.
27.0ج

غ.م.
49.7ج

2.1
39.3

34.6
7.3

6.6
14.9

16.6
27.2

27.4
52.9

59.0
14.8

14.6 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

ناميبيا
15.7

14.7
30.6ج،د

31.3ج،د
53.3ج،د

56.4ج،د
غ.م.

29.2
غ.م.

4.7
غ.م.

15.1
17.2

24.7
23.2

22.1
غ.م.

15.7
15.5 

ب أفريقيا
جنو

3.5
5.7

18.0
غ.م.

42.9
غ.م.

2.5
27.2

27.4
17.2

13.3
26.1

28.3
25.7

25.8
غ.م.

31.6
14.3

14.2 

أفريقيا الغربية
13.8

14.7
12.7

16.0
44.3

50.8
 7.5 

 30.6 
 27.7 

 2.3 
 1.9 

7.4
8.9

50.0
49.3

22.1
32.2

15.6
15.2 

بنن
12.2

7.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
5.0

غ.م.
32.2

غ.م.
1.9

8.2
9.6

51.5
46.9

32.5
41.4

17.2
16.9 

بوركينا فاسو
23.0

19.2
10.1ج،د

13.9ج،د
42.4ج،د

47.7ج،د
8.4

32.8
24.9

0.6
1.0

4.5
5.6

50.5
49.6

38.2
55.8

13.5
13.1 

ي
كابو فريد

11.1
18.5

غ.م.
9.6ج

غ.م.
37.7ج

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
10.3

11.8
31.2

33.3
59.6

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

ت ديفوار
كو

20.3
19.9

6.1
29.9

21.6
3.2

1.5
8.7

10.3
51.8

52.9
11.8

23.1
15.8

15.5 

غامبيا
21.9

11.9
23.6

24.6
52.7

54.3
6.0

21.1
13.6

1.1
2.5

8.7
10.3

57.2
57.5

33.1
53.3

17.2
16.8 

غانا
11.4

6.5
7.6ج،د

8.4ج،د
48.8ج،د

51.1ج،د
6.8

22.8
17.5

2.6
1.4

9.4
10.9

48.6
46.4

45.7
42.9

14.5
14.2 

غينيا                   
غ.م.

غ.م.
44.3

49.7
72.5

74.1
9.2

31.1
30.3

3.8
5.6

6.4
7.7

50.9
50.6

20.4
33.4

غ.م.
 غ.م. 

ساو
غينيا بي

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

6.0
32.0

27.6
2.8

2.3
7.9

9.5
44.0

43.8
38.3

52.5
21.8

21.1 

ليربيا
35.9

37.5
63.1

60.4
87.6

88.5
4.3

39.0
30.1

2.7
2.7

8.6
9.9

37.3
34.7

27.8
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

مايل
13.5

5.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
9.0

27.8
26.9

1.0
2.0

7.2
8.6

54.8
51.3

20.2
40.2

غ.م.
 غ.م. 

موريتانيا
9.6

11.9
14.2

22.4
31.6

44.8
11.5

23.0
22.8

1.2
1.5

11.0
12.7

37.2
37.2

26.7
40.3

غ.م.
 غ.م. 

النيجر
غ.م.

غ.م.
14.1

39.9
48.5

0.8
1.0

4.5
5.5

49.2
49.5

23.3
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

نيجرييا
7.4

12.6
6.5ج،د

9.1ج،د
36.5ج،د

44.1ج،د
6.8

35.8
36.8

3.0
2.1

7.4
8.9

49.9
49.8

14.7
25.2

غ.م.
 غ.م. 

سنغال
ال

17.4
9.4

14.5
16.7

39.3
40.7

8.1
15.5

18.8
0.7

2.6
7.6

8.8
53.5

49.9
37.5

42.1
18.9

18.5 

سرياليون
46.7

26.0
30.4ج،د

31.8ج،د
78.4ج،د

81.4ج،د
5.4

44.4
29.5

9.6
4.5

7.4
8.7

47.9
48.0

31.2
47.2

14.9
14.4 

توغو
27.8

20.7
5.0

26.2
23.8

1.7
1.5

7.1
8.4

50.0
48.9

62.1
64.3

16.3
16.1 

صحراء 
ب ال

أفريقيا جنو
ك 

الكربى )مبا يف ذل
سودان(

ال
24.3

21.2
18.7

20.5
51.4

55.3
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

7.7
8.9

39.1
38.8

34.8
44.4

14.4
14.0 

آسيا*
14.2

8.3
7.5

8.6
19.1

21.9
 9.1 

 27.0 
 21.8 

 4.4 
 4.8 

6.1
7.3

33.5
36.6

39.0
45.3

17.8
17.3 

ى
آسيا الوسط

11.1
2.9

1.7
2.4

9.2
13.6

 2.4 
 14.9 

 9.9 
 7.3 

 6.2 
15.6

17.7
33.2

33.8
29.2

44.8
5.6

5.4 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

ستان
كازاخ

7.4
2.5>

غ.م.
<0.5ج

غ.م.
2.1ج

3.1
13.1

8.0
13.3

9.3
19.0

21.0
29.4

30.7
31.8

37.8
6.1

5.4 

قريغيزستان
9.1

6.4
غ.م.

0.8ج
غ.م.

6.3ج
2.0

17.9
11.8

8.9
6.9

14.4
16.6

32.1
36.2

56.0
45.6

5.6
5.5 

ستان
طاجيك

غ.م.
غ.م.

5.6
26.9

17.5
6.7

3.3
12.2

14.2
29.7

30.5
32.6

35.8
5.7

5.6 

ستان
امن

ترك
4.3

4.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
4.2

18.9
11.5

4.5
5.9

16.3
18.6

31.1
32.6

10.9
58.3

5.0
4.9 

ستان
أوزبك

14.9
2.6

1.9
2.8

11.2
17.2

1.8
19.6

10.8
12.2

4.6
14.4

16.6
36.8

36.2
23.8

49.5
5.3

5.3 

رشقية*
آسيا ال

7.7
2.5>

1.0
1.6

6.1
9.0

 1.7 
 7.9 

 4.5 
 6.4 

 6.3 
4.9

6.0
20.8

26.1
28.5

22.0
5.1

5.1 

ن
ص

ال
7.9

2.5>
 

 
 

 
غ.م.

9.4
غ.م.

6.6
غ.م.

5.0
6.2

20.7
26.4

27.6
20.8

5.0
5.0 

ن القاريّة
ص

ال
8.0

2.5>
 

 
 

 
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

صينية
مقاطعة تايوان ال

4.4
3.5

 
 

 
 

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

ن، هونغ كونغ 
ص

ال
صة 

منطقة إداريّة خا
2.5>

2.5>
 

 
 

 
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ن- مكاو منطقة 
ص

ال
 

صة
ّة خا إداري

16.0
8.5

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

جمهورية كوريا 
 

شعبية الدميقراطية
ال

33.9
47.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.5
27.9

19.1
0.1>

2.3
5.9

6.8
30.0

32.5
68.9

71.4
غ.م.

 غ.م. 

اليابان
2.5>

2.5>
0.5>

0.7
2.6

3.1
غ.م.

7.1
غ.م.

1.5
غ.م.

3.6
4.3

19.4
21.5

غ.م.
غ.م.

9.6
9.5 

منغوليا
29.7

21.3
3.4

5.9
21.0

27.5
0.9

15.5
9.4

6.7
10.5

17.9
20.6

16.3
19.5

65.7
50.2

5.5
5.4 

جمهورية كوريا
2.5

2.5>
<0.5ج

0.5>
4.8ج

5.1
غ.م.

2.5
غ.م.

7.3
غ.م.

4.1
4.7

18.4
22.7

غ.م.
غ.م.

5.4
5.8 

رشقية )باستثناء 
آسيا ال

ن القاريّة(
ص

ال
5.8

7.2
0.5

0.8
3.9

4.8
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

8.5
8.4 

ي آسيا
رشق

ب 
جنو

17.1
9.8

4.1
5.3

16.4
19.2

 8.2 
 29.4 

 24.7 
 5.5 

 7.5 
5.4

6.7
25.9

28.3
33.5

47.9
12.4

12.3 

سالم
بروين دار ال

2.5>
2.5>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
19.7

غ.م.
8.3

غ.م.
12.1

14.1
13.9

16.9
غ.م.

غ.م.
12.1

10.8 

كمبوديا
17.1

14.5
16.9

13.6
48.9

44.1
9.7

39.8
32.4

1.9
2.2

3.1
3.9

46.0
46.8

72.8
65.2

12.6
12.1 

سيا
إندوني

19.3
9.0

1.0ج،د
0.8ج،د

7.6ج،د
7.0ج،د

10.2
39.2

30.5
12.3

8.0
5.5

6.9
26.2

28.8
40.9

50.7
10.2

10.0 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

جمهورية الو 
 

شعبية
الدميقراطية ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

9.0
44.2

33.1
2.0

3.5
4.1

5.3
36.5

39.7
39.7

44.4
17.7

17.3 

ماليزيا
3.3

3.0
7.8

6.7
17.4

15.1
11.5

17.2
20.7

غ.م.
6.0

13.1
15.6

22.2
24.9

غ.م.
40.3

11.3
11.3 

ميامنار
27.9

14.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
6.6

35.1
29.4

2.6
1.5

4.6
5.8

41.7
46.3

23.6
51.2

12.5
12.3 

ن
الفلب

15.0
14.5

12.2
17.6

44.0
55.3

5.6
33.4

30.3
3.7

4.0
5.4

6.4
18.0

15.7
33.0

غ.م.
20.4

20.1 

سنغافورة
غ.م.

غ.م.
1.0

1.4
2.8

4.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

5.6
6.1

19.0
22.2

غ.م.
غ.م.

9.7
9.6 

تايلند
12.0

9.3
 

 
 

 
5.4

16.4
10.5

10.9
8.2

7.9
10.0

26.3
31.8

12.3
23.0

10.8
10.5 

ي
شت

تيمور - لي
32.3

30.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

57.5
غ.م.

5.8
غ.م.

2.9
3.8

33.1
41.3

50.8
50.2

غ.م.
 غ.م. 

ت نام
فيي

15.6
6.4

غ.م.
<0.5ج

غ.م.
6.2ج

5.8
26.7

23.8
4.8

5.9
1.6

2.1
21.0

24.2
17.0

غ.م.
8.4

8.2 

آسيا الجنوبية
20.0

13.4
14.6

16.0
30.9

33.4
 14.3 

 38.0 
 31.7 

 2.5 
 2.5 

4.5
5.4

48.2
48.7

47.4
57.2

27.2
26.4 

ستان
أفغان

36.2
29.9

14.8
22.7

45.1
60.8

5.1
غ.م.

38.2
غ.م.

4.1
4.4

5.5
37.4

42.0
غ.م.

57.5
غ.م.

 غ.م. 

ش
بنغالدي

14.3
13.0

13.3
10.6

32.2
31.5

8.4
41.3

30.8
1.9

2.2
2.8

3.6
40.3

39.9
64.1

65.0
29.0

27.8 

بوتان
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

33.5
غ.م.

7.6
غ.م.

5.2
6.4

39.2
35.6

48.7
51.4

11.9
11.7 

الهند
21.7

14.0
 

 
 

 
17.3

47.8
34.7

1.9
1.6

3.1
3.9

51.3
51.4

46.4
58.0

غ.م.
 غ.م. 

جمهورية إيران اإلسالمية
5.2

4.7
9.5

8.3
48.0

39.7
غ.م.

6.8
غ.م.

غ.م.
غ.م.

23.3
25.8

27.9
30.5

53.1
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ف
ملدي

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
19.0

غ.م.
6.2

غ.م.
6.7

8.6
41.1

42.6
45.3

63.0
12.0

11.7 

نيبال
16.9

6.1
10.4

10.3
29.5

33.8
9.6

40.5
36.0

1.5
1.2

3.3
4.1

35.4
35.1

69.6
65.2

22.6
21.8 

ستان
باك

17.7
12.3

 
 

 
 

7.1
43.0

37.6
6.4

2.5
7.1

8.6
50.1

52.1
37.0

47.5
غ.م.

 غ.م. 

رسي النكا
14.8

7.6
 

 
 

 
15.1

14.6
17.3

0.6
2.0

4.1
5.2

30.3
32.6

75.8
82.0

16.6
15.9 

آسيا الجنوبية )باستثناء 
الهند(

15.6
12.1

12.4
12.7

38.6
38.1

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
8.2

9.5
غ.م.

غ.م.
49.9

55.3
غ.م.

 غ.م. 

آسيا الغربية
11.7

11.2
8.6

9.4
27.7

28.5
 3.7 

 15.9 
 12.7 

 7.7 
 8.4 

27.2
29.8

33.9
36.1

32.3
33.1

10.0
9.9 

أرمينيا
12.3

2.6
3.7

4.1
28.7

34.9
4.4

20.9
9.4

16.5
13.7

18.3
20.2

24.7
29.4

34.1
44.5

8.0
9.0 

أذربيجان
4.8

2.5>
0.5>

0.5>
5.9

9.6
غ.م.

16.4
غ.م.

10.4
غ.م.

17.7
19.9

36.2
38.5

10.8
غ.م.

7.0
7.3 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

البحرين
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

27.6
29.8

41.4
42.0

غ.م.
غ.م.

10.2
11.9 

ص
قرب

7.7
6.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
20.4

21.8
21.6

25.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

جورجيا
4.2

8.2
7.0

7.3
31.8

38.3
غ.م.

11.3
غ.م.

19.9
غ.م.

19.3
21.7

25.8
27.5

54.8
20.4

4.8
6.1 

ق
العرا

23.9
23.7

 
 

 
 

3.0
22.1

12.6
11.4

6.1
28.0

30.4
29.0

29.1
19.4

25.8
غ.م.

 غ.م. 

رسائيل
إ

2.5>
2.5>

1.3ج،د
1.6ج،د

11.3ج،د
12.2ج،د

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
24.8

26.1
13.1

15.7
غ.م.

غ.م.
8.0

7.8 

األردن
5.6

8.5
غ.م.

7.8
غ.م.

4.7
غ.م.

33.1
35.5

30.8
34.7

22.7
25.4

13.9
13.8 

ت
الكوي

2.5>
2.5>

4.9
4.9

12.6
12.3

2.5
4.3

6.4
9.5

5.5
35.6

37.9
21.0

23.8
غ.م.

غ.م.
9.9

9.9 

لبنان
11.0

5.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

29.7
32.0

28.1
31.2

غ.م.
غ.م.

9.3
9.2 

امن
سلطنة ع

9.7
7.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

9.3
9.8

11.4
1.7

4.2
24.3

27.0
36.3

38.2
غ.م.

23.2
10.6

10.5 

ن
سط

فل
غ.م.

غ.م.
غ.م.

4.4ج
غ.م.

26.3ج
1.2

10.9
7.4

5.3
8.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

28.7
38.1

8.5
 غ.م. 

قطر
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

32.4
35.1

25.8
27.7

29.3
غ.م.

7.5
7.3 

سعودية
اململكة العربية ال

4.8
4.8

 
 

 
 

غ.م.
9.3

غ.م.
6.1

غ.م.
32.8

35.4
41.5

42.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

الجمهورية العربية 
سورية

ال
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

27.9
غ.م.

17.9
غ.م.

25.1
27.8

31.7
33.6

42.6
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 تركيا
2.5>

2.5>
 

 
 

 
1.7

12.5
6.0

9.8
8.1

29.5
32.1

29.0
30.9

41.6
40.7

11.6
11.4 

ت العربية املتحدة
اإلمارا

8.9
3.1

 
 

 
 

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
29.0

31.7
25.7

27.8
غ.م.

غ.م.
12.7

12.7 

اليمن
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

46.6
غ.م.

1.5
غ.م.

14.6
17.1

65.5
69.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ى وآسيا 
آسيا الوسط

الجنوبية
19.7

13.0
14.1

15.5
30.1

32.7
 13.8 

 37.1 
 30.7 

 2.7 
 2.7 

4.9
5.9

47.7
48.2

46.6
56.6

26.4
25.5 

ب 
رشقية وجنو

آسيا ال
ي آسيا*

رشق
10.2

4.0
1.9

2.7
8.9

11.9
 4.2 

 16.1 
 12.3 

 6.0 
 6.8 

5.0
6.2

22.2
26.7

30.4
29.8

8.1
8.0 

 آسيا الغربية وأفريقيا 
املية

ش
ال

10.7
9.0

9.2
9.5

28.1
30.2

 5.5 
 17.8 

 15.2 
 8.9 

 9.9 
25.3

27.7
32.5

34.1
37.4

38.7
11.2

11.1 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

أمريكا الالتينية والبحر 
ي

الكاريب
8.7

7.2
7.2

9.4
25.9

31.7
 1.3 

 11.4 
 9.0 

 7.2 
 7.5 

22.2
24.2

21.2
22.0

33.4
غ.م.

8.7
8.7 

ي
البحر الكاريب

21.3
16.7

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 2.9 
 10.3 

 8.1 
 6.2 

 7.0 
22.0

24.7
30.4

31.3
29.7

25.9
10.1

9.9 

أنتيغوا وباربودا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

17.1
18.9

21.5
22.1

غ.م.
غ.م.

9.1
9.1 

جزر البهاما
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

29.5
31.6

22.3
23.1

غ.م.
غ.م.

13.2
13.1 

س
بربادو

6.2
4.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
7.7

غ.م.
12.2

غ.م.
20.9

23.1
20.7

21.6
19.7

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

كوبا                   
2.5>

2.5>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

22.6
24.6

24.3
25.1

48.6
32.8

5.2
5.3 

دومينيكا
5.5

5.8
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

25.6
27.9

23.5
24.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

الجمهورية الدومينيكية
19.3

5.5
 

 
 

 
غ.م.

10.1
غ.م.

8.3
غ.م.

24.5
27.6

29.5
29.7

8.0
4.6

11.4
11.3 

غرينادا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

19.1
21.3

22.8
23.5

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ي
هايت

55.0
48.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

3.7
22.0

21.9
3.6

3.4
19.4

22.7
46.1

46.2
39.3

39.9
غ.م.

 غ.م. 

جامايكا
7.5

8.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
3.6

6.8
6.0

7.8
8.3

22.3
24.7

21.8
22.5

23.8
غ.م.

14.7
14.6 

بورتوريكو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

س
س ونيفي

ت كيت
سان

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
20.4

22.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

ت لوسيا
سان

غ.م.
غ.م.

4.5ج
غ.م.

22.2ج
غ.م.

غ.م.
2.5

غ.م.
6.3

غ.م.
17.4

19.7
21.4

21.9
3.5

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

ت وجزر 
سن

ت فن
سان

غرينادين
8.0

5.7
 

 
 

 
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

21.2
23.7

23.9
24.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ترينيداد وتوباغو
11.2

5.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

9.2
غ.م.

11.4
غ.م.

16.3
18.6

21.8
22.5

21.5
غ.م.

12.5
12.4 

ى
أمريكا الوسط

8.0
8.7

10.2
13.1

31.7
37.4

0.9
 16.0 

 12.6 
 6.5 

 6.9 
25.1

27.3
15.3

15.5
21.6

33.2
8.8

8.7 

بليز
5.8

7.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.8

19.3
15.0

7.9
7.3

22.0
24.1

21.0
21.7

14.7
33.2

8.7
8.6 

 كوستاريكا
4.5

3.2
4.7

5.4
21.8

25.5
غ.م.

5.6
غ.م.

8.1
غ.م.

22.9
25.7

13.3
14.9

32.5
غ.م.

7.3
7.5 

سلفادور
ال

9.3
8.9

13.8
14.6

42.2
42.2

2.1
20.8

13.6
5.7

6.4
22.2

24.6
18.9

22.7
31.4

46.7
10.4

10.3 

امال
غواتي

19.0
16.1

16.1
18.1

42.7
45.2

0.8
51.5

46.7
4.9

4.9
18.9

21.2
17.5

16.4
49.6

53.2
11.2

11.0 

ف1-1
جلدول أل

ا
) )تابع

| 171 |



األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

س
هندورا

22.4
13.8

23.2
23.9

56.0
55.0

غ.م.
22.6

غ.م.
5.2

غ.م.
19.0

21.4
16.3

17.8
30.7

غ.م.
11.0

10.9 

ك
سي

املك
4.5

7.1
8.0

11.5
27.4

34.9
2.0

13.6
10.0

9.0
5.3

26.8
28.9

14.7
14.6

14.4
28.6

8.0
7.9 

نيكاراغوا
23.3

17.2
غ.م.

17.3
غ.م.

8.3
غ.م.

21.5
23.7

13.9
16.3

31.7
غ.م.

10.8
10.7 

ام
بن

21.7
6.9

 
 

 
 

غ.م.
19.0

غ.م.
9.7

غ.م.
20.6

22.7
24.0

23.4
غ.م.

غ.م.
10.2

10.1 

أمريكا الجنوبية
7.6

5.5
5.7

7.7
23.2

29.4
1.3أ

9.2
7.3أ

7.6
7.9أ

21.1
23.0

22.7
23.9

41.9
غ.م.

8.6
8.6 

ن
األرجنت

3.8
3.8

5.8
12.9

19.2
35.8

1.6
8.2

7.9
9.9

10.0
26.3

28.3
15.9

18.6
32.0

غ.م.
7.1

7.3 

دولة بوليفيا املتعددة 
ت

القوميا
26.9

15.5
 

 
 

 
2.0

18.2
16.1

7.4
10.1

18.3
20.2

30.1
30.2

64.3
58.3

7.3
7.2 

الربازيل
4.1

2.5>
1.9

1.6
18.3

20.6
غ.م.

7.0
غ.م.

6.4
غ.م.

20.1
22.1

25.3
27.2

38.6
غ.م.

8.4
8.4 

يل
شي

3.1
3.5

2.7ج،د
3.8ج،د

10.2ج،د
15.6ج،د

0.3
2.0

1.8
9.5

9.3
26.1

28.0
11.6

15.0
غ.م.

غ.م.
6.0

6.2 

كولومبيا
11.3

5.5
1.6

12.6
12.7

4.8
5.7

20.4
22.3

22.3
21.1

غ.م.
36.1

10.0
10.0 

إكوادور
22.5

8.8
7.1ج

غ.م.
23.3ج

غ.م.
1.6

25.4
23.9

7.5
8.0

18.1
19.9

18.4
18.8

غ.م.
غ.م.

11.3
11.2 

غيانا
7.2

5.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
6.4

19.3
11.3

6.7
5.3

17.9
20.2

33.4
32.3

31.3
21.1

15.8
15.6 

باراغواي
9.6

8.8
1.0

10.7
5.6

11.3
12.4

18.2
20.3

20.5
22.8

24.4
29.6

8.2
8.1 

بريو
18.9

6.7
9.0

غ.م.
29.9

غ.م.
0.5

18.4
12.2

7.2
8.6

18.1
19.7

20.0
18.5

67.4
66.4

9.5
9.4 

سورينام
9.9

8.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

8.8
غ.م.

4.0
غ.م.

24.4
26.4

23.4
24.1

2.8
غ.م.

14.9
14.7 

أوروغواي
3.9

2.5>
6.8

6.4
21.6

23.2
غ.م.

10.7
غ.م.

7.2
غ.م.

26.0
27.9

18.3
20.8

غ.م.
غ.م.

7.9
7.6 

جمهورية فنزويال 
البوليفارية

8.5
31.4

 
 

 
 

غ.م.
13.4

غ.م.
6.4

غ.م.
24.0

25.6
22.9

23.9
غ.م.

غ.م.
8.6

9.1 

أوسيانيا
5.5

5.8
2.8

4.0
10.7

13.7
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

25.8
28.1

14.8
16.5

غ.م.
غ.م.

7.8
7.9 

أسرتاليا ونيوزيلندا**
2.5>

2.5>
2.8

4.0
10.6

13.6
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 16.2 
 20.7 

27.0
29.3

8.3
9.5

غ.م.
غ.م.

6.2
6.4 

أسرتاليا
2.5>

2.5>
2.8

3.9
10.8

13.5
غ.م.

2.0
غ.م.

7.7
22.0

26.7
29.0

8.1
9.1

غ.م.
غ.م.

6.3
6.5 

نيوزيلندا
2.5>

2.5>
2.8

4.5
10.0

14.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

28.4
30.8

9.7
11.6

غ.م.
غ.م.

5.9
5.7 

ف1-1
جلدول أل

ا
) )تابع

| 172 |



األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

أوسيانيا باستثناء أسرتاليا 
ونيوزيلندا

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 9.5 
 37.9 

 38.4 
 7.3 

 9.4 
21.3

23.6
33.2

35.4
56.9

61.3
10.0

9.9 

ميالنيزيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

20.1
22.3

33.9
35.9

56.9
61.1

10.1
9.9 

ي
فيج

3.8
3.9

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
27.7

30.2
29.8

31.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

كاليدونيا الجديدة
9.6

8.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

بابوا غينيا الجديدة
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

49.5
غ.م.

13.7
غ.م.

19.0
21.3

34.4
36.6

56.1
59.7

غ.م.
 غ.م. 

امن
جزر سلي

10.6
13.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

8.5
32.8

31.7
2.5

4.5
19.9

22.5
38.4

38.9
73.7

76.2
غ.م.

 غ.م. 

فانواتو
6.4

9.8
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

25.7
غ.م.

4.7
غ.م.

22.6
25.2

24.1
24.0

39.5
غ.م.

11.0
10.9 

ميكرونيزيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

43.2
45.9

22.3
25.1

66.4
غ.م.

9.4
9.3 

س
كرييبا

5.0
3.0

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
43.5

46.0
23.8

26.1
66.4

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

جزر مارشال
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
3.5

غ.م.
34.8

غ.م.
4.1

50.7
52.9

24.1
26.6

27.3
43.1

غ.م.
 غ.م. 

ت ميكرونيزيا املوحدة
واليا

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
42.9

45.8
19.5

23.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

ناورو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

24.0
غ.م.

2.8
غ.م.

59.6
61.0

غ.م.
غ.م.

67.2
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

باالو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

53.1
55.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

بولينيزيا
3.5

3.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

44.9
47.6

23.0
27.6

51.6
70.3

8.1
8.1 

ساموا األمريكية
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

جزر كوك
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

53.8
55.9

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

3.5
3.5 

سية
بولينيزيا الفرن

3.9
3.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 

نيوي
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

46.8
50.0

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ساموا
2.9

2.5>
غ.م.

3.4ج
غ.م.

23.6ج
3.9

غ.م.
4.9

غ.م.
5.3

44.7
47.3

25.4
31.3

51.3
70.3

غ.م.
 غ.م. 

ب(
س

ضو منت
توكيالو )ع

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 غ.م. 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

تونغا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

8.1
غ.م.

17.3
غ.م.

45.4
48.2

19.0
21.3

52.2
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

توفالو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

10.0
غ.م.

6.3
غ.م.

48.6
51.6

غ.م.
غ.م.

34.7
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

املية وأوروبا
ش

أمريكا ال
2.5>

2.5>
1.4

1.1
9.2

8.0
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

25.0
26.9

15.4
17.8

غ.م.
غ.م.

7.0
7.0 

املية**
ش

أمريكا ال
2.5>

2.5>
1.0

0.8
9.9

8.2
 0.4 

 2.7 
 2.6 

 8.0 
 8.9 

32.9
35.5

10.6
12.9

25.5
34.7

7.9
7.9 

برمودا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

كندا
2.5>

2.5>
0.6ج

غ.م.
5.0ج

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

27.1
29.4

8.5
9.5

غ.م.
غ.م.

6.2
6.4 

غرينالند
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

ت املتحدة األمريكية
الواليا

2.5>
2.5>

1.1ج
0.8ج

10.5ج
8.5ج

0.4
2.1

3.5
6.0

9.4
33.6

36.2
10.9

13.3
25.5

34.7
8.1

8.0 

أوروبا
2.5>

2.5>
1.5

1.2
8.8

7.9
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

21.4
22.9

17.6
20.2

غ.م.
غ.م.

6.6
6.5 

رشقية
أوروبا ال

2.5>
2.5>

1.5
1.1

11.2
9.9

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
22.0

23.4
22.1

24.2
غ.م.

غ.م.
6.2

6.1 

س
بيالرو

2.5>
2.5>

 
 

غ.م.
4.5

غ.م.
9.7

غ.م.
23.0

24.5
20.4

22.6
19.0

غ.م.
4.9

5.1 

بلغاريا
4.9

3.0
1.9

1.9
14.9

12.5
6.3

6.6
7.0

6.5
6.9

23.2
25.0

24.2
26.4

غ.م.
غ.م.

9.4
9.6 

شيكيا
ت

2.5>
2.5>

0.7
0.5>

5.8
3.7

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
24.5

26.0
23.3

25.7
غ.م.

غ.م.
7.9

7.8 

هنغاريا
2.5>

2.5>
1.4

0.8
11.3

6.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

24.5
26.4

23.6
25.8

غ.م.
غ.م.

8.6
8.8 

بولندا
2.5>

2.5>
1.8

0.5>
8.9

4.3
غ.م.

2.9
2.6

غ.م.
غ.م.

21.5
23.1

23.5
25.7

غ.م.
غ.م.

5.7
5.9 

جمهورية مولدوفا
غ.م.

غ.م.
1.6

4.0
19.3

27.5
غ.م.

6.4
غ.م.

4.9
غ.م.

17.5
18.9

25.6
26.8

36.4
غ.م.

5.0
5.0 

رومانيا
2.5>

2.5>
5.6

3.4
19.3

14.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

20.7
22.5

24.6
26.7

غ.م.
غ.م.

8.3
8.2 

يس
االتحاد الرو

2.5>
2.5>

0.7
0.8ج

8.2
8.4ج

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
21.9

23.1
21.3

23.3
غ.م.

غ.م.
6.0

5.8 

سلوفاكيا
5.5

6.1
1.1

0.8
6.2

5.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

19.1
20.5

24.5
26.6

غ.م.
غ.م.

8.0
7.6 

أوكرانيا
2.5>

3.5
2.0

1.6
19.8

18.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

22.7
24.1

21.3
23.5

19.7
غ.م.

5.4
5.6 

املية
ش

أوروبا ال
2.5>

2.5>
1.8

1.4
6.7

5.6
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

23.7
25.8

12.6
16.0

غ.م.
غ.م.

6.1
6.0 

الدامنرك
2.5>

2.5>
1.0

1.1
5.9

5.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

18.1
19.7

13.4
16.3

غ.م.
غ.م.

5.3
5.3 

إستونيا
2.5>

2.5>
0.9

0.9
9.5

7.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

20.1
21.2

23.4
25.6

غ.م.
غ.م.

4.4
4.3 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

فنلندا
2.5>

2.5>
2.4

2.0
9.3

7.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

20.7
22.2

13.1
15.9

غ.م.
غ.م.

4.2
4.1 

سلندا
آي

2.5>
2.5>

1.7
1.5

6.4
7.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
20.3

21.9
13.2

16.1
غ.م.

غ.م.
3.9

4.2 

آيرلندا
2.5>

2.5>
3.4

3.5
8.9

7.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

22.8
25.3

12.2
14.8

غ.م.
غ.م.

5.3
5.9 

التفيا
2.5>

2.5>
0.6

0.6
9.9

9.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

22.4
23.6

22.9
25.1

غ.م.
غ.م.

4.5
4.5 

ليتوانيا
2.5>

2.5>
2.5

1.1
15.3

10.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

25.0
26.3

23.2
25.5

غ.م.
غ.م.

4.5
4.5 

الرنويج
2.5>

2.5>
1.1

1.1
4.8

4.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

21.3
23.1

12.7
15.3

غ.م.
غ.م.

4.7
4.5 

سويد
ال

2.5>
2.5>

0.8
1.2

4.5
5.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
19.0

20.6
12.8

15.4
غ.م.

غ.م.
3.8

2.4 

اململكة املتحدة لربيطانيا 
املية

ش
ى وآيرلندا ال

العظم
2.5>

2.5>
1.9

1.3
6.3

5.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

25.4
27.8

11.5
15.3

غ.م.
غ.م.

6.9
7.0 

أوروبا الجنوبية
2.5>

2.5>
1.7

1.7
9.9

9.5
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

20.4
21.8

15.8
18.6

غ.م.
غ.م.

7.2
7.3 

ألبانيا
8.9

3.6
10.0

10.0
38.8

37.1
1.6

23.2
11.3

23.2
16.4

19.3
21.7

22.7
25.3

37.1
36.5

4.6
4.6 

أندورا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

24.8
25.6

11.6
13.9

غ.م.
غ.م.

7.5
7.4 

ك
البوسنة والهرس

2.5>
2.5>

1.5
1.5

9.6
9.2

غ.م.
8.9

غ.م.
17.4

غ.م.
16.3

17.9
27.1

29.4
18.2

غ.م.
3.4

3.4 

كرواتيا
2.5>

2.5>
0.6

0.9
6.5

10.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

22.5
24.4

25.2
27.3

غ.م.
غ.م.

4.8
5.1 

اليونان
2.5>

2.5>
2.6

ه
2.3ج،

15.8
ه

13.3ج،
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

23.2
24.9

13.1
15.9

غ.م.
غ.م.

8.7
8.7 

إيطاليا
2.5>

2.5>
1.2

1.1
8.6

7.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

18.7
19.9

14.4
17.3

غ.م.
غ.م.

7.0
7.0 

مالطة
2.5>

2.5>
1.5

0.8
5.9

4.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

27.5
28.9

13.7
16.4

غ.م.
غ.م.

7.0
6.3 

الجبل األسود
2.5>

2.5>
2.1

2.2
12.6

12.9
غ.م.

7.9
غ.م.

15.7
غ.م.

21.6
23.3

22.8
25.2

19.3
غ.م.

5.2
5.5 

املية
ش

مقدونيا ال
5.0

3.1
3.6

3.2
15.1

14.4
غ.م.

4.9
غ.م.

12.4
غ.م.

20.8
22.4

19.5
23.3

23.0
غ.م.

8.8
9.1 

الربتغال
2.5>

2.5>
4.1

2.9
14.7

10.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

19.0
20.8

14.7
17.5

غ.م.
غ.م.

8.5
8.9 

رصبيا
2.5>

4.6
1.7

2.0
11.4

12.4
3.9

6.6
6.0

15.6
13.9

20.0
21.5

24.9
27.2

13.4
12.8

4.6
4.5 

سلوفينيا
2.5>

2.5>
0.9

0.5>
12.3

10.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

18.8
20.2

21.9
24.4

غ.م.
غ.م.

6.2
6.1 

إسبانيا
2.5>

2.5>
1.1

1.8
7.1

8.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

22.4
23.8

13.8
16.6

غ.م.
غ.م.

8.2
8.3 
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

معدل انتشار النقص 
التغذوي لدى 

مجموع السكان1

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

الشديد لدى مجموع 
السكان1، 2، 3

معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد 
لدى مجموع 

السكان1، 2، 3

معدل انتشار الُهزال 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار التقزّم 
لدى األطفال )دون 
الخامسة من العمر(

معدل انتشار الوزن 
الزائد لدى األطفال 
)دون الخامسة من 

العمر(

معدل انتشار السمنة 
لدى البالغين )18 

سنة وما فوق(

معدل انتشار فقر 
الدم لدى النساء في 
سّن اإلنجاب )49-15 

سنة(

معدل انتشار 
الرضاعة الخالصة 
لدى الرّضع الذين 

يبلغون 0 إلى 5 
أشهر من العمر

معدل انتشار 
 انخفاض الوزن

عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
42012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

أوروبا الغربية
2.5>

2.5>
1.4

1.0
5.6

4.9
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

20.1
21.7

14.0
17.0

غ.م.
غ.م.

7.0
6.9 

سا
النم

2.5>
2.5>

1.1
1.1

5.5
3.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
18.4

20.1
14.4

17.3
غ.م.

غ.م.
6.9

6.5 

بلجيكا
2.5>

2.5>
3.1

3.6
9.5

10.8
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

20.7
22.1

13.4
16.2

غ.م.
غ.م.

6.9
7.3 

سا
فرن

2.5>
2.5>

1.6
0.7

6.8
6.0

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
20.1

21.6
14.9

18.1
غ.م.

غ.م.
7.4

7.4 

أملانيا
2.5>

2.5>
1.0

0.7
4.1

3.5
0.3

غ.م.
1.7

غ.م.
3.2

20.7
22.3

13.4
16.3

غ.م.
غ.م.

6.8
6.6 

سمربغ
لك

2.5>
2.5>

1.8
0.9

4.7
3.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
20.9

22.6
13.3

16.1
غ.م.

غ.م.
6.8

6.5 

هولندا
2.5>

2.5>
1.5

1.7
5.7

5.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

18.6
20.4

13.4
16.4

غ.م.
غ.م.

6.2
6.2 

سا
سوي

2.5>
2.5>

1.5
0.7

4.8
2.7

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
18.0

19.5
15.1

18.3
غ.م.

غ.م.
6.5

6.5 

شمل أكثر 
ت ت

ت اإلقليمية عندما كان
ت التقديرا

ضيف
1 أ

س 
سا

ت على أ
سكان. وترد التقديرا

من 50 يف املائة من ال
طأ.

خل
ش ا

ت للحد من هام
سنوا

ث 
ط لثال

س
متو

سبة املئوية من 
ظمة األغذية والزراعة للن

ت من
2 تقديرا

ّي 
شية يتب

سر معي
ضمن أ

شون 
ي الذين يعي

مجالي
سكان اإل

ال
ين من انعدام أمنه 

حًدا على األقل يعا
فيها أّن فرًدا بالًغا وا

الغذائي.
ىل 

سبة إ
ط بالن

ستوى البلدان فق
على م

3 ترد النتائج 

ت 
ىل بيانا

صة بها إ
خلا

ت ا
صاءا

ح
ستند اإل

يت ت
البلدان ال

ت مؤقتة 
ظة ج( أو كتقديرا

ح
ظر املال

سمية )أن
طنية ر

و
غذية 

ظمة األ
مجعتها من

يت 
ت ال

ىل البيانا
ستناًدا إ

ا
ىل 

سبة إ
ب© العاملي بالن

غالو
صاء 

ح
خالل إ

عة من 
والزرا

ضها 
عرتا

صة فيها ا
خملت

ت ا
طا

سل
مل تبد ال

يت 
البلدان ال

شرها 
على ن

ىل أّن املوافقة 
شارة إ

جتدر اإل
شرها. و

على ن
ت 

طا
سل

ت ال
على تقديرا

صادقة 
ضرورة امل

ين بال
ال تع

ت قد 
ىل أّن هذه التقديرا

صة وإ
خملت

طنية ا
صائية الو

ح
اإل

ت مالئمة من 
ضع ملزيد من التنقيح فور توافر بيانا

خت
جملاميع العاملية واإلقليمية 

ستند ا
سمية. وت

طنية ر
صادر و

م
يل 150 بلًدا.

حوا
ت املتوافرة من 

ىل البيانا
شبه اإلقليمية إ

و
ت اإلقليمية، تتوافق القيم املبّينة مع 

ىل التقديرا
سبة إ

4 بالن

سبة 
سنة 2019. أما بالن

جية املتوقعة ل
ت النموذ

التقديرا
حة من 2014 

ت املتا
خر البيانا

ستخدم آ
ىل البلدان، فت

إ
ىل 2019.

إ

ت اإلقليمية، تتوافق القيم املبّينة مع 
ىل التقديرا

سبة إ
5 بالن

سبة 
سنة 2012. أما بالن

جية املتوقعة ل
ت النموذ

التقديرا
حة من 2005 

ت املتا
خر البيانا

ستخدم آ
ىل البلدان، فت

إ
ىل 2012.

إ
شمل أكثر من 

ت ت
ت اإلقليمية عندما كان

ت التقديرا
ضيف

6 أ

ستخدم 
ىل البلدان، فت

سبة إ
سكان. أما بالن

50 يف املائة من ال
ىل 2012.

حة من 2005 إ
ت املتا

خر البيانا
آ

شمل أكثر من 
ت ت

ت اإلقليمية عندما كان
ت التقديرا

ضيف
7 أ

ستخدم 
ىل البلدان، فت

سبة إ
سكان. أما بالن

50 يف املائة من ال
ىل 

سبة إ
ىل 2019 إال بالن

حة من 2014 إ
ت املتا

خر البيانا
آ

سنة 2013.
ت املتوافرة هي من 

خر البيانا
ث آ

حي
ي 

ص
ال

جملاميع اإلقليمية للهزال والتقزم 
ىن اليابان من ا

ستث
* ت

ض الوزن عند 
خنفا

سة من العمر وا
خلام

والوزن الزائد دون ا
الوالدة.

شمالية من 
ىل أمريكا ال

سبة إ
ت بالن

ستخرج التقديرا
** ت

شرتكة مع األقاليم 
ت م

ت تأثريا
طبيق مناذج ذا

خالل ت
هلزال 

ىل التقزم وا
سبة إ

ت ثابتة؛ أما بالن
الفرعية كتأثريا

ىل 
سبة إ

ط بالن
حة فق

ت متا
شديد، فالبيانا

هلزال ال
وا

طاء 
خ

حال دون تقدير األ
ت املتحدة األمريكية مما 

الواليا
سبة 

ت بالن
ستند التقديرا

ش الثقة(. وت
االعتيادية )وهوام

سرتاليا من 
ت أ

ط على بيانا
سرتاليا ونيوزيلندا فق

ىل أ
إ

ىل التقزم، 
سبة إ

طي؛ أما بالن
خل

حندار ا
طبيق اال

خالل ت
يل 

ط ومل يكن باإلمكان بالتا
ت فق

طتا بيانا
ت نق

فقد أتيح

ش الثقة(. وترد مزيد من 
طاء االعتيادية )وهوام

خ
تقدير األ

 De Onis, M., Blössner, M., Borghi, E., Frongillo, صيل عن املنهجية يف 
التفا

 E.A. & Morris, R. 2004. Estimates of global prevalence of childhood underweight in
  1990 and 2015. Journal of the American Medical Association, 291(21): 2600–2606.

ب.
س

ىل ما هو األن
ختيار النموذج إ

ستند ا
ي

سريها.
حلذر عند تف

خي ا
سكان؛ تو

طية املتتالية لل
ين التغ

أ تد

ت العامة 
صاءا

ح
ت واإل

شد القدرا
حل

ب تفيد الوكالة املركزية 

حبدود 1.3 يف املائة 
حلاد يقّدر 

أّن انعدام األمن الغذائي ا
صائية 

ستق
سة اال

ت الدرا
ىل بيانا

ستناًدا إ
سنة 2015 ا

خالل 
ستخدام 

ستهالكها، وبا
شية ونفقاتها وا

سر املعي
خل األ

لد
ص باإلفادة عن 

خلا
ّحد لربنامج األغذية العاملي ا

النهج املو
ىل أّن التقديرين 

شارة إ
جتدر اإل

ت األمن الغذائي. و
شرا

مؤ
جود 

ب و
سب

شر ب
شكل مبا

كليهما ال ميكن مقارنتهما ب
حلاد" فيهما.

ف "انعدام األمن الغذائي ا
ت يف تعري

ختالفا
ا

سمية.
طنية ر

ت و
ىل بيانا

ستناًدا إ
ج ا

طنية 
ت و

يت ال تتوافر عنها بيانا
ت ال

سنوا
ىل ال

سبة إ
د بالن

ظمة 
ت من

ىل بيانا
ستناد إ

ت باال
سمية، يتم توقع التقديرا

ر
صيل.

ظر امللحق 1باء ملزيد من التفا
األغذية والزراعة. أن

مجعها يف عام 2019 
سمية مت 

طنية ر
ت و

ىل بيانا
ستنادا إ

ه ا

ف 
ظرو

خل وال
يب عن الد

حتاد األورو
ت اال

صاءا
ح

خالل إ
من 

شار 
طنية لعام 2019 ملعدل انت

ت الو
شية. تبلغ التقديرا

املعي
ستوى املعتدل أو 

انعدام األمن الغذائي 8.1 يف املائة عند امل
شديد.

ستوى ال
شديد و1.5 يف املائة عند امل

ال

ص التغذوي دون 2.5 يف املائة؛
سبة النق

 >2.5 = ن
حلاد دون 0.5 يف املائة

شار انعدام األمن الغذائي ا
>0.5 = انت

حة
ت غري متا

غ. م. = البيانا
ت غري مذكورة

غ. ذ. = البيانا

ف1-1
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

العامل
819.3

673.0
597.8

703.3
1 672.8

1 948.4
 47.0 

 164.3 
 144.0 

 35.4 
 38.3 

574.3
675.7

552.2
613.2

49.9
59.8

20.9
20.5 

البلدان األقل منوا
209.4

232.7
170.8

194.4
442.0

507.7
 16.0 

 49.6 
 45.9 

 3.7 
 4.1 

22.5
30.8

85.0
95.3

12.7
16.9

4.9
4.9 

البلدان النامية 
ساحلية 

غري ال
99.8

101.8
76.0

93.1
211.2

255.8
 4.4 

 23.8 
 22.6 

 2.2 
 2.3 

19.3
24.5

34.6
39.7

6.4
8.4

2.2
2.2 

الدول النامية 
صغرية 

لجزرية ال
11.3

10.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

8.1
9.5

4.9
5.3

0.4
0.5

0.1
0.1 

ضة الدخل
البلدان املنخف

162.1
198.3

128.9
152.1

329.9
386.0

 7.7 
 40.5 

 39.7 
 3.1 

 3.2 
20.1

26.2
52.8

60.1
9.2

12.9
3.3

3.3 

البلدان املتوسطة الدخل 
رشيحة الدنيا

من ال
465.6

382.6
348.1

403.7
849.2

977.4
 33.8 

 108.6 
 93.2 

 14.0 
 14.6 

105.1
134.1

308.8
333.4

24.6
31.5

13.9
13.5 

البلدان املتوسطة الدخل 
رشيحة العليا

من ال
178.4

80.1
102.1

129.4
394.6

493.0
 3.3 

 16.9 
 11.0 

 14.6 
 16.1 

233.6
276.9

153.1
176.5

11.4
9.8

2.8
2.7 

البلدان املرتفعة الدخل
غ.ذ.

غ.ذ.
18.3

17.7
98.0

90.8
0.4أ

 2.1 
 1.9 

4.7أ
5.2أ

203.1
227.7

40.2
46.5

غ.م.
غ.م.

1.0
1.0 

بلدان العجز الغذايئ 
ض 

ت الدخل املنخف
ذا

484.8
452.7

392.0
451.2

859.8
996.0

 31.3 
 105.0 

 89.7 
 7.9 

 8.0 
59.9

79.6
300.1

325.3
24.8

33.0
14.9

14.5 

أفريقيا
196.5

239.6
203.7

237.2
561.1

653.6
 12.7 

 56.3 
 57.5 

 8.3 
 9.3 

65.5
81.5

98.9
109.8

13.1
17.8

5.6
5.7 

املية
ش

أفريقيا ال
18.0

15.4
22.1

22.8
64.3

76.1
 2.1 

 5.1 
 5.1 

 2.6 
 3.3 

30.2
35.7

17.2
18.6

2.3
2.4

0.7
0.7 

الجزائر
2.2

1.2
5.2

3.9
9.1

7.4
غ.م.

0.5
غ.م.

0.5
غ.م.

6.2
7.4

3.5
3.8

0.2
غ.م.

0.1>
0.1>

رص العربية
جمهورية م

4.9
4.6

7.8ب
7.6

25.7ب
33.6

1.1
2.8

2.7
1.9

1.9
15.6

18.4
6.5

6.7
1.3

1.0
غ.م.

غ.م.

ليبيا
غ.م.

غ.م.
0.7

1.1
1.9

2.4
0.1

0.1
0.3

0.1
0.2

1.2
1.4

0.5
0.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ب
املغر

1.7
1.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
9.3ج

0.1
0.5

0.5
0.3

0.4
5.2

6.2
3.1

3.5
0.2

0.2
0.1

0.1

سودان
ال

6.6
5.2

5.2ج
6.8ج

16.1ج
20.4ج

1.0
1.9

2.2
0.1

0.2
0.1>

0.1>
2.7

3.1
0.5

0.7
غ.م.

غ.م.

س
تون

0.4
غ.ذ.

1.0
1.1

2.0
2.3

0.1>
0.1

0.1
0.1

0.2
1.9

2.2
0.9

1.0
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

ف2-1
جلدول أل

ا
ي وبانعدام األمن الغذائي 

ص التغذو
ص املتأثرين بالنق

خا
ش

صة بالتغذية: عدد األ
خلا

صد العاملية ا
ستدامة واملقا

ف التنمية امل
حتقيق أهدا

جتاه 
حملرز با

التقدم ا
طفال الذين يعانون من 

عدد األ
صة و

خلال
طبيعية ا

عة ال
ضا

ظون بالر
حي

ّضع الذين 
عدد الر

سوء التغذية؛ و
حمددة من 

شكال 
شديد وبأ

املعتدل أو ال
عند الوالدة

ض الوزن 
خنفا

ا
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

املية 
ش

أفريقيا ال
 

سودان(
)باستثناء ال

11.4
10.2

16.9
16.0

48.2
55.7

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
30.2

35.7
14.5

15.5
1.8

1.6
0.5

0.5 

صحراء 
ب ال

أفريقيا جنو
الكربى

178.5
224.3

181.6
214.3

496.8
577.5

 10.6 
 51.2 

 52.4 
 5.7 

 6.1 
35.3

45.9
81.8

91.2
10.9

15.4
4.9

5.0 

رشقية
أفريقيا ال

98.8
113.7

94.3
103.0

230.9
257.3

 3.6 
 23.2 

 23.1 
 2.4 

 2.5 
9.3

12.7
25.9

30.1
6.1

8.5
1.9

1.9 

 بوروندي
غ.م.

غ.م.
 

 
 

0.1
0.9

1.1
0.1>

0.1>
0.2

0.3
0.6

0.7
0.3

0.3
0.1>

0.1>

جزر القمر
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

جيبويت
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 إريرتيا            
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.3
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
0.1

0.4
0.5

0.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

إثيوبيا
28.4

21.5
14.7

15.4
56.7

63.3
1.2

6.4
6.1

0.3
0.3

1.6
2.4

4.7
5.8

1.6
2.0

غ.م.
غ.م.

كينيا
10.5

11.8
9.2ج

غ.م.
27.1ج

غ.م.
0.3

2.3
1.8

0.3
0.3

1.3
1.8

2.8
3.1

0.5
0.9

0.2
0.2

شقر
مدغ

6.1
11.0

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.3
1.7

1.6
0.1>

0.1
0.5

0.7
1.9

2.2
0.3

0.4
0.1

0.1

مالوي
2.8

3.4
8.7ج،د

9.4ج،د
13.7ج،د

14.9ج،د
0.1>

1.2
1.1

0.2
0.1

0.3
0.5

1.1
1.4

0.4
0.4

0.1>
0.1>

س
شيو

موري
0.1>

0.1>
0.1

0.1
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

ق
موزامبي

6.8
9.6

11.0
12.0

18.5
20.2

0.2
1.8

2.0
0.3

0.3
0.7

1.0
2.9

3.4
0.4

غ.م.
0.1

0.2

رواندا
3.1

4.4
0.1>

0.7
0.6

0.1
0.1

0.3
0.4

0.5
0.7

0.3
0.3

0.1>
0.1>

شيل
سي

غ.م.
غ.م.

<
0.1ج

غ.م.
<

0.1ج
غ.م.

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

صومال
ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.6

غ.م.
0.1

غ.م.
0.4

0.5
1.0

1.1
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.

سودان
ب ال

جنو
--

غ.م.
7.0ج

7.0ج
9.1ج

9.3ج
غ.م.

0.5
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1>
0.1>

0.8
1.0

0.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

أوغندا
غ.م.

غ.م.
6.7ج،د

8.8ج،د
22.2ج،د

28.3ج،د
0.2

2.2
2.1

0.4
0.3

0.7
1.0

2.3
2.6

0.9
1.0

غ.م.
غ.م.

جمهورية تنزانيا املتحدة
12.2

14.1
غ.م.

13.4ج
غ.م.

31.0ج
0.3

2.8
3.0

0.4
0.3

1.6
2.2

4.3
4.7

0.8
1.2

0.2
0.2

زامبيا
غ.م.

غ.م.
0.1

1.1
1.0

0.2
0.1

0.5
0.6

1.0
1.3

0.3
0.4

0.1>
0.1>

زمبابوي
غ.م.

غ.م.
4.9

4.9
8.9

9.6
0.1

0.6
0.5

0.1
0.1

1.0
1.1

1.1
1.2

0.1
0.2

0.1>
0.1>

ف2-1
جلدول أل

ا
) )تابع
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ى
أفريقيا الوسط

40.0
49.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 2.0 
 8.9 

 9.5 
 1.2 

 1.5 
4.5

6.0
14.2

15.5
1.6

غ.م.
0.8

0.8 

أنغوال
10.2

5.7
5.9

غ.م.
18.5

غ.م.
0.3

1.2
2.0

غ.م.
0.2

0.8
1.1

2.4
2.7

غ.م.
0.4

0.2
0.2

الكامريون
2.9

1.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.2

1.2
1.2

0.2
0.4

1.0
1.4

2.1
2.4

0.2
0.3

0.1>
0.1

ى
جمهورية أفريقيا الوسط

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.3

0.3
0.1>

غ.م.
0.1

0.2
0.5

0.6
0.1

0.1>
0.1>

0.1>

شاد
ت

3.8
6.1

غ.م. 
غ.م. 

 غ.م.
غ.م.

0.3
0.9

1.0
0.1

0.1
0.3

0.4
1.3

1.5
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.

الكونغو
1.2

1.5
 

 
 

0.1
0.2

0.2
0.1>

0.1>
0.2

0.2
0.5

0.6
0.1>

0.1
0.1>

0.1>

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
5.3

غ.م.
0.6

غ.م.
1.8

2.5
7.0

7.4
1.0

غ.م.
0.3

0.4

غينيا االستوائية
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1

0.1
0.1

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غابون
0.2

0.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
0.2

0.2
0.3

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

ي
سيب

ي وبرن
سان توم

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

أفريقيا الجنوبية
2.7

5.1
12.3

13.0
27.9

29.4
 0.2 

 2.0 
 2.0 

 0.8 
 0.9 

9.6
11.2

4.2
4.4

غ.م.
0.4

0.2
0.2 

سوانا
 بوت

0.4
0.5

0.7
0.9

1.3
1.5

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.2

0.2
0.2

0.2
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

ي
إسواتين

0.1>
0.2

0.3
0.3

0.7
0.7

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

سوتو
لي

0.3
0.7

غ.م.
0.6ج

غ.م.
1.0ج

0.1>
0.1

0.1
0.1>

0.1>
0.2

0.2
0.1

0.2
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

ناميبيا
0.3

0.4
0.7ج،د

0.8ج،د
1.2ج،د

1.4ج،د
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.2
0.2

0.2
0.2

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

ب أفريقيا
جنو

1.7
3.3

10.0
غ.م.

23.7
غ.م.

0.1
1.6

1.6
1.0

0.8
9.0

10.4
3.7

3.8
غ.م.

0.4
0.2

0.2

أفريقيا الغربية
37.0

56.1
44.6

60.9
155.8

193.7
 4.8 

 17.1 
 17.8 

 1.3 
 1.2 

11.9
15.9

37.4
41.2

2.6
4.3

2.0
2.1 

بنن
1.0

0.8
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1

غ.م.
0.6

غ.م.
0.1>

0.4
0.5

1.2
1.3

0.1
0.2

0.1>
0.1>

بوركينا فاسو
3.1

3.8
1.8ج،د

2.7ج،د
7.7ج،د

9.4ج،د
0.3

1.0
0.8

0.1>
0.1>

0.4
0.5

1.9
2.1

0.2
0.4

0.1>
0.1>

كابو فريدي
0.1>

0.1
غ.م.

0.1ج
غ.م.

0.2ج
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ت ديفوار
كو

3.7
5.0

 
 

 
0.2

1.0
0.8

0.1
0.1

0.9
1.2

2.5
2.9

0.1
0.2

0.1
0.1

غامبيا
0.3

0.3
0.5

0.6
1.1

1.2
0.1>

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.1
0.1

0.2
0.3

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

ف2-1
جلدول أل

ا
) )تابع
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

غانا
2.5

1.9
2.1ج،د

2.5ج،د
13.6ج،د

15.2ج،د
0.3

0.8
0.7

0.1
0.1

1.3
1.7

3.2
3.3

0.4
0.4

0.1
0.1

غينيا             
غ.م.

غ.م.
5.1

6.2
8.3

9.2
0.2

0.6
0.6

0.1
0.1

0.3
0.4

1.4
1.5

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

ساو
غينيا بي

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1

0.1
0.1>

0.1>
0.1

0.1
0.2

0.2
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

ليبرييا
1.2

1.8
2.8

2.9
3.9

4.3
0.1>

0.3
0.2

0.1>
0.1>

0.2
0.2

0.4
0.4

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

مايل
1.7

1.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.3

0.8
0.9

0.1>
0.1

0.5
0.7

1.9
2.0

0.1
0.3

غ.م.
غ.م.

موريتانيا
0.3

0.5
0.6

1.0
1.3

2.0
0.1

0.1
0.2

0.1>
0.1>

0.2
0.3

0.3
0.4

0.1>
0.1

غ.م.
غ.م.

النيجر
غ.م.

غ.م.
0.6

1.5
2.2

0.1>
0.1>

0.3
0.5

1.8
2.1

0.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

نيجرييا
10.3

24.6
11.8ج،د

17.8ج،د
66.1ج،د

86.4ج،د
2.2

10.2
12.1

0.8
0.7

6.1
8.2

19.1
21.1

0.9
1.8

غ.م.
غ.م.

سنغال
ال

1.9
1.5

2.1
2.6

5.7
6.5

0.2
0.4

0.5
0.1>

0.1
0.5

0.7
1.8

1.9
0.2

0.2
0.1>

0.1

سرياليون
2.6

2.0
2.2ج،د

2.4ج،د
5.6ج،د

6.2ج،د
0.1

0.5
0.3

0.1
0.1

0.3
0.3

0.7
0.8

0.1
0.1

0.1>
0.1>

توغو
1.6

1.6
0.1

0.3
0.3

0.1>
0.1>

0.2
0.3

0.8
0.9

0.1
0.2

0.1>
0.1>

صحراء 
ب ال

أفريقيا جنو
ك 

الكربى )مبا يف ذل
سودان(

ال
185.1

229.5
186.9

221.2
512.9

597.9
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

35.3
45.9

84.4
94.3

11.3
16.1

5.1
5.2

آسيا*
564.5

378.7
332.9

392.3
845.1

996.5
 32.6 

 98.1 
 78.2 

 16.1 
 17.2 

181.7
231.3

377.7
419.9

28.9
32.7

13.3
12.8

ى
آسيا الوسط

6.5
2.1

1.1
1.8

6.3
9.8

 0.2 
 1.1 

 0.8 
 0.5 

 0.5 
6.6

8.1
5.9

6.2
0.5

0.7
0.1>

0.1>

ستان
كازاخ

1.1
غ.ذ.

غ.م.
<

0.1ج
غ.م.

0.4ج
0.1

0.2
0.2

0.2
0.2

2.2
2.6

1.4
1.4

0.1
0.1

0.1>
0.1>

قريغيزستان
0.5

0.4
غ.م.

<
0.1ج

غ.م.
0.4ج

0.1>
0.1

0.1
0.1

0.1
0.5

0.6
0.5

0.6
0.1

0.1
0.1>

0.1>

ستان
طاجيك

غ.م.
غ.م.

0.1
0.3

0.2
0.1

0.1>
0.6

0.7
0.6

0.7
0.1

0.1
0.1>

0.1>

ستان
امن

ترك
0.2

0.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.6
0.7

0.5
0.5

0.1>
0.1

0.1>
0.1>

ستان
أوزبك

3.9
0.8

0.6
0.9

3.5
5.6

0.1
0.5

0.4
0.3

0.2
2.8

3.5
3.0

3.0
0.2

0.3
0.1>

0.1>

رشقية*
آسيا ال

120.0
غ.ذ.

16.8
27.1

99.7
150.1

 1.5 
 7.2 

 4.1 
 5.8 

 5.7 
61.1

77.5
89.4

107.4
5.6

4.0
0.9

0.9

ني
ص

ال
108.0

غ.ذ.
 

 
 

غ.م.
8.0

غ.م.
5.6

غ.م.
53.8

68.7
78.1

95.0
4.9

3.4
0.9

0.8
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني القاريّة
ص

ال
106.8

غ.ذ.
 

 
 

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

صينية
مقاطعة تايوان ال

1.0
0.8

 
 

 
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ني، هونغ كونغ 
ص

ال
صة 

منطقة إداريّة خا
غ.ذ.

غ.ذ.
 

 
 

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

ني- مكاو منطقة 
ص

ال
 

صة
إداريّة خا

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

جمهورية كوريا 
 

شعبية الدميقراطية
ال

8.1
12.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.5

0.3
0.1>

0.1>
1.1

1.3
2.0

2.2
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.

اليابان
غ.ذ.

غ.ذ.
0.5

0.9
3.3

4.0
غ.م.

0.4
غ.م.

0.1
غ.م.

3.9
4.6

5.2
5.6

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

منغوليا
0.7

0.7
0.1

0.2
0.6

0.9
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.3
0.4

0.1
0.2

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

جمهورية كوريا
1.2

غ.ذ.
0.2ج

0.2
2.4ج

2.6
غ.م.

0.1
غ.م.

0.2
غ.م.

1.7
2.0

2.4
2.8

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

رشقية )باستثناء 
آسيا ال

ن القاريّة(
ص

ال
12.2

15.4
1.1

1.7
8.5

10.3
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

0.2
0.2

ي آسيا
رشق

ب 
جنو

96.0
64.1

25.7
34.5

103.8
126.1

 4.7 
 16.5 

 13.9 
 3.1 

 4.2 
22.2

29.5
43.1

48.5
3.8

5.2
1.5

1.4 

سالم
 بروين دار ال

غ.ذ.
غ.ذ.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

كمبوديا
2.3

2.4
2.6

2.2
7.6

7.2
0.2

0.7
0.6

0.1>
0.1>

0.3
0.4

1.9
2.0

0.3
0.2

0.1>
0.1>

سيا
إندوني

43.7
24.1

2.5ج،د
2.2ج،د

19.7ج،د
18.7ج،د

2.5
9.1

7.4
2.9

1.9
9.1

12.2
17.7

20.2
2.0

2.3
0.5

0.5

جمهورية الو 
 

شعبية
الدميقراطية ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.4

0.3
0.1>

0.1>
0.2

0.2
0.6

0.7
0.1

0.1
0.1>

0.1>

ماليزيا
0.9

0.9
2.4

2.1
5.3

4.7
0.3

0.4
0.5

غ.م.
0.2

2.6
3.3

1.8
2.1

غ.م.
0.2

0.1>
0.1>

ميامنار
13.7

7.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.3

1.8
1.3

0.1
0.1

1.5
2.1

6.0
6.9

0.2
0.5

0.1
0.1

ني
الفلب

13.0
15.4

12.4
18.8

44.9
59.0

0.6
3.7

3.3
0.4

0.4
3.2

4.1
4.5

4.2
0.8

غ.م.
0.5

0.5

سنغافورة
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.2
0.3

0.3
0.3

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

تايلند
7.8

6.5
 

 
 

0.2
0.7

0.4
0.4

0.3
4.1

5.4
4.8

5.6
0.1

0.2
0.1>

0.1>

ي
شت

تيمور - لي
0.3

0.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1
0.1

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ت نام
فيي

13.1
6.1

غ.م.
0.4ج

غ.م.
6.0ج

0.4
2.0

1.8
0.4

0.5
1.0

1.4
5.4

6.3
0.3

غ.م.
0.1

0.1

آسيا الجنوبية
318.0

254.7
267.0

303.5
564.0

633.3
 25.2 

 69.0 
 55.9 

 4.6 
 4.5 

49.7
65.4

218.5
234.2

17.0
20.7

10.3
9.8 

ستان
 أفغان

9.3
11.1

5.1
8.5

15.5
22.6

0.3
غ.م.

2.1
غ.م.

0.2
0.6

0.9
2.4

3.2
غ.م.

0.7
غ.م.

غ.م.

ش
بنغالدي

19.9
20.9

20.7
17.2

50.4
50.8

1.2
6.2

4.5
0.3

0.3
2.7

3.7
17.4

18.2
1.9

1.9
0.9

0.9

بوتان
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

الهند
249.4

189.2
 

 
 

20.1
62.0

40.3
2.5

1.9
25.2

34.3
165.6

175.6
11.2

13.9
غ.م.

 غ.م. 

 جمهورية إيران اإلسالمية
3.6

3.9
7.5

6.8
37.7

32.4
غ.م.

0.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

12.6
14.8

6.4
7.2

0.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ف
ملدي

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

نيبال
4.3

1.7
2.8

2.9
8.0

9.5
0.3

1.2
1.0

0.1>
0.1>

0.5
0.7

2.6
2.8

0.4
0.4

0.1
0.1

ستان
باك

28.4
26.1

 
 

 
1.9

10.5
10.3

1.6
0.7

7.5
10.2

22.4
25.3

1.9
2.7

غ.م.
غ.م.

رسي النكا
2.9

1.6
 

 
 

0.3
0.3

0.3
0.1>

0.1>
0.6

0.8
1.6

1.7
0.3

0.3
0.1>

0.1>

آسيا الجنوبية )باستثناء 
الهند(

68.6
65.5

64.2
68.9

199.6
206.8

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
24.5

31.1
غ.م.

غ.م.
5.7

6.8
غ.م.

غ.م.

آسيا الغربية
24.0

30.2
22.2

25.5
71.2

77.3
 1.0 

 4.2 
 3.4 

 2.0 
 2.3 

42.4
51.4

20.8
23.7

1.8
1.8

0.6
0.6 

أرمينيا
0.4

0.1>
0.1

0.1
0.8

1.0
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.4
0.5

0.2
0.2

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

أذربيجان
0.4

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.6

1.0
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1
غ.م.

1.2
1.4

1.0
1.0

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

البحرين
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.3
0.3

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

ص
قرب

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.2

0.2
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

جورجيا
0.2

0.3
0.3

0.3
1.3

1.5
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
غ.م.

0.6
0.7

0.3
0.3

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

ق
العرا

6.4
9.1

0.2
1.0

0.7
0.5

0.3
4.7

6.1
2.3

2.7
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.

رسائيل
إ

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1ج،د
0.1ج،د

0.9ج،د
1.0ج،د

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.3

1.4
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

األردن
0.3

0.9
 

 
 

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1

غ.م.
1.5

2.0
0.6

0.7
0.1

0.1
0.1>

0.1>

ت
الكوي

غ.ذ.
غ.ذ.

0.2
0.2

0.5
0.5

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.9

1.1
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

لبنان
0.5

0.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.1
1.5

0.4
0.5

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

امن
سلطنة ُع

0.2
0.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.6

0.9
0.3

0.3
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>

ني
سط

فل
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.2ج
غ.م.

1.3ج
0.1>

0.1
0.1>

0.1>
0.1

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1

0.1>
0.1>

قطر
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.6
0.8

0.1
0.1

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

سعودية
اململكة العربية ال

1.1
1.6

 
 

 
غ.م.

0.3
غ.م.

0.2
غ.م.

6.4
8.1

3.0
3.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

سورية
الجمهورية العربية ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.8

غ.م.
0.5

غ.م.
3.0

3.0
1.6

1.6
0.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.

تركيا
غ.ذ.

غ.ذ.
 

 
 

0.1
0.8

0.4
0.6

0.5
15.1

17.8
5.9

6.5
0.6

0.5
0.2

0.1

ت العربية املتحدة
اإلمارا

0.4
0.3

 
 

 
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.2
2.5

0.4
0.5

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

اليمن
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.7
غ.م.

0.1
غ.م.

1.8
2.5

4.0
4.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ى وآسيا 
آسيا الوسط

الجنوبية
324.5

256.7
268.2

305.2
570.3

643.0
 25.4 

 70.1 
 56.7 

 5.1 
 5.0 

56.4
73.5

224.4
240.4

17.4
21.4

10.4
9.9 

ب 
رشقية وجنو

آسيا ال
ي آسيا*

رشق
216.0

91.7
42.5

61.6
203.6

276.2
 6.2 

 23.8 
 18.0 

 8.9 
 10.0 

83.3
107.0

132.5
155.9

9.5
8.7

2.5
2.5 

آسيا الغربية وأفريقيا 
املية

ش
ال

42.0
45.6

44.4
48.3

135.5
153.4

 3.1 
 9.3 

 8.5 
 4.6 

 5.6 
72.6

87.0
38.0

42.3
4.1

4.2
1.3

1.3 

أمريكا الالتينية والبحر 
ي

الكاريب
48.5

45.9
45

60.1
161.3

203.7
 0.7 

 6.0 
 4.7 

 3.8 
 3.9 

90.8
106.0

34.9
37.6

3.5
غ.م.

0.9
0.9 

ي
البحر الكاريب

8.4
7.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 0.1 
 0.4 

 0.3 
 0.2 

 0.2 
6.3

7.3
3.2

3.4
0.2

0.2
0.1>

 0.1> 

أنتيغوا وباربودا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

جزر البهاما
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

س
بربادو

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.

كوبا             
غ.ذ.

غ.ذ.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.0
2.2

0.7
0.7

0.1
0.1>

0.1>
0.1>

دومينيكا
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

الجمهورية الدومينيكية
1.8

0.6
 

 
 

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1

غ.م.
1.6

1.9
0.8

0.8
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>

غرينادا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ي
هايت

5.1
5.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.3

0.3
0.1>

0.1>
1.2

1.5
1.3

1.3
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.

جامايكا
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.4
0.5

0.2
0.2

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

بورتوريكو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

س
س ونيفي

ت كيت
سان

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

ت لوسيا
سان

غ.م.
غ.م.

<
0.1ج

غ.م.
<

0.1ج
غ.م.

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.

ت وجزر 
سن

ت فن
سان

غرينادين
0.1>

0.1>
 

 
 

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

ترينيداد وتوباغو
0.1

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.2
0.2

0.1
0.1

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

ى
أمريكا الوسط

11.7
15.2

17.2
23.1

53.5
65.7

 0.1 
 2.6 

 2.0 
 1.1 

 1.1 
26.1

30.8
6.9

7.4
0.7

1.1
0.3

0.3

بليز
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

كوستاريكا
0.2

0.2
0.2

0.3
1.1

1.3
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.8
0.9

0.2
0.2

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

سلفادور
ال

0.6
0.6

0.9
0.9

2.7
2.7

0.1>
0.1

0.1
0.1>

0.1>
0.9

1.0
0.3

0.4
0.1>

0.1
0.1>

0.1>

امال
غواتي

2.5
2.8

2.6
3.1

6.9
7.8

0.1>
1.0

0.9
0.1

0.1
1.6

2.0
0.7

0.7
0.2

0.2
0.1>

0.1>

س
هندورا

1.7
1.3

2.1
2.3

5.1
5.3

غ.م.
0.2

غ.م.
0.1

غ.م.
0.9

1.2
0.3

0.4
0.1

غ.م.
0.1>

0.1>

ك
سي

املك
4.7

9.0
9.7

14.6
33.4

44.0
0.2

1.5
1.1

1.0
0.6

20.6
24.0

4.9
5.1

0.3
0.6

0.2
0.2

نيكاراغوا
1.3

1.1
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1
غ.م.

0.8
0.9

0.2
0.3

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

ام
بن

0.7
0.3

 
 

 
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.5
0.6

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أمريكا الجنوبية
28.4

23.5
23.7

32.5
95.5

124.5
0.4أ

3.1
2.4أ

 2.5 
2.6أ

58.4
67.9

24.8
26.9

2.8
غ.م.

0.6
0.6

ني
األرجنت

1.5
1.7

2.5
5.7

8.3
15.9

0.1
0.3

0.3
0.4

0.4
7.6

8.6
1.7

2.0
0.2

غ.م.
0.1>

0.1>

دولة بوليفيا املتعددة 
ت

القوميا
2.5

1.8
 

 
 

0.1>
0.2

0.2
0.1

0.1
1.1

1.4
0.8

0.8
0.2

0.1
0.1>

0.1>
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

الربازيل
7.7

غ.ذ.
3.9

3.4
37.5

43.1
غ.م.

1.1
غ.م.

1.0
غ.م.

28.4
33.3

14.1
15.5

1.1
غ.م.

0.3
0.2

يل
شي

0.5
0.7

0.5ج،د
0.7ج،د

1.8ج،د
2.9ج،د

0.1>
0.1>

0.1>
0.1

0.1
3.4

3.8
0.5

0.7
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

كولومبيا
4.8

2.7
0.1

0.5
0.5

0.2
0.2

6.4
7.6

2.9
2.8

غ.م.
0.3

0.1>
0.1>

إكوادور
3.1

1.5
1.2ج

غ.م.
3.8ج

غ.م.
0.1>

0.4
0.4

0.1
0.1

1.8
2.2

0.7
0.8

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

غيانا
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

باراغواي
0.6

0.6
0.1>

0.1
0.1>

0.1
0.1

0.7
0.9

0.3
0.4

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

بريو
5.3

2.2
2.7

غ.م.
9.1

غ.م.
0.1>

0.5
0.3

0.2
0.2

3.5
4.1

1.6
1.6

0.4
0.4

0.1>
0.1>

سورينام
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

أوروغواي
0.1

غ.ذ.
0.2

0.2
0.7

0.8
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.6
0.7

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

جمهورية فنزويال 
البوليفارية

2.2
9.1

 
 

 
غ.م.

0.4
غ.م.

0.2
غ.م.

4.6
5.1

1.8
2.0

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أوسيانيا
1.8

2.4
1.1

1.7
4.3

5.7
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

7.0
8.1

1.3
1.5

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أسرتاليا ونيوزيلندا**
غ.ذ.

غ.ذ.
0.8

1.2
3.0

4.0
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 0.3 
 0.4 

5.7
6.5

0.6
0.6

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أسرتاليا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.7

1.0
2.6

3.4
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
0.4

4.7
5.4

0.4
0.5

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

نيوزيلندا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1

0.2
0.5

0.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.0
1.1

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أوسيانيا باستثناء أسرتاليا 
ونيوزيلندا

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

 0.1 
 0.5 

 0.6 
 0.1 

 0.1 
1.3

1.6
0.8

0.9
0.2

0.2
0.1>

0.1>

ميالنيزيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

1.1
1.3

0.7
0.9

0.1
0.2

0.1>
0.1>

ي
فيج

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.2

0.2
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

كاليدونيا الجديدة
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

بابوا غينيا الجديدة
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.5
غ.م.

0.1
غ.م.

0.8
1.0

0.6
0.7

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

امن
جزر سلي

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.

فانواتو
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ميكرونيزيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

س
كرييبا

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.

جزر مارشال
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

ت ميكرونيزيا 
واليا

املوحدة
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ناورو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

باالو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

بولينيزيا
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

0.2
0.2

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

ساموا األمريكية
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

جزر كوك
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

سية
بولينيزيا الفرن

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

نيوي
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ساموا
0.1>

غ.ذ.
غ.م.

<
0.1ج

غ.م.
<

0.1ج
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1>
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

ب(
س

ضو منت
توكيالو )ع

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

تونغا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

توفالو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

املية وأوروبا
ش

أمريكا ال
غ.ذ.

غ.ذ.
15.0

12.0
101.0

88.9
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

216.2
237.2

39.4
44.3

غ.م.
غ.م.

0.9
0.9

املية**
ش

أمريكا ال
غ.ذ.

غ.ذ.
3.6

2.8
35.4

29.8
 0.1 

 0.6 
 0.6 

 1.8 
 1.9 

87.8
98.7

8.7
10.6

1.1
1.5

0.3
0.3

برمودا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

كندا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.2ج

غ.م.
1.8ج

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

7.6
8.6

0.7
0.8

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

غرينالند
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ت املتحدة 
الواليا

األمريكية
غ.ذ.

غ.ذ.
3.4ج

2.6ج
33.6ج

27.9ج
0.1

0.4
0.7

1.2
1.8

80.2
90.1

8.0
9.8

1.0
1.4

0.3
0.3
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

أوروبا
غ.ذ.

غ.ذ.
11.4

9.2
65.6

59.1
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

128.4
138.4

30.7
33.7

غ.م.
غ.م.

0.5
0.5

رشقية
أوروبا ال

غ.ذ.
غ.ذ.

4.3
3.2

32.9
29.2

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
53.0

55.8
16.2

16.8
غ.م.

غ.م.
0.2

0.2

س
بيالرو

غ.ذ.
غ.ذ.

 
 

 
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

1.8
1.9

0.5
0.5

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

بلغاريا
0.4

0.2
0.1

0.1
1.1

0.9
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

1.4
1.5

0.4
0.4

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

شيكيا
ت

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1
0.1>

0.6
0.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
2.1

2.3
0.6

0.6
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

هنغاريا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1

0.1
1.1

0.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.0
2.1

0.6
0.6

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

بولندا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.7

0.2
3.4

1.6
غ.م.

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

6.7
7.2

2.2
2.4

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

جمهورية مولدوفا
غ.م.

غ.م.
0.1

0.2
0.8

1.1
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.6
0.6

0.3
0.3

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

رومانيا
غ.ذ.

غ.ذ.
1.1

0.7
3.8

2.8
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

3.4
3.6

1.2
1.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

يس
االتحاد الرو

غ.ذ.
غ.ذ.

1.0
1.1ج

11.9
12.2ج

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
25.7

26.9
7.7

8.0
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1

سلوفاكيا
0.3

0.3
0.1

0.1>
0.3

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.8
0.9

0.3
0.4

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أوكرانيا
غ.ذ.

1.6
0.9

0.7
8.9

8.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

8.5
8.8

2.4
2.5

0.1
غ.م.

0.1>
0.1>

املية
ش

أوروبا ال
غ.ذ.

غ.ذ.
1.8

1.5
6.9

5.9
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

19.0
21.2

3.0
3.7

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

الدامنرك
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1

0.1
0.3

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.8
0.9

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

إستونيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.2
0.2

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

فنلندا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1

0.1
0.5

0.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.9
1.0

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

سلندا
آي

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

آيرلندا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.2

0.2
0.4

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.8
0.9

0.1
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

التفيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.2

0.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.4
0.4

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

ليتوانيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1

0.1>
0.4

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.6
0.6

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

الرنويج
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1

0.1
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.8
1.0

0.1
0.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

سويد
ال

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1
0.1

0.4
0.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.4

1.6
0.3

0.3
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>
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األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

اململكة املتحدة لربيطانيا 
املية

ش
ى وآيرلندا ال

العظم
غ.ذ.

غ.ذ.
1.2

0.9
4.1

3.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

12.9
14.6

1.7
2.3

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أوروبا الجنوبية
غ.ذ.

غ.ذ.
2.6

2.6
15.1

14.6
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

25.6
27.5

5.6
6.2

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1>

ألبانيا
0.3

0.1
0.3

0.3
1.1

1.1
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

0.4
0.5

0.2
0.2

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

أندورا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

ك
البوسنة والهرس

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1
0.1>

0.3
0.3

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.1>

غ.م.
0.5

0.5
0.3

0.3
0.1>

غ.م.
0.1>

0.1>

كرواتيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.3

0.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.8
0.8

0.2
0.3

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

اليونان
غ.ذ.

غ.ذ.
0.3

ه
0.2ج،

1.7
ه

1.4ج،
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.1
2.2

0.3
0.4

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

إيطاليا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.7

0.6
5.2

4.4
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

9.3
10.1

1.9
2.2

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

مالطة
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

الجبل األسود
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.1

0.1
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1
0.1

0.1>
0.1>

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

املية
ش

مقدونيا ال
0.1

0.1>
0.1

0.1
0.3

0.3
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.1>
غ.م.

0.3
0.4

0.1
0.1

0.1>
غ.م.

0.1>
0.1>

الربتغال
غ.ذ.

غ.ذ.
0.4

0.3
1.5

1.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.6
1.8

0.4
0.4

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

رصبيا
غ.ذ.

0.4
0.2

0.2
1.0

1.1
0.1>

0.1>
0.1>

0.1
0.1

1.4
1.5

0.5
0.6

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

سلوفينيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.1>

0.1>
0.3

0.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.3
0.3

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

إسبانيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.5

0.8
3.3

4.0
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

8.7
9.1

1.5
1.7

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

أوروبا الغربية
غ.ذ.

غ.ذ.
2.7

1.9
10.7

9.5
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

 غ.م. 
 غ.م. 

30.8
33.9

6.0
7.0

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

سا
النم

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1
0.1

0.5
0.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.3

1.5
0.3

0.3
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

بلجيكا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.4

0.4
1.1

1.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.8
2.0

0.3
0.4

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

سا
فرن

غ.ذ.
غ.ذ.

1.0
0.5

4.4
3.9

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
10.0

10.9
2.1

2.5
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

أملانيا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.8

0.6
3.3

2.9
0.1>

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1

14.0
15.3

2.4
2.8

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

سمربغ
لك

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1>
0.1>

0.1>
0.1>

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1
0.1>

0.1>
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

ف2-1
جلدول أل

ا
) )تابع

| 188 |



األقاليم/األقاليم 
الفرعية/البلدان

 عدد من يعانون
النقص التغذوي1

 عدد من يعانون
انعداًما شديًدا في 

أمنهم الغذائي3،2،1

 عدد من يعانون
انعداًما معتداًل أو 

شديًدا في أمنهم 2،1

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من التقزّم

عدد األطفال )دون سن 
الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد

عدد البالغين )18 سنة 
وما فوق( الذين يعانون 

من السمنة

عدد النساء في سّن 
اإلنجاب )49-15( 

المصابات بفقر الدم

عدد الرّضع من 0 إلى 
5 أشهر الذين يحصلون 
على الرضاعة الطبيعية 

الخالصة

عدد األطفال الذين 
يعانون من انخفاض 

الوزن عند الوالدة

2006-2004
2019-2017

2016-2014
2019-2017

2016-2014
2019-2017

42019
52012

42019
52012

42019
2012

2016
2012

2016 
62012

72019
2012

2015

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

هولندا
غ.ذ.

غ.ذ.
0.3

0.3
1.0

0.9
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.5
2.8

0.5
0.6

غ.م.
غ.م.

0.1>
0.1>

رسا
سوي

غ.ذ.
غ.ذ.

0.1
0.1

0.4
0.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.2

1.3
0.3

0.4
غ.م.

غ.م.
0.1>

0.1>

ف2-1
جلدول أل

ا
) )تتمة

ت أكثر من 
شمل

ت اإلقليمية عندما 
ت التقديرا

ضيف
1 أ

س 
سا

ت على أ
سكان. وترد التقديرا

50 يف املائة من ال
طأ.

خل
ش ا

ت للحد من هام
سنوا

ث 
ت ملدة ثال

طا
س

متو
سكان 

سبة ال
ظمة األغذية والزراعة لن

ت من
2 تقديرا

ّي أّن ما ال 
شية تب

سر معي
ضمن أ

شون 
ي الذين يعي

مجالي
اإل

ين من انعدام أمنه الغذائي.
حد فيها يعا

يقّل عن فرد بالغ وا
ىل 

سبة إ
ط بالن

ستوى البلدان فق
3 ترد النتائج على م

ت 
ىل بيانا

صة بها إ
خلا

ت ا
صاءا

ح
ستند اإل

يت ت
البلدان ال

ت مؤقتة 
ظة ج( أو كتقديرا

ح
ظر املال

سمية )أن
طنية ر

و
ظمة األغذية والزراعة 

مجعتها من
يت 

ت ال
ىل البيانا

ستناًدا إ
ا

ىل البلدان 
سبة إ

 العاملي بالن
ب©

صاء غالو
ح

خالل إ
من 

ض على 
صة فيها أي اعرتا

خملت
ت ا

طا
سل

يت مل تبد ال
ال

ين 
شرها ال تع

ىل أّن املوافقة على ن
شارة إ

جتدر اإل
شرها. و

ن
صائية 

ح
ت اإل

طا
سل

ت ال
صادقة على تقديرا

ضرورة امل
بال

ضع ملزيد 
خت

ت قد 
ىل أّن هذه التقديرا

صة وإ
خملت

طنية ا
الو

طنية 
صادر و

ت مالئمة من م
من التنقيح فور توافر بيانا

شبه اإلقليمية 
جملاميع العاملية واإلقليمية و

ستند ا
سمية. وت

ر
يل 150 بلًدا.

حوا
ت املتوافرة من 

ىل البيانا
إ

ت اإلقليمية، تتوافق القيم املبّينة مع 
ىل التقديرا

سبة إ
4 بالن

سبة 
سنة 2019. أما بالن

جية املتوقعة ل
ت النموذ

التقديرا
ىل 

حة من 2014 إ
ت املتا

خر البيانا
ستخدم آ

ىل البلدان، فت
إ

.2019
ت اإلقليمية، تتوافق القيم املبّينة مع 

ىل التقديرا
سبة إ

5 بالن

سبة 
سنة 2012. أما بالن

جية املتوقعة ل
ت النموذ

التقديرا
ىل 

حة من 2005 إ
ت املتا

خر البيانا
ستخدم آ

ىل البلدان، فت
إ

.2012

ت أكثر من 50 يف 
شمل

ت اإلقليمية عندما 
ت التقديرا

ضيف
6 أ

خر 
ستخدم آ

ىل البلدان، فت
سبة إ

سكان. أما بالن
املائة من ال

ىل 2012.
حة من 2005 إ

ت املتا
البيانا

ت أكثر من 50 يف 
شمل

ت اإلقليمية عندما 
ت التقديرا

ضيف
7 أ

خر 
ستخدم آ

ىل البلدان، فت
سبة إ

سكان. أما بالن
املائة من ال

ي 
ص

ىل ال
سبة إ

ىل 2019 إال بالن
حة من 2014 إ

ت املتا
البيانا

سنة 2013.
ت املتوافرة هي من 

خر البيانا
ث آ

حي
جملاميع اإلقليمية للهزال والتقزم 

ىن اليابان من ا
ستث

* ت
ض الوزن عند 

خنفا
سة وا

خلام
سّن ا

والوزن الزائد دون 
الوالدة.

شمالية من 
ىل أمريكا ال

سبة إ
ت بالن

ستخرج التقديرا
** ت

شرتكة مع األقاليم 
ت م

ت تأثريا
طبيق مناذج ذا

خالل ت
هلزال 

ىل التقزم وا
سبة إ

ت ثابتة؛ أما بالن
الفرعية كتأثريا

ىل 
سبة إ

ط بالن
حة فق

ت متا
شديد، فالبيانا

هلزال ال
وا

طاء 
خ

حال دون تقدير األ
ت املتحدة األمريكية مما 

الواليا
سبة 

ت بالن
ستند التقديرا

ش الثقة(. وت
االعتيادية )وهوام

سرتاليا من 
ت أ

ط على بيانا
سرتاليا ونيوزيلندا فق

ىل أ
إ

ىل التقزم، 
سبة إ

طي؛ أما بالن
خل

حندار ا
طبيق اال

خالل ت
يل 

ط ومل يكن باإلمكان بالتا
ت فق

طتا بيانا
ت نق

فقد أتيح
ش الثقة(. وترد مزيد من 

طاء االعتيادية )وهوام
خ

تقدير األ
 De Onis, M., Blössner, M., Borghi, E., Frongillo, صيل عن املنهجية يف 

التفا
 E.A. & Morris, R. 2004. Estimates of global prevalence of childhood underweight in

 1990 and 2015. Journal of the American Medical Association, 291(21): 2600–2606.
 Estimates of global prevalence of childhood underweight in 1990 and 2015. JAMA,

291(2004): 2600–2606. Model selection is based on best fit.

حلذر عند 
خي ا

سكان؛ تو
طية املتتالية لل

ين التغ
أ- تد

سريها.
تف

ت العامة 
صاءا

ح
ت واإل

شد القدرا
حل

تقّدر الوكالة املركزية  ب- 

حبدود 1.3 يف املائة 
حلاد كان 

أّن انعدام األمن الغذائي ا
صائية 

ستق
سة اال

ت الدرا
ىل بيانا

ستناًدا إ
سنة 2015 ا

خالل 
ستخدام 

ستهالكها، وبا
شية ونفقاتها وا

سر املعي
خل األ

لد
ص باإلفادة عن 

خلا
ّحد لربنامج األغذية العاملي ا

النهج املو
ىل تعذر املقارنة 

شارة إ
جتدر اإل

ت األمن الغذائي. و
شرا

مؤ
ت يف 

ختالفا
جود ا

ب و
سب

شر ب
شكل مبا

ي التقديرين ب
ب

حلاد" فيهما.
ف "انعدام األمن الغذائي ا

تعري
سمية.

طنية ر
ت و

ىل بيانا
ستناًدا إ

ج- ا

طنية 
ت و

يت ال تتوافر عنها بيانا
ت ال

سنوا
ىل ال

سبة إ
د- بالن

ظمة 
ت من

ىل بيانا
ستناد إ

ت باال
سمية، يتم توقع التقديرا

ر
صيل.

ظر امللحق 1 باء ملزيد من التفا
األغذية والزراعة. أن

مجعها يف 
سمية مت 

طنية ر
ت و

ىل بيانا
ستنادا إ

هـ- ا

خل 
يب عن الد

حتاد األورو
ت اال

صاءا
ح

خالل إ
عام 2019 من 

طنية لعام 2019 عن 
شية. تفيد النتائج الو

ف املعي
ظرو

وال
ستوى معتدل 

ص منعدمي األغذية مب
شخ

ي 
جود 0.8 مالي

و
شديد.

ستوى 
ص مب

شخ
شديد و0.2 مليون 

أو 

ص
شخ

 100 000 >0.1 = أقل من 
حة

ت غري متا
غ. م. = البيانا

 ) ت
)عدم اإلفادة عن البيانا ت غري مذكورة 

غ. ذ. = البيانا
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امللحق 1

 امللحق -1باء
 مالحظات منهجية بشأن 

مؤشرات األمن الغذائي والتغذية

النقص التغذوي
يُعــرَّف النقــص التغذوي بأنه الحالــة التي يكون  تعريــف: 

فيهــا اســتهالك األغذية املعتــاد للفرد غــري كاٍف لتوفري كمية 
الطاقــة الغذائيــة الالزمــة لعيش حيــاة طبيعية وموفورة النشــاط 

والصحة.

كيفيــة اإلبــالغ عنــه: يتم اإلبالغ عن املؤرش كمعّدل انتشــار 
ويســّمى "معّدل انتشــار النقــص التغذوي"، وهو تقدير للنســبة 

املئويــة مــن األفراد من مجموع الســكان الذيــن يعانون حالة 
مــن حــاالت النقص التغــذوي. ويُبلّغ عن التقديــرات الوطنية 

كمتوســط متحــرِّك عــى ثالث ســنوات بغية الحد مــن تأثري قلة 
موثوقيــة بعــض البارامرتات األساســية كاالختالفات من ســنة إىل 
أخــرى يف أرصــدة الســلع الغذائية، وهي أحــد مكونات موازين 

األغذية الســنوية التي ال يتوافر بشــأنها ســوى النزر اليســري 
مــن املعلومــات الكاملــة واملوثوقة. ومن جهة أخــرى، يُبلّغ عن 

املجاميــع اإلقليميــة والعامليــة كتقديرات ســنوية نظًرا إىل أنه 
مــن املتوقــع أال تكون أخطــاء التقدير املحتملــة مرتابطة عرب 

البلدان.

تُحســب تقديرات معدل انتشــار النقص التغذوي  املنهجيــة: 
لدى الســكان عن طريق وضع منوذج توزيع احتاميل ملســتويات 

املتنــاول من الطاقة الغذائية املعتادة )أي املتوســط الســنوي( 
)املعــربَّ عنها بكيلو الســعرات الحرارية للفرد يوميًا( للشــخص 
العــادي، من خالل دالة كثافــة االحتامل البارامرتية )f)x.ا6ا،7 

ويحســب املــؤرش كاحتامل تراكمي النخفــاض املتناول املعتاد من 
الطاقــة الغذائيــة )x( عن الحد األدىن ملتطلبــات الطاقة الغذائية 
)أي الحــد األدىن من نطــاق متطلبات الطاقة لفرد متوســط ميثل 

مجموعــة الســكان( كام هو موضــح يف الصيغة الواردة أدناه: 

PoU = ∫x<MDER f(x|θ)dx,

حيــث θ هــو متجــه البارامرتات الــذي مييِّز دالــة كثافة االحتامل 
البارامرتيــة. ويُفــرتض أن التوزيــع لوغاريتمــي طبيعــي، وبالتايل 

فهــو يتميَّــز بكاملــه ببارامرتيــن اثنني فقط هام: متوســط 
اســتهالك الطاقــة الغذائيــة، ومعامل اإلختالف.

اســتخدمت مصادر بيانات مختلفة لتقدير  مصــادر البيانــات: 
مختلف بارامرتات النموذج.

د متطلبات الطاقة  الحــد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائيــة: تُحدَّ
البرشيــة للفرد ضمن فئة معيَّنــة من فئات الجنس/العمر عى 

أســاس املتطلبات املعيارية ملعدل األيض األســايس لكل كيلوغرام 
من كتلة الجســم، مرضوبًا يف الوزن املثايل لشــخص ســليم يف فئة 

الجنس/العمــر تلك اســتناًدا إىل طوله، ومن ثم مرضوبًا يف معامل 
ملســتوى النشــاط البدين مراعاًة للنشاط البدين.ر ر وبالنظر إىل أن 

مؤرشات كتلة الجســم ومســتويات النشاط البدين تتفاوت بني 
األفراد النشــطني واألصحاء من الجنس والعمر نفســيهام، ينطبق 

نطــاق ملتطلبات الطاقة عى كل جنس وفئة عمرية من الســكان. 
ويحتســب الحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية للشــخص العادي 

من الســكان، وهو البارامرت املســتخدم يف صيغة انتشار النقص 
التغذوي، كاملتوســط املرجح لنطاقــات الحد األدىن للطاقة الغذائية 

لكل جنس وفئة عمرية، باســتخدام نســب السكان يف كل فئة 
كأوزان ترجيحية.

وتتاح يف التوقعات الســكانية التي تراجعها إدارة الشــؤون 
االقتصاديــة واالجتامعية يف األمم املتحدة كل ســنتني معلومات 
عن الرتكيبة الســكانية بحســب الجنس والعمر يف معظم بلدان 

العامل ويف كل ســنة. وتســتخدم هذه الطبعة من تقرير حالة 
األمــن الغذايئ والتغذية يف العــامل تنقيح عام 2019 من التوقعات 

السكانية يف العامل.1 

وتم اشــتقاق املعلومات املتعلقة مبتوســط الطول يف كل فئة من 
فئات الجنس والعمر للبلد املعنّي من دراســة اســتقصائية دميغرافية 

وصحية حديثة، أو من دراســات اســتقصائية أخرى تجمع بيانات 
عن مقاييس الجســم البرشي لدى األطفال واألشــخاص البالغني. 

وحتى يف الحاالت التي ال تعود فيها تلك الدراســات االســتقصائية 
إىل الســنة نفسها املشــمولة بتقديرات معدل انتشار النقص 

التغــذوي، يُتوقع لتأثري التغيريات الطفيفة املحتملة يف متوســط 
الطول عرب الســنني عى هذه التقديرات أن يكون ضئياًل جًدا.

اســتهالك الطاقة الغذائية: يف الظــروف املثالية، ينبغي للبيانات 
بشــأن استهالك األغذية أن تســتمد من دراسات استقصائية أرسية 

ُتثِّل املســتوى الوطني )مثل الدراســات االستقصائية لقياس 
مســتوى املعيشة أو الدراسات االســتقصائية لدخل األرُس املعيشية 
ونفقاتها(. ومع ذلك، ال يُجري تلك الدراســات االســتقصائية سنويًا 
ســوى عدد قليل جًدا من البلــدان. وبالتايل، يف تقديرات املنظمة 

ر قيم  ملعدل "انتشــار النقص التغــذوي" للرصد العاملي، تُقدَّ
اســتهالك الطاقة الغذائية من إمدادات الطاقــة الغذائية املُبلغ عنها 

ر ر يعترب الشخص سليًما إذا كان مؤشر كتلة جسمه ال ُيشري إىل نقص أو زيادة 

يف الوزن. وترد معايري احلد األدىن من متطلبات الطاقة البشرية لكل كيلوغرام 
من كتلة اجلسم يف: منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة. 2004.
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يف موازيــن األغذية التي تجمعهــا منظمة األغذية والزراعة ملعظم 
بلدان العــامل )أنظر منظمة األغذية والزراعة، 2020 2(. 

ومنــذ صدور الطبعة األخــرية من هذا التقرير، جرى تحديث 
سلســلة موازين األغذية املســتخدمة لتقدير معّدل إمدادات الطاقة 

الغذائية وتم تحســني طــرق تقدير هذا املعّدل يف معظم البلدان. 
ففي ديســمرب/ كانون األول 2019، أضيف مجال جديد لسلســلة 

موازيــن األغذية إىل قاعــدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف 
املنظمة )فاوســتات(، ميثل سالســل من عام 2014 إىل عام 2017. 

والعمل جاٍر لتوســيع السلســلة حتى عام 2018 لجميع البلدان 
بحلــول نهاية عام 2020. وعند إعداد هذا التقرير، كانت سلســلة 

موازيــن األغذية محّدثة للبلــدان التالية التي يبلغ عددها 50 
بلًدا والتي تضم أكرب عدد من األشــخاص الذين يعانون من نقص 

تغذوي، فتكون بالتايل محدثة حتى عام 2018: أفغانســتان 
والجزائــر وأنغوال وبنغالديش ودولــة بوليفيا املتعددة القوميات 

وبوركينا فاســو وكمبوديا والكامريون وتشــاد والصني )القارية( 
وكولومبيــا والكونغو وكوت ديفوار وجمهورية كوريا الشــعبية 
الدميقراطيــة وإكوادور وإســواتيني وإثيوبيا وغواتيامال وهايتي 

وهندوراس والهند وإندونيســيا وجمهورية إيران اإلســالمية والعراق 
وكينيا وليربيا ومدغشــقر ومالوي ومايل واملكســيك وموزامبيق 

وميامنــار ونيبال ونيجرييا وباكســتان وبريو والفلبني ورواندا 
والســنغال وســرياليون وجنوب أفريقيا ورسي النكا والسودان 

وتايلنــد وتوغو وجمهورية تنزانيا املتحدة وأوزبكســتان وجمهورية 
فنزويــال البوليفارية وفييت نام وزمبابوي.

معامــل اإلختالف: عندما تتاح معلومات موثوقة عن اســتهالك 
األغذية من الدراســات االســتقصائية الوطنية لألرس املعيشية 
املذكورة آنًفا، ميكن أن نقّدر بشــكل مبارش معامل اإلختالف 

بالنســبة إىل الدخل )CV|y( الذي يصف توزيع متوســط 
االحتياجــات اليومية من الطاقة الغذائية يف مجموعة من الســكان. 

وميكن تقديره بشــكل غري مبارش أو اســتخالصه للسنوات التي ال 
تتوافر فيها بيانات مناســبة من الدراســات االستقصائية.

وكانــت منظمــة األغذية والزراعة قد قامت يف املايض بعدة 
محــاوالت لتقدير معامل اإلختــالف كدالة ملتغريات االقتصاد الكيل، 

مثــل نصيب الفرد مــن الناتج املحيل اإلجاميل، وتفاوت الدخل 
)الذي يوضحه مؤرش Gini( ومؤرش األســعار النســبية لألغذية.3 

غري أن القدرة عى توقع معامل تغري اســتهالك األغذية املعتاد يف 
مجموعة من الســكان عى نحو صحيح باســتخدام ذلك النموذج، 

 Gini مســألة مشكوك فيها بســبب قلة البيانات املتعلقة مبؤرش
والتحفظات عى طريقة تجميع مؤرش األســعار النســبية لألغذية. 

ولذلك اســتخدمنا طريقة أبســط )وميكن القول إنها أمنت( الستقراء 

قيم معامالت التغريُّ بالنســبة إىل الدخل خطيًا يف الســنوات الواقعة 
بني اســتقصاء وآخر. والعيب الرئيــي لهذا الخيار هو أنه عندما 
يكون اســتقصاء واحد فقط متاًحــا خالل فرتة الرصد، تبقى قيمة 

معامل اإلختالف بالنســبة إىل الدخــل ثابتًة طوال فرتة التقييم وعى 
أي حال، بدًءا من الســنة التي تتوافر فيها آخر دراســة اســتقصائية 

وحتى عام 2015. وبالتايل ال تظهر تقديرات انتشــار النقص 
التغــذوي التغــريات املحتملة التي قد تحدث مع مرور الوقت يف 

قــدرة مختلف الطبقات الســكانية عى الحصول عى األغذية والتي 
ال تعكســها تاًما التغريات يف املتوســط الوطني الستهالك األغذية. 
ومنــذ إصدار الطبعة األخرية مــن هذا التقرير، تت معالجة 25 

دراســة اســتقصائية جديدة من البلدان الـ13 التالية لتحديث 
معامل اإلختالف بالنســبة إىل الدخل: أي بنغالديش والصني 

وكولومبيــا وإكوادور وإثيوبيا واملكســيك ومنغوليا وموزامبيق 
ونيجرييا وباكســتان وبريو والســودان وتايلند. وميثل ذلك ما 

مجموعه 79 دراســة اســتقصائية من 51 بلًدا يســتند لديها معامل 
اإلختالف بالنســبة إىل الدخل إىل الدراســات االستقصائية الوطنية.

ويف النهــج الذي تتبعه املنظمة لوضع بارامرتات تقدير انتشــار 
النقــص التغذوي، ميثل معامل اإلختالف الناجم عن الوزن وأســلوب 

 ،)CV|r( الحياة، أي معامل اإلختالف بالنســبة إىل االحتياجات
التفــاوت يف توزيع االحتياجات مــن الطاقة الغذائية لفرد عادي 

ميثــل مجموعة الســكان األصحاء، وهو ما يعادل أيًضا معامل 
اإلختــالف لتوزيع املتناول مــن الطاقة الغذائية لفرد افرتايض عادي 

ميثل مجموعة الســكان الذين يتغذون بشــكل جيّد تاًما. وميكن 
افــرتاض أن توزيع االحتياجات مــن الطاقة الغذائية للفرد العادي 
طبيعــي، وبالتــايل ميكن تقديــر تغري هذا التوزيع إذا ما تم تحديد 

مــا ال يقل عن رشيحتني من النســب املئويــة وقيمتيهام. ونتيجة 
لذلــك، ونظرًا إىل اهتاممنا باســتنباط التوزيع النظري الحتياجات 

الطاقــة الغذائية لدى أفراد عاديــني أصحاء لتقدير معامل اإلختالف 
بالنســبة إىل االحتياجات، ميكن اســتخدام الحد األدىن من متطلبات 
الطاقة الغذائية ومتوســط االحتياجات مــن الطاقة الغذائية لتقدير 

الرشيحة األوىل من النســبة املئوية إىل الرشيحة الخمســني من 
النســبة املئوية لتوزيع احتياجــات الطاقة للفرد العادي مبا أنهام 

يســتندان عى السواء عى املبادئ نفســها للمتوسط املرّجح للفئات 
بحســب الحالة الفيســيولوجية والعمر والجنس.4 وبالتايل، تستخرج 

قيمــة معامل اإلختالف بالنســبة إىل االحتياجات من التوزيع 
العــادي الرتاكمي العكــي للفرق بني الحد األدىن من متطلبات 

الطاقــة الغذائية ومتوســط االحتياجات من الطاقة الغذائية. وعى 
غــرار الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية، يُقّدر متوســط 

االحتياجات من الطاقة الغذائية باســتخدام متوســط القيمة الدنيا 
والقيمة العليا لفئة "أســلوب الحياة النشــط أو املعتدل النشاط".

| 191 |



امللحق 1

ويســاوي إجاميل معامل اإلختالف املتوســط الهنديس ملعامل 
اإلختالف بالنســبة إىل الدخل )CV|y( ومعامل اإلختالف بالنســبة 

إىل االحتياجــات )CV|r( عــى النحو الوارد يف الصيغة التالية:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑟𝑟𝑟𝑟)2 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = Yes� =
exp�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗�

1 + exp�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗�
 

 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

 

FI𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑟𝑟𝑟𝑟 =
∑ FI𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
  

 

 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∫ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥|𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶;𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
−∞  [1] 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑟𝑟𝑟𝑟)2  [2] 

 

 

 

Ptarget = 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠∗(1−𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵/100)
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تنقيــح معامل اإلختالف بالنســبة إىل الدخل )CV|y( يف الصني: 
يســتفيد تقريــر هــذا العام من توافر بيانــات أتيحت مؤخًرا، ما 

أتاح تحديث أوجه انعدام املســاواة املقدرة يف اســتهالك الطاقة 
الغذائيــة، التــي يقيســها معامل اإلختالف بالنســبة إىل الدخل، بني 

الســكان املنتمــني إىل مختلف فئات الدخــل يف الصني القارية.

أمــا البيانــات التفصيليــة عــن اســتهالك األغذية التــي تتيح 
إجــراء تقييــم مبــارش النعدام املســاواة يف املســتويات املعتادة 

الســتهالك الطاقــة الغذائيــة يف مختلــف مجموعات الســّكان، 
فنــادرة. ففــي الصــني، ال تتاح هــذه البيانات للعموم ســوى عن 

طريــق الدراســة االســتقصائية الخاصــة بالصحــة والتغذية يف 
الصــني. ولكــّن املعلومــات املتاحــة للجمهور يف هذه الدراســة 
االســتقصائية ال تشــمل ســوى 12 مقاطعــة وبلديــة وال تغطي 

ســوى الفــرتة املمتدة بني عام 1990 و2011.

وللحصــول عى تقديرات لســكان الصني كافة وللســنوات الالحقة، 
قمنا بربط الدراســة االســتقصائية الخاصــة بالصحة والتغذية يف 

الصني بدراســة اســتقصائية أخرى هي الدراسة االســتقصائية املالية 
لــألرس املعيشــية يف الصني واملتاحة لـــ 28 من أصل 24 إقلياًم 

إداريـًـا يف الصني عى مســتوى املقاطعات، لألعوام 2011 و2013 
و2015 و2017. وقمنــا أواًل بتقدير العالقة بني االســتهالك 

املعتــاد للطاقة الغذائية اســتناًدا إىل رشيحة الدخل يف الدراســة 
االســتقصائية الخاصــة بالصحة والتغذية لعام 2011 ومتوســط 

اإلنفاق عى األغذية اســتناًدا إىل رشيحة الدخل يف الدراســة 
االســتقصائية املالية لألرس املعيشــية يف الصني لعام 2011 يف 

املقاطعات املدرجة يف كلتا الدراســتني االســتقصائيتني. وباســتخدام 
هــذه العالقــة املقدرة، والبيانات عــن اإلنفاق عى األغذية 

اســتناًدا إىل رشيحــة الدخل املتاحة لجميع املقاطعات يف الدراســة 
االســتقصائية املالية لألرس املعيشــية يف الصني، قمنــا بالتنبؤ 

مبتوســط اســتهالك الطاقة الغذائية اســتناًدا إىل رشيحة الدخل يف 
املقاطعــات التــي ال تغطيها الدراســة االســتقصائية الخاصة بالصحة 

والتغذيــة يف الصــني عام 2011، ويف جميــع املقاطعات يف األعوام 
2013 و2015 و2017.

وتــم اســتخدام النتائــج التي تــم ترجيحهــا عى النحــو الصحيح 
باالســتناد إىل مجموعــات الســكان الحاليــة يف كل رشيحــة من 

رشائــح الدخــل واســتناًدا إىل املقاطعة، الحتســاب تقديرات 
معامــل اإلختــالف بالنســبة إىل الدخــل يف األعوام 2011 و2013 

و2015 و2017. وقــد اســتخدمت هــذه التقديــرات بعد ذلك 
لتحديــث تقديــرات معــدل انتشــار النقــص التغذوي يف الصني 

.)5 )أنظــر التفاصيــل يف Cafiero, Feng & Ishaq. 2020ا

إســقاطات انتشــار النقــص التغــذوي للفــرتة 2019–2030: 
اســتُخدمت الطــرق املبيَّنــة أعــاله لتقديــر معدل انتشــار النقص 

التغــذوي بالنســبة إىل جميــع البلــدان التي تتــاح بيانات 
موثوقــة عــن موازيــن األغذية لديهــا حتى عام 2018. 

ويلــزم إجــراء إســقاطات للحصول عــى املتوســطات الوطنية 
لثــالث ســنوات تغطــي الفرتة 2017–2019 والقيم الســنوية 

عــى املســتويني اإلقليمــي والعاملــي يف عام 2019. وعالوة عى 
ذلــك، ويف إطــار تقييــم التقــدم املحرز نحــو تحقيق أهداف 

التنميــة املســتدامة، يلــزم إجراء إســقاطات لعام 2030.

وعــى غــرار اإلصدارات الســابقة من هــذا التقريــر، يقدر معّدل 
انتشــار النقــص التغــذوي للفــرتة 2019–2030 عن طريق 

إجــراء إســقاط لكل بارامــرت من بارامــرتات النموذج عى حدة، 
وتطبيــق صيغــة انتشــار النقــص التغــذوي الواردة أعاله عى 

البارامــرتات املتوقعــة )أنظــر التفاصيــل يف امللحق 2(.

التحديــات والقيــود: فيام أن املعاناة مــن النقص التغذوي أو 
عــدم املعانــاة منــه هي حالة تنطبق رســميًا عى األفراد، نظًرا إىل 
أن البيانــات تتوافر عادًة عى نطاق واســع، يســتحيل تحديد من 

هــم األفــراد الذين يعانــون فعليًا من النقــص التغذوي يف مجموعة 
معينــة بصــورة موثوقة. وباالســتناد إىل النموذج اإلحصايئ املبنّي 
أعاله، ال ميكن احتســاب املؤرش إال بالعودة إىل الســكان أو إىل 
مجموعــة األفــراد الذيــن تتوافر عيّنة تثيليــة لهم. وبالتايل فإن 

معدل انتشــار النقص التغذوي يشــكل تقديًرا للنســبة املئوية من 
األفــراد الذيــن يعانون من هذه الحالة ضمــن املجموعة من غري 

أن يكــون من املمكن تفصيله بشــكل أكرب. 

ونظــًرا إىل الطابــع االحتاميل لالســتدالل وهوامش عــدم اليقني 
املقرتنــة بتقديــرات كّل بارامــرت من بارامــرتات النموذج، فإن 

دقــة تقديــرات معدل انتشــار النقــص التغــذوي منخفضة 
عموًمــا. ويف حــني أنــه من غري املمكن حســاب هوامــش الخطأ 

الــذي يعــرتي تقديرات معدل انتشــار النقــص التغذوي 
بشــكل رســمي، من املرجــح أن يتجــاوز الخطأ 5 يف املائة يف 

معظــم الحــاالت. ولذلك ال تــرى منظمــة األغذية والزراعة 
أن تقديــرات معــدل انتشــار النقــص التغذوي التــي تقل عن 

2.5 يف املائــة موثوقــة بدرجــة كافية لإلبــالغ عنها.
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 انعدام األمن الغذائي حبسب مقياس
املعاناة من انعدام األمن الغذائي

يُشــري انعدام األمن الغذايئ بحســب ما هو مقاس  تعريــف: 
بواســطة هذا املؤرش، إىل محدودية فرص الحصول عى األغذية 
عى مســتوى األفراد أو األرس املعيشــية بسبب نقص األموال أو 

املوارد األخرى. وتُقاس شــّدة انعدام األمن الغذايئ باســتخدام 
بيانات تم جمعها بواســطة منوذج اســتقصاء مقياس املعاناة من 

انعــدام األمن الغذايئ، وهو عبارة عن مجموعة من مثانية أســئلة 
للتبليــغ ذاتيًا عن الظــروف والتجارب املقرتنة عادًة مبحدودية فرص 

الحصول عى األغذية.

ويتم التحقق من املعلومات املســتمدة من الدراســات االستقصائية 
بواســطة تقنيات إحصائية متطورة تســتند إىل منوذج "راش" 

)Rasch( من أجل ضامن االتســاق الداخيل، ويجري تحويلها إىل 
قياســات كمية عى مقياس الشــدة الذي يرتاوح بني املستويات 
املتدنية إىل املرتفعة. وباالســتناد إىل األجوبة عى أســئلة منوذج 

اســتقصاء مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، يســند لألفراد 

أو األرس املعيشــية التي تم اســتجوابها يف دراسة استقصائية 
تثيليــة وطنيــة احتامل االنتامء إىل فئــة من الفئات الثالث التالية: 

التمتــع باألمن الغــذايئ أو املعاناة من انعدام األمن الغذايئ بصورة 
هامشــية؛ املعاناة من انعــدام األمن الغذايئ املعتدل؛ املعاناة من 
انعدام األمن الغذايئ الشــديد، كــام تحدده العتبتان املوضوعتان 

عى املســتوى العاملي. وقد قامت منظمة األغذية والزراعة، 
باالســتناد إىل بيانات مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 
التي تم جمعها عى مدى ثالث ســنوات من 2014 إىل 2016، 

بوضــع املقياس املرجعــي للمعاناة من انعدام األمن الغذايئ الذي 
يُســتخدم كمعيار عاملي لقياســات انعدام األمن الغذايئ املستندة 

إىل التجارب، ولوضع عتبتني مرجعيتني للشــدة.

ويتــم الحصــول عى املؤرش 2–1–2 من مؤرشات أهداف التنمية 
املســتدامة كاحتامل تراكمــي لالنتامء إىل فئتي انعدام األمن الغذايئ 

املعتدل والشــديد. ويتم احتســاب مؤرش منفصل، هو انعدام 
األمن الغذايئ الشــديد )FIsev(، من خالل مراعاة فئة انعدام األمن 

الغذايئ الشديد فقط.

م منظمة األغذية والزراعة يف هذا  تُقــدِّ كيفيــة اإلبــالغ عنــه: 
التقريــر تقديرين النعدام األمن الغذايئ عى مســتويني مختلفني من 

 )FImod+sev( الشــدة هام انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشــديد
وانعدام األمن الغذايئ الشــديد )FIsev(. ويتم اإلبالغ عن تقديرين 

اثنني لكل مســتوى من هذين املستويني:

معّدل انتشــار )النســبة املئوية( األفراد من مجموع الســكان  	
الذين يعيشــون يف أرس يعاين فيها شــخص بالغ واحد عى 

األقل مــن انعدام األمن الغذايئ؛
ر لألفراد يف مجموعة الســكان الذين يعيشــون يف  	 العدد املقدَّ

أرُس يعــاين فيها شــخص بالغ واحد عــى األقل من انعدام األمن 
الغذايئ.

يُطبَّــق منذ عام 2014 منوذج اســتقصاء  مصــدر البيانــات: 
مقيــاس املعانــاة من انعدام األمن الغــذايئ املؤلف من مثانية 

أســئلة ضمــن عينات وطنية ُتثِّل الســكان البالغــني )الذين يُعرفون 
بأنهــم يبلغــون ســن 15 عاًما أو أكرث( يف مــا يزيد عى 140 بلًدا 

 Gallup®( من البلدان املشــمولة باســتطالع غالوب© العاملي
World Poll( الذي يشــمل 90 يف املائة من ســكان العامل. 

وتشــمل العيّنات يف معظم البلدان حوايل 000 1 نســمة، وتوجد 
عينات أكرب تتألف من 000 3 نســمة يف الهند و000 5 نســمة يف 

الصــني القاريــة. ويف عام 2019، تــم جمع عينات إضافية يف 11 بلًدا: 
بنغالديــش )000 3( والربازيــل )000 3( وجمهورية مرص العربية 

)000 2( وإثيوبيــا )000 2( والهنــد )000 6( ونيجرييا )000 3( 
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والفلبــني )000 2( واالتحــاد الرويس )000 3( وتايلند )000 2( 
وتركيــا )000 2( وفييت نام )000 2(.

وبالنســبة إىل بوركينا فاســو وكابو فريدي وكندا وشــييل وإكوادور 
وغانا واليونان )2019( وإندونيســيا وإرسائيل وكازاخســتان 

وقريغيزســتان وكينيا وفلســطني وليســوتو ومالوي وناميبيا 
ونيجرييا وســانت لوســيا وسيشيل وســاموا وسرياليون وجنوب 

الســودان والســودان وجمهورية كوريا )2014 و2015( واالتحاد 
الــرويس )2018( وأوغندا وجمهورية تنزانيــا املتحدة والواليات 

املتحــدة األمريكية وفييت نام، اســتُخدمت بيانات االســتقصاءات 
الحكوميــة الوطنية لحســاب تقديرات انتشــار انعدام األمن 

الغــذايئ عــن طريق تطبيق األســاليب اإلحصائيــة املتبعة يف منظمة 
األغذيــة والزراعــة لتعديــل النتائج الوطنية وفًقــا للمعيار املرجعي 

العاملــي نفســه، وما يغطي تقريبًا 20 يف املائة من ســكان العامل. 
وتؤخذ بيانات البلدان يف الحســبان عن الســنة / الســنوات التي 

تتوافــر فيهــا بيانات وطنية، حيث يسرتشــد بهــا يف تجميع البيانات 
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة باعتبــار أن االتجــاه كان ثابتًا يف الفرتة 
2014–2019. أمــا االســتثناءات عن هذه القاعــدة فهي: بوركينا 

فاســو وشــييل وغانا وإندونيســيا وإرسائيل ومالوي وناميبيا 
ونيجرييــا وســرياليون. ويف هذه الحاالت، تــم اتباع اإلجراء التايل:

اســتخدام البيانــات الوطنية التي يتم جمعها يف خالل ســنة  	
معينة لالسرتشــاد بها للســنة املطابقة.

وللســنوات املتبقية، تطبيق االتجاه املســّوى املســتنتج من  	
البيانــات التي جمعتها املنظمة بواســطة اســتطالع غالوب© 

العاملــي عــى البيانات الوطنية لوصــف التطور عى مر الزمن. 
ويحتســب االتجاه املســّوى من خالل احتســاب متوسط معدل 

التغيري ملتوســطات ثالث ســنوات متعاقبة.

أمــا الدافــع الذي حملنا عــى اتباع هذا اإلجراء فكان الدليل القوي 
لدعــم االتجاه الذي توصلت إليه البيانــات التي جمعتها املنظمة 

)عى ســبيل املثال تفاقم الفقــر، والفقر املدقع، والعاملة، وتضخم 
أســعار األغذية وغري ذلك(، ما أتاح لنا توفري وصف محّدث بدرجة 

أكــرب لالتجاه يف الفرتة 2014–2019.

ويف اليونان وجمهورية كوريا واالتحاد الرويس، اســتخدمت 
البيانات الوطنية يف الســنوات املتاحة، واســتخدمت بيانات منظمة 

األغذية والزراعة للســنوات املتبقية الســتكامل السلسلة. ويف مثل 
هذه الحاالت، فإن مســتويات انعدام األمن الغذايئ تتامىش بقوة 

مــع مختلف مصادر البيانات.

تــم التحقق من صحة البيانات واســتخدامها لبناء مقياس  املنهجيــة: 
لشــدة انعدام األمن الغذايئ باســتخدام منوذج "راش" الذي يفرتض 

أن احتامل ورود جواب تأكيدي من املجيب i عى الســؤال j، هو 
دالة لوجســتية للمســافة، وفق مقياس أسايس لدرجة الشدة، بني 

 .bj وموقع املفردة ai موقــع املجيب

بواســطة تطبيق منوذج "راش" عى بيانات مقياس املعاناة من 
انعــدام األمن الغذايئ، ميكــن تقدير احتامل التعرض النعدام األمن 

الغذايئ )pi,L( عند كل مســتوى من مســتويات الشدة L )املعتدل أو 
الشــديد، أو الشديد( لكل مجيب i، حيث

ويُحســب معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ عند كل مستوى من 
مســتويات الشــدة )FIL( يف مجموع السكان باعتباره املجموع 

ــح الحتامل املعاناة من انعدام األمن الغذايئ الشــديد لجميع  املرجَّ
املجيبــني )i( يف عينة ما: 

FIL=∑pi,L wi

حيث wi هي تثقيالت التقســيم البَعدي التي تُشــري إىل نسبة 
األفراد أو األرس املعيشــية يف مجموعة الســكان عى املستوى 

الوطني الذين ميثلهم كل ســجل يف العينة. 

ومبا أن العينة يف اســتطالع غالوب© العاملي تقترص عى األفراد يف 
ســن 15 عاًما وما فوق، تخص تقديرات معدل االنتشــار الناتجة 

مبارشة عن هذه البيانات الســكان يف ســن 15 عاًما وما فوق. ومن 
أجل التوصل إىل معدل االنتشــار وعدد األفراد )من جميع األعامر( 

يف مجموع الســكان، ينبغي تقدير عدد األشــخاص الذين يعيشون 
يف أرس معيشــية يعاين فيها شــخص بالغ واحد عى األقل من انعدام 

ل  األمــن الغذايئ. وينطوي ذلك عــى إجراء متعدد الخطوات مفصَّ
يف امللحــق الثاين من التقريــر التقني ملرشوع أصوات الجياع )أنظر 

الرابط يف قســم "املراجع" أدناه(.

عــة اإلقليمية والعاملية النعدام األمن  وتُحســب البيانات املجمَّ
الغذايئ عى املســتويات املعتدلة أو الشــديدة، وعى املستويات 

الشــديدة، FIL، عى النحو التايل:

حيث تُشــري r  إىل اإلقليم، و FIL,c هي قيمة انعدام األمن الغذايئ
ر للبلد c يف اإلقليم، وNc  هو حجم  FI  عى املســتوى L املقدَّ

املجموعة الســكانية ذات الصلة. وعندما ال يتاح أي تقدير ملســتوى 

1 < p i,L < 0 

Prob(Xi,j = Yes)
 
=

   exp(ai – bj)    
                            1 + exp(ai – bj)

FIL,r = 
∑c FIL,c × Nc

     ∑c Nc
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انعدام األمن الغذايئ FIL لبلد ما، يُفرتض أن القيمة تُســاوي 
رة لسائر البلدان يف  املتوســط املرجح بحسب الســكان للقيم املقدَّ
عة اإلقليمية  اإلقليم نفســه. وال ميكن الحصول عــى البيانات املجمَّ
إالّ إذا شــملت البلــدان التي يتــاح تقدير لها يغطي ما ال يقل عن 

80 يف املائة من ســكان اإلقليم.

د للمعاناة من  وتُعــرَّف العتبات العاملية للمقيــاس العاملي املوحَّ
انعــدام األمن الغــذايئ )مجموعة من قيم بارامرتات املفردات 

مســتندة إىل النتائج املســتمدة من جميع البلدان املشمولة 
باســتطالع غالوب© العاملي يف الفرتة 2014–2016( وتحوَّل إىل 

قيــم مقابلــة يف املقاييس املحلية. وميكن اإلشــارة إىل عملية معايرة 
د للمعاناة من  مقيــاس كل بلد مقارنة باملقيــاس العاملي املوحَّ

انعــدام األمن الغذايئ بأنه متكافئ، ويســمح بإنتاج مقاييس قابلة 
للمقارنة دوليًا لشــدة انعدام األمن الغذايئ لدى كل مجيب، 

وكذلــك ملعدالت االنتشــار الوطنية القابلة للمقارنة.

وتكمن املشــكلة يف أن شــدة انعدام األمن الغذايئ ال تلك 
مرجًعــا مطلًقــا ميكن تقييمها عى أساســه عندمــا تعرّف بأنها 

ســمة مســترتة. وميّكن منوذج "راش" من تحديد املوقع النســبي 
الــذي تحتلــه مختلف املفردات عى مقياس يحتســب بالوحدات 
اللوغاريتميــة وحيــث يوضع "الصفر" بصــورة تقديرية ليتوافق 

عادًة مع متوســط الشــدة املقّدرة. ويفرتض ذلك أن الصفر عى 
املقيــاس يتغــري مــع كل تطبيق. ويتطلب إنتاج القياســات القابلة 

للمقارنــة عى مــر الزمان وبني مختلف املجموعات الســكانية، 
وضع مقياس مشــرتك الســتخدامه كمرجع وإيجــاد الصيغة الالزمة 

لتحويــل القياســات من مقياس إىل آخــر. وكام هي الحال مع 
تحويــل درجــات الحرارة بني مقاييــس مختلفة )مثل الدرجة 

املئويــة وفاهرنهايــت(، ال بــد من تحديد عدد مــن النقاط الثابتة. 
ووفًقــا ملنهجيــة مقياس املعاناة من انعدام األمــن الغذايئ، تتمثل 

هــذه النقاط الثابتة يف مســتويات الشــدة املتصلة باملفردات 
التي ميكن اعتبار موقعها النســبي عى مقياس الشــدة متســاويًا 
مــع املفــردات ذات الصلة يف املقياس املرجعــي العاملي. ومن ثم 

ميكن رســم "خريطة" نقل القياســات من مقياس إىل آخر عرب 
إيجــاد الصيغة التي تســاوي بني االنحرافات املتوســطة واملوّحدة 

ملســتويات الشــدة الخاصة باملفردات املشرتكة.

عندما تستند تقديرات معّدل انتشار انعدام  التحديات والقيود: 
األمن الغذايئ إىل بيانات مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 

التي تُجمع من استطالع غالوب© العاملي وتبلغ فيها أحجام العينات 
الوطنية حوايل 000 1 نسمة يف معظم البلدان، فلام تتجاوز حدود 

الثقة 20 يف املائة من معدل االنتشار الذي جرى قياسه )أي 
أن معدالت االنتشار بحوايل 50 يف املائة لها هوامش خطأ تبلغ 

5 يف املائة تقريبًا(. ومع ذلك، من املرجح أن تكون حدود الثقة 
ر معدالت االنتشار الوطنية باستخدام عينات  أصغر بكثري عندما تُقدَّ

عة لبلدان متعددة.  أكرب، وللتقديرات التي تُشري إىل البيانات املجمَّ
وللحد من أثر تباين العينات من سنة إىل أخرى، تُعرض التقديرات 

عى املستوى القطري كمتوسطات لفرتات مدتها ثالث سنوات 
وتحتسب كمتوسطات لجميع السنوات التي توافرت بيانات عنها يف 

فرتة السنوات الثالث املستعرضة.

املراجع:
 FAO. 2016. Methods for estimating comparable rates

 of food insecurity experienced by adults throughout
www.fao. :متــاح أيًضــا عى الرابط( .the world. Rome

)org/3/a-i4830e.pdf
FAO. 2018. Voices of the Hungry. يف: منظمــة األغذيــة 

والزراعــة لألمــم املتحــدة. ]النســخة اإللكرتونية[. روما. ]ورد 
 ذكــره يف 28 أبريل/نيســان 2020[.

.www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry

 التقّزم واهلزال والوزن الزائد لدى 
األطفال دون اخلامسة من العمر

تعريف التقزم )لدى األطفال دون الخامسة من العمر(: انخفاض 
نسبة الطول )بالسنتيمرت( إىل السن )باألشهر( عن انحرافني معياريني 

اثنني بالنسبة إىل متوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو األطفال. 
وميثل قرص القامة بالنسبة إىل العمر مؤرًشا يُعربِّ عن التأثريات 

الرتاكمية لنقص التغذية واإلصابات املرضية منذ الوالدة وحتى قبل 
ذلك. وميكن أن ينشأ ذلك عن حرمان تغذوي طويل األجل، وإصابات 

متكررة بأمراض، واالفتقار إىل البنية التحتية للمياه والرصف الصحي.

كيفية اإلبالغ عن التقزم: النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح 
أعامرهم بني صفر و59 شهرًا الذين تقل نسبة طولهم إىل سنهم عن 
انحرافني معياريني اثنني بالنسبة إىل متوسط معايري منظمة الصحة 

العاملية لنمو الطفل.

تعريف الهزال: انخفاض نسبة الوزن )بالكيلوغرام( إىل الطول 
)بالسنتيمرت( عن انحرافني معياريني اثنني بالنسبة إىل متوسط 

معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل. وميثل انخفاض الوزن 
بالنسبة إىل الطول مؤرًشا لفقدان الوزن الحاد أو عدم التمكن من 

زيــادة الــوزن، وميكن أن يكون ناتًجا عــن عدم كفايــة املتناول من 
األغذية و/أو اإلصابة بأمراض معدية، وبخاصة اإلســهال.

كيفيــة اإلبالغ عن الهزال: النســبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح 
أعامرهم بني صفر و59 شــهرًا الذين تقل نســبة وزنهم إىل طولهم 
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عن انحرافني معياريني اثنني بالنســبة إىل متوســط معايري منظمة 
الصحــة العاملية لنمو الطفل.

تعريف الوزن الزائد: زيادة نســبة الوزن )بالكيلوغرام( إىل الطول 
)بالســنتيمرت( عى انحرافني معياريني اثنني بالنســبة إىل متوسط 
معايــري منظمة الصحة العامليــة لنمو الطفل. ويُعربِّ املؤرش عن 

زيادة مفرطة يف الوزن بالنســبة إىل الطول تعزى عموًما إىل 
املتنــاول من الطاقة الذي يتجــاوز احتياجات الطفل من الطاقة. 

كيفيــة اإلبالغ عن الوزن الزائد: النســبة املئوية لألطفال الذين 
ترتاوح أعامرهم بني صفر و59 شــهرًا الذين تزيد نســبة وزنهم إىل 
طولهم عن انحرافني معياريني اثنني بالنســبة إىل متوســط معايري 

منظمة الصحــة العاملية لنمو الطفل.

مصــدر البيانات: منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســف(، 
ومنظمــة الصحة العاملية، والبنك الدويل لإلنشــاء والتعمري/البنك 

الدويل. 2020. التقديرات املشــركة بني منظمة األمم املتحدة 
للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل بشــأن ســوء 

التغذية لدى األطفال– املســتويات واالتجاهات )طبعة مارس/
data.unicef.org/topic/ .]آذار 2020( ]النســخة اإللكرتونية

nutrition؛ و www.who.int/nutgrowthdb/estimates؛ و 
 data. worldbank.org

املنهجية: ُتثِّل الدراســات االســتقصائية الوطنية لألرس املعيشية 
)مثل الدراسات االســتقصائية املتعددة املؤرشات، والدراسات 
االســتقصائية الدميوغرافية والصحية والدراسات االستقصائية 

الوطنيــة للتغذية، وما إىل ذلــك( ونُظم مراقبة التغذية، مصادر 
لة ملؤرشات تغذية الطفل. وليك تُدرج يف  ليــة املفضَّ البيانــات األوَّ
قاعدة البيانات، يجب أن تكون الدراســات االســتقصائية متسمة 
بالشــمول التمثييل عى املســتوى الوطني، ومستندة إىل السكان، 

م النتائج اســتناًدا إىل معايري منظمــة الصحة العاملية لنمو  وتُقدِّ
لية مبا ميّكن من  الطفــل، أو توفِّــر إمكانية الوصــول إىل البيانات األوَّ

التحليل. تكرار 

ح ملراعاة مختلف الفئات الســكانية يف البلدان  وأُجــري تحليل مرجَّ
ولضــامن أن يكون التأثري يف تحليــل االتجاهات اإلقليمية لتقديرات 

الدراســات االستقصائية متناســبًا مع عدد سكان البلد. واستُمدت 
أوزان الســكان من تنقيح عام 2019 للتوقعات الســكانية لألمم 

املتحــدة. وتّم لكل نقطة بيانات الحصول عى تقدير للســكان دون 
دة مشمولة باالستقصاء. ويف الحاالت  ســّن الخامسة لكل ســنة محدَّ
التي أجري فيها اســتقصاء عى مدى فرتة زمنية طويلة، عى ســبيل 
املثال من نوفمرب/ترشين الثاين 2013 إىل أبريل/نيســان 2014، تم 
اختيار التقدير الســكاين املعني من الســنة املتوسطة التي استُكمل 

فيهــا معظــم العمل امليداين )2014 يف هذه الحالة(. وجرى 
اســتخالص تثقيالت البلدان التــي تحتوي عى نقاط بيانات واحدة 
عن طريق قســمة الســكان دون سن الخامسة عند إجراء الدراسة 

االســتقصائية عى مجموع متوســط سكان البلدان يف اإلقليم بأرسه. 
وبالنســبة إىل البلدان التي تتعدد فيها نقاط البيانات، ُحســبت 

التثقيالت عن طريق قســمة متوســط السكان دون سن الخامسة 
يف البلد )خالل الســنوات موضع الدراســة( عى مجموع متوسط 

ســكان البلدان يف اإلقليم بأرسه.

وطُبِّــق منوذج خطي مختلــط التأثريات لكل إقليم أو لكل فئة 
من فئات الدخل، باســتخدام التحويل اللوجســتي لالنتشار، وأُعيد 
تحويــل النتائج إىل النطاق األصيل. واســتُخدمت النامذج النهائية 

بعد ذلك لتقدير اتجاه ســوء التغذية لدى األطفال من عام 1990 
إىل عام 2019. وباســتخدام تقديرات االنتشــار الناتجة )بعد التحول 

الخلفي(، تم حســاب مجموع األعداد املترضرة عن طريق رضب 
ل االنتشــار والحدين األدىن واألعى لفرتات الثقة يف عدد  معدَّ

ســكان املناطق اإلقليمية الفرعية املشــتق من التقديرات السكانية 
لألمم املتحدة.

ات يف مجموعة البيانــات القطرية: اإلقليم، واإلقليم الفرعي،  املتغــريِّ
والبلد، وســنة االســتقصاء، وحجم العينة، والحد األدىن والحد 
األقىص للعمر املشــمول باالســتقصاء، وانتشار التقزم، وانتشار 

الهزال، وانتشــار الهزال الشــديد، وانتشار الوزن الزائد، وسكان 
البلد دون ســّن الخامسة.

التحديــات والقيود: يــوىص بأن يرتاوح التواتر الدوري الذي تُبلغ 
بــه البلدان عــن التقزم والوزن الزائد والهزال، بني ثالث وخمس 
ســنوات؛ غري أن بيانات بعض البلدان تتوفر بشــكل أقل تواترًا. 

ورغــم بذل ما أمكن من جهــود لتعظيم إمكانية مقارنة اإلحصاءات 
بــني البلدان وعى مر الزمن، قــد تختلف البيانات القطرية من 

حيث أســاليب جمع البيانات والتغطية الســكانية وأساليب 
التقدير املســتخدمة. وتشــوب تقديرات االستقصاءات مستويات 

من عدم التيقن بســبب وجــود أخطاء يف اختيار العينات وأخطاء 
غــري مرتبطة باختيار العينات )أخطاء القياســات التقنية وأخطاء 
التســجيل، وما إىل ذلك(. ومل يؤخذ يف الحســبان بشكل كامل أي 

من مصدري األخطاء عند اشــتقاق التقديرات عى املســتويات 
القطريــة أو اإلقليمية والعاملية.

ويف ما يتعلق بانتشــار الهزال، فبام أّن االســتقصاءات تجرى عموًما 
دة من الســنة، ميكن أن تتأثر تلك التقديرات  أثنــاء فرتة محدَّ

بالعوامل املوســمية. وتشــمل العوامل املوسمية املرتبطة بالهزال 
توافر األغذية )مثل فرتات ما قبل الحصاد( واألمراض )موســم 
األمطار واإلســهال واملالريا، وما إىل ذلك( يف حني أن الكوارث 
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الطبيعيــة والنزاعات ميكن أن تكشــف أيًضا عن تحوالت حقيقية 
يف االتجاهــات تحتاج إىل معاملة مختلفة عن التباين املوســمي. 

وبالتــايل، قد ال تكون تقديرات البلدان الســنوية للهزال قابلة 
م ســوى  للمقارنــة بالرضورة عى مّر الزمن. ونتيجة لذلك، ال تُقدَّ

أحدث التقديرات )2019(.

املراجع
 UNICEF, WHO and International Bank for

 Reconstruction and Development/World Bank.
 2020. UNICEF-WHO-The World Bank: Joint child

malnutrition estimates – Levels and trends )طبعــة مارس/
data.unicef.org/topic/.]آذار 2020( ]النســخة اإللكرتونية

nutrition؛ و www.who.int/nutgrowthdb/estimates؛ و 
.data. worldbank.org

 WHO. 2010. Nutrition Landscape Information System
 )NLIS( country profile indicators: interpretation guide.

.Geneva, Switzerland
منظمــة الصحة العاملية. 2014. خطة التنفيذ الشــاملة الخاصة 

بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال. جنيف. ســويرسا.

الرضاعة الطبيعية اخلالصة
تعريــف: تُعرَّف الرضاعة الطبيعيــة الخالصة لألطفال الرُضع الذين 

تقل أعامرهم عن 6 أشــهر بأنها الحصول عى حليب األم فقط 
من دون أي أغذية أو مرشوبات إضافية، أو املياه حتى. وتُشــكِّل 

الرضاعــة الطبيعية الخالصــة حجر الزاوية لبقاء األطفال، وهي 
أفضــل غذاء للمواليد الُجدد، ذلك أن حليب األم يُشــكل ميكروبيوم 

الطفــل الصغري، ويقوي جهــاز مناعته ويُقلل من خطر اإلصابة 
باألمراض املزمنة.

وتســتفيد األمهات أيًضا من اإلرضــاع الطبيعي ألنه يقيهّن من 
اإلصابــة بنزيف بعد الوالدة ويُعــزز التفاف الرحم، ويُقلل بالتايل 

خطــر اإلصابــة بفقر الدم الناجم عــن نقص الحديد، ويحد من خطر 
اإلصابــة بأنواع مختلفة من الرسطان، فضاًل عن فوائده النفســية.

كيفيــة اإلبالغ عن الرضاعة الطبيعية: النســبة املئوية للرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشــهر الذين يتغذون حرصيًا من 
حليــب األم مــن دون أي طعام أو رشاب إضايف – حتى املياه – 

خالل الســاعات األربع والعرشين السابقة لالستقصاء.8

 UNICEF. 2020. Infant and Young Child :مصــدر البيانات
Feeding.  يف:  بيانات اليونيســف: رصد حالة األطفال والنســاء 

]النســخة اإللكرتونيــة[. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية ]ورد 

https://data.unicef.org/topic/  .]2020 ذكــره يف 26 مايو/أيار
 nutrition/infant-and-young-child-feeding

املنهجية:

يشــمل هذا املؤرش الرضاعة الطبيعيــة من قبل مرضعة والتغذية 
بحليب األم الذي يتم ســحبه.

ويســتند املؤرش إىل بيانات التغذية يف اليوم الســابق ملجموعة 
شــاملة من الرُضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشــهر.

ويف عــام 2012، اســتُخلصت تقديرات الرضاعــة الطبيعية الخالصة 
اإلقليميــة والعامليــة باســتخدام آخر تقدير متــاح لكل بلد ما 

بــني عامي 2005 و2012. وباملثــل، أُعدت تقديرات عام 2019 
باســتخدام آخــر تقدير متاح لــكل بلد ما بني عامي 2014 و2019. 

حة  وُحســبت التقديــرات العاملية واإلقليمية كمتوســطات مرجَّ
النتشــار الرضاعــة الطبيعية الخالصة يف كل بلد باســتخدام 
مجمــوع عــدد الوالدات وفًقا لتنقيح عــام 2019 للتوقعات 
الســكانية العاملية )2012 لخط األســاس و2019 للوالدات 

الحاليــة( كأوزان ترجيحيــة. وال تُعــرض التقديرات إالّ يف الحاالت 
التــي ُتثِّــل فيهــا البيانات املتاحة مــا ال يقل عن 50 يف املائة من 

مجمــوع عــدد الوالدات يف األقاليم املعنية، ما مل يرد ما يشــري إىل 
خالف ذلك.

التحديــات والقيــود: يف حني أّن نســبة كبرية مــن البلدان تقوم 
بجمــع بيانــات عــن الرضاعــة الطبيعية الخالصــة، هناك نقص 

يف بيانــات البلــدان املرتفعــة الدخل بشــكل خاص. ويوىص بأن 
يــرتاوح التواتــر الدوري لإلبالغ عن الرضاعــة الطبيعيــة الخالصة 

بــني ثــالث وخمس ســنوات. غري أن بعض البلــدان تُبلغ عن 
ات يف أمناط  البيانــات عــى فــرتات أطول، ويعني ذلــك أن التغريُّ
التغذيــة ال تُكتشــف يف كثــري من األحيان إالّ بعد عدة ســنوات 

من حــدوث التغيري.

وميكــن أن تتأثــر املتوســطات اإلقليميــة والعاملية تبًعــا للبلدان 
التــي لديهــا بيانــات متاحة للفرتات التــي يتناولها هــذا التقرير.

وميكــن أن يؤدي اســتخدام تغذية اليوم الســابق كأســاس، إىل 
املبالغــة يف تقديــر نســبة الُرضــع الذين يتغــذون حرصيًا من 

الرضاعــة الطبيعيــة، ذلــك أن بعــض األطفــال الُرضع الذين 

األطفال الرُضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر 
الذين تغذوا حرصيًا من حليب األم خالل اليوم السابق

الرُضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر
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امللحق 1

حصلــوا رمبــا عى ســوائل أو أغذية أخرى بشــكل غــري منتظم، 
مل يحصلــوا عليهــا رمبــا يف اليوم الســابق لالســتقصاء.

املراجع:
 Infant .2020 منظمــة األمــم املتحــدة للطفولة )اليونيســف(.
 and young child feeding: exclusive breastfeeding

يف: بيانــات اليونيســف. رصــد حالة األطفال والنســاء. ]النســخة 
اإللكرتونيــة[. نيويــورك، الواليــات املتحــدة األمريكية. ]ورد 
 data.unicef.org/topic/ ذكــره يف 26 مايو/أيار 2020[. 

.nutrition/infant-and-young-child-feeding
 WHO. 2008.  Indicators for assessing infant and

 young child feeding practices. Part 1: Definitions.
 .Geneva, Switzerland

 WHO. 2010. Nutrition Landscape Information
 System )NLIS( country profile indicators:

 .interpretation guide. Geneva, Switzerland
منظمــة الصحــة العامليــة. 2014. خطــة التنفيذ الشــاملة بشــأن 

تغذيــة األمهــات والرضــع وصغار األطفال. جنيف. ســويرسا.

اخنفاض الوزن عند الوالدة
تعريــف: يعــرّف انخفاض الوزن عنــد الوالدة بأنه الوزن الذي 

يقــل عــن 500 2 غرام )أقل مــن 5.51 رطاًل( عند الوالدة برصف 
النظــر عــن عمر الجنني. ويعد وزن املولــود عند الوالدة عالمة 

مهمــة عى صحة األم والجنــني وتغذيتهام.9

كيفيــة اإلبــالغ عن انخفــاض الوزن عند الوالدة: النســبة 
املئويــة للمواليــد الجــدد الذيــن يزنــون أقل من 500 2 غرام 

)أقــل من 5.51 رطــاًل( عند الوالدة.

مصــدر البيانات: منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســف( 
 UNICEF-WHO joint low .2019 .ومنظمــة الصحة العاملية

birthweight estimates. يف: منظمــة األمم املتحدة للطفولة 
]النســخة اإللكرتونيــة[. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية 

 وجنيف، ســويرسا. ]ورد ذكرها يف 28 أبريل/نيســان 2020[.
www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-low-

birthweight-estimates-2019
www.who.int/nutrition/publications/UNICEF-WHO-

lowbirthweight-estimates-2019

املنهجية: ميكن اســتخالص التقديرات التمثيلية الوطنية النتشــار 
انخفاض الوزن عند الوالدة من سلســلة من املصادر التي تعرف 

عموًما بالبيانات اإلدارية الوطنية أو الدراســات االســتقصائية 

األرسية عى املســتوى الوطنــي. وتنبثق البيانات اإلدارية الوطنية 
من النظم الوطنية التي تشــمل نظام التســجيل املدين وإحصاءات 

األحــوال املدنية، والنظام الوطنــي للمعلومات املتعلقة بإدارة 
شــؤون الصحة، وســجالت الوالدات. وتعد الدراسات االستقصائية 

األرسيــة الوطنية التــي تضم معلومات عن الوزن عند الوالدة 
ومؤرشات رئيســية ذات صلة مثل تصور األم للحجم عند 

الوالدة )الدراسات االســتقصائية املتعددة املؤرشات، والدراسات 
االســتقصائية الدميوغرافية والصحيــة(، مصدًرا مهاًم للبيانات عن 
انخفاض الوزن عند الوالدة، وال ســيام يف الســياقات التي ال يتم 
فيهــا قيــاس وزن العديد مــن املواليد و/أو التي تثل فيها كومة 
البيانات مشــكلة. وقبل إدراجهــا يف مجموعة البيانات القطرية، 
تتــم مراجعة البيانات من أجل التحقــق من تغطيتها وجودتها 
ويجري تكييفها عندما تكون مســتمدة من دراســة استقصائية 

أرسيــة. ويتم تصنيــف البيانات اإلدارية عى أنها )1( ذات تغطية 
عاليــة إذا كانــت تثل أكرث من 90 يف املائة من الوالدات الحية؛ أو 
)2( ذات تغطية متوســطة إذا كانت تثل ما بني 80 و90 يف املائة 

مــن الــوالدات الحية؛ أو )3( غري مدرجة إذا كانت تغطي أقل 
من 80 يف املائة من الوالدات الحية. وإلدراج بيانات الدراســات 

االســتقصائية يف مجموعة البيانات، يجب أن:

تبــنّي الــوزن عند الوالدة يف مجموعــة البيانات ملا ال يقل عن  1-
30 يف املائــة من العيّنة؛

تتضمــن مــا ال يقل عن 200 وزن عنــد الوالدة يف مجموعة  2-
البيانات؛

ال تتضمن مؤرشات تدل عى تشــكل كومة كبرية من البيانات،  3-
مــا يعنــي أن: )أ( أقل من 55 يف املائة من جميع األوزان عند 

الــوالدة ميكــن أن توازي األوزان الثالثة األكرث تواتًرا عند الوالدة 
)أي إذا كانــت األوزان الثالثــة األكرث تواتًرا عند الوالدة هي 

000 3 و500 3 و500 2 غــرام، يجــب أن متثل مجتمعة أقل 
مــن 55 يف املائة مــن جميع األوزان عند الوالدة يف مجموعة 
البيانــات(؛ )ب( أقــل من 10 يف املائة من جميع األوزان عند 

الــوالدة تتخطــى 500 4 غرام؛ )ج( أقل من 5 يف املائة من 
األوزان عنــد الوالدة تراوح بني 500 و000 5 غرام؛ 

ويتــم إدخــال تعديالت عى األوزان غــري املتوافرة عند الوالدة  4-
التقديرات.11  وكومة 

وتم تطبيق أســاليب النمذجة عــى البيانات القطرية املقبولة 
)وبيانات الدراســات االســتقصائية األرسية التي تم قبولها وتكييفها( 
لتوليد التقديرات القطرية الســنوية من عام 2000 إىل عام 2015، 
مع اختالف األســاليب بحســب توافر بيانات املدخالت ونوعها عى 

التايل: النحو 
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النمــوذج الرشائحي )b-spline(: يســتخدم االرتداد الرشائحي  	
b-spline لتمهيــد البيانــات الخاصــة بالبلدان التي تلك 
أكــرث مــن 8 نقاط بيانية مســتمدة من املصادر اإلدارية 

ذات التغطيــة العاليــة والتي لديها أكرث مــن نقطة بيانية 
واحــدة قبــل عام 2005 وأكرث من نقطــة بيانية إضافية 

بعــد عــام 2010، وذلك من أجل توليد التقديرات الســنوية 
النخفــاض الوزن عند الوالدة. وتم اســتخدام منوذج االرتداد 

الرشائحــي b-spline للتنبــؤ بالخطأ القيايس وحســاب نطاقات 
)مجــاالت( الثقــة التي تبلغ 95 يف املائــة لتقديرات انخفاض 
الوزن عند الوالدة عى املســتوى القطري. وتشــبه تقديرات 

انخفــاض الــوزن عند الوالدة، إىل حد كبــري، التقديرات الواردة 
يف التقاريــر اإلدارية للبلدان.

االرتــداد الهرمــي: تندرج البيانات الخاصــة بالبلدان التي ال  	
تســتويف رشوط النموذج الرشائحــي b-spline والتي تلك أكرث 

مــن نقطــة بيانية واحدة بشــأن انخفاض الوزن عند الوالدة 
مســتمدة من أي مصدر يســتويف معيار اإلدراج، يف منوذج 
يســتخدم املتغريات املشــرتكة لتوليد التقديرات الســنوية 

النخفــاض الــوزن عند الوالدة ونطاقات عدم اليقني بواســطة 
نهج "بوتســرتاب". ويشــمل النموذج اللوغاريتــم الطبيعي 

ملعــدل وفيات املواليد الجدد؛ ونســبة األطفــال الذين يعانون 
مــن نقــص الوزن )الدرجة املعيارية للــوزن مقابل العمر 

أقــل مــن انحرافني معياريني اثنني دون املتوســط لدى الفئة 
الســكانية املعيارية(؛ ونوع البيانــات )البيانات اإلدارية 

العاليــة الجــودة، والبيانات اإلدارية ذات الجــودة املنخفضة، 
واســتقصاءات األرس املعيشــية(؛ وأقاليم األمم املتحدة )مثل 

جنــوب آســيا، الكاريبي(؛ واآلثار العشــوائية الخاصة بكل بلد. 
وميكــن أن تختلــف هذه التقديرات املتعلقــة بانخفاض الوزن 

عنــد الوالدة اختالفـًـا كبريًا عن التقديرات التــي تقدمها البلدان 
يف التقاريــر اإلدارية واالســتقصائية، خصوًصا أنــه يتم تكييف 

تقديرات اســتقصاءات األرس املعيشــية يف حال عدم توافر 
األوزان عنــد الــوالدة وتكّوم البيانات، يف حني تعرض الدراســات 

االســتقصائية يف غالــب األحيان تقديــرات انخفاض الوزن عند 
الــوالدة فقــط لألطفال الذين تتوافر معلومــات عن وزنهم عند 

الــوالدة من غري تكييــف كومة البيانات.
تقديــر غري متوافر: يشــار إىل البلدان التــي مل تتوافر لها  	

البيانــات عــن انخفاض الــوزن عند الوالدة و/أو التي مل 
تســتوف معايــري اإلدراج، بعبارة "تقدير غــري متوافر" يف قاعدة 

البيانــات. وتــم التبليغ عن وجود 54 بلًدا أشــري إليهم بعبارة 
"تقديــر غــري متوافر" يف قاعدة البيانــات القطرية الحالية. 

وعــى الرغــم من عدم توافر تقديرات لهــذه البلدان الفردية 
الـ 54، تم التوصل إىل تقديرات ســنوية بشــأن انخفاض 

الوزن عند الوالدة فيها باســتخدام أســلوب االرتداد الهرمي 
الوارد رشحه أعاله ولكن مل يتم اســتخدامها ســوى إلدخالها يف 

ــرات اإلقليمية والعاملية.  التقدي

وتســتخدم التقديرات القطرية الســنوية املوضوعة وفًقا لنامذج 
محــددة لتوليد التقديــرات اإلقليمية والعاملية لفرتة 2000–2015. 

ويتــم الحصول عى التقديــرات العاملية عرب جمع العدد املقدر 
للــوالدات الحيــة التــي تزن أقل من 500 2 غرام يف 195 بلًداش ش مع 
التقديرات يف املجموعات اإلقليمية لألمم املتحدة كل ســنة وقســمه 
عى مجموع الوالدات الحية يف كل ســنة يف البلدان الـ 195. ويتم 

الحصول عى التقديرات اإلقليمية بالطريقة نفســها باالســتناد 
إىل البلــدان املوجودة يف كل مجموعــة إقليمية. وللحصول عى 

تقديــرات عدم اليقني عى املســتويني العاملي واإلقليمي، وضعت 
تقديــرات أللف حالــة انخفاض يف الوزن عند الوالدة لكل بلد يف 

كل ســنة باســتخدام النموذج الرشائحي b-spline )عرب أخذ عيّنة 
عشــوائية من توزيع طبيعي تم تحديده باســتخدام الخطأ القيايس 
املحتســب( أو االرتداد الهرمي )بواســطة نهج "بوتسرتاب"(. وجرى 

تجميــع التقديــرات القطرية النخفاض الوزن عند الوالدة لكل 
عيّنــة من العينات األلف عى املســتوى العاملي أو اإلقليمي وتم 
اســتخدام الرتبتني املئتــني الـ 2.5 و97.5 من التوزيعات الناجمة 

عن ذلك كفرتات ثقة.

التحديــات والقيود: ميثل نقص البيانات بشــأن وزن العديد من 
األطفــال عند والدتهم عاماًل رئيســيًا يقيّد رصد انخفاض الوزن عند 
الوالدة عى املســتوى العاملي. وهنــاك تايز ملحوظ يف القياســات 
إذ أن احتــامل قيــاس وزن األطفــال الذين يولــدون من أمهات 

أفقــر وأقــل تعلاًم ويعشــن يف املناطــق الريفية أقــل من ذويهم 
األغنيــاء الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة والذين يولدون 

10 ومبا أن مواصفــات الذين مل يقس  مــن أمهــات متعلــامت.
وزنهــم تثــل عوامــل خطر ترتبــط بانخفاض الــوزن عند الوالدة، 

ميكــن أن تكــون التقديــرات التي ال تثــل هؤالء األطفال 
بطريقــة جيــدة أدىن مــن القيمــة الحقيقيــة. وعالوة عى ذلك، 

هنــاك تــدن يف جــودة البيانــات املتوافرة يف مــا يتعلــق بالتكويم 
املفــرط ملضاعفــات 500 غــرام أو 100 غرام يف معظــم البيانات 

 10 املتاحــة مــن البلــدان املتوســطة الدخل من الرشيحــة الدنيا
مــا قــد يفاقــم تحيز التقديرات بشــأن انخفــاض الوزن عند 

الــوالدة. وترمــي األســاليب املطبقــة إىل التعويض عن األوزان 
غــري املتاحــة عند الوالدة وعــن كومة التقديرات االســتقصائية يف 

ش ش رغم أن العامل يضم 202 بلًدا )وفًقا للمجموعة الكاملة من البلدان يف 

اجملموعة اإلقليمية اليت تضم أكرب عدد من البلدان - أي اجملموعة اإلقليمية 
لليونيسف(، فإن سبعة بلدان مل تكن لديها بيانات عن اخنفاض الوزن عند 

الوالدة أو عن املتغريات املشرتكة. وبالتايل مل يكن من املمكن توليد أي تقديرات 
هلذه البلدان السبعة أو إدراجها يف التقديرات اإلقليمية والعاملية.
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قاعــدة البيانــات الحاليــة11 إىل معالجة املشــكلة، ولكن هناك ما 
مجموعــه 54 بلــًدا مل يكن مــن املمكن توليــد تقديرات موثوقة 

لهــا بشــأن الوزن عند الوالدة. باإلضافــة إىل ذلك، قد تكون 
حــدود الثقــة الخاصــة بالتقديرات اإلقليميــة والعاملية صغرية 

ظاهريـًـا نظــًرا إىل أنــه كان لحوايل نصف البلــدان املنمذجة تأثري 
خــاص نجــم عشــوائيًا عن كل تنبؤ من نوع "بوتســرتاب"، وكان 
بعــض هــذه التأثــريات إيجابيًا وبعضها اآلخر ســلبيًا، ما أدى إىل 

أن يكــون عــدم اليقني النســبي عى املســتويني اإلقليمي والعاملي 
أقــل من ذلك املوجــود يف كل بلد عى حدة. 

املراجع:
 Blanc, A. & Wardlaw, T. 2005. Monitoring low birth

 weight: An evaluation of international estimates and an
 updated estimation procedure. Bulletin World Health

 .Organization, 83)3(: 178–185
 Blencowe, H., Krasevec, J., de Onis, M., Black, R.E.,

 An, X., Stevens, G.A., Borghi, E., Hayashi, C., Estevez,
 D., Cegolon, L., Shiekh, S., Ponce Hardy, V., Lawn, J.E.
 & Cousens, S. 2019. National, regional, and worldwide
 estimates of low birthweight in 2015, with trends from
 2000: a systematic analysis. The Lancet Global Health,

.7)7(: e849–e860

السمنة لدى البالغني
تعريف: مؤرش كتلة الجســم ≤ 30 كلغ/م2. ومؤرش كتلة الجســم 

هو نســبة الوزن إىل الطول املســتخدمة عادة لتصنيف الحالة 
التغذوية لألشــخاص البالغني. ويُحســب مؤرش كتلة الجسم باعتباره 
وزن الجســم بالكيلوغرام مقســوًما عى مربع طول الجسم باألمتار 

)كلغ/م2(. وتشــمل الســمنة األفراد الذين يساوي مؤرش كتلة 
جســمهم 30 كلغ/م2 أو أكرث.

كيفية اإلبالغ عن املؤرش: النســبة املئوية للســكان الذين تزيد 
أعامرهم عى 18 ســنة ويبلغ مؤرش كتلة جســمهم ≤ 30 كلغ/م2 

ًحا بحسب الجنس.12 ًدا بحســب العمر ومرجَّ موحَّ

مصدر البيانات: منظمة الصحة العاملية. 2020. مستودع بيانات املرصد 
الصحي العاملي يف: منظمة الصحة العاملية ]النسخة اإللكرتونية[. جنيف، 
http://apps.who.int/  ]2020 سويرسا. ]ورد ذكره يف 28 أبريل/ نيسان

gho/data/node.main.A900A?lang=en)698 1 دراسة قامئة عى 
السكان شارك فيها أكرث من 19.2 مليون شخص يف سن 18 عاًما وما فوق 

جرى قياسهم يف 186 بلًدا(.

املنهجيــة: طُبِّــق نظام هرمي "بايزي" عى الدراســات الســكانية 
التــي قاســت الطــول والوزن لدى البالغني يف ســن 18 عاًما وما 

فــوق من خالل تقدير االتجاهات من ســنة 1975 إىل ســنة 
2014 يف متوســط مؤرش كتلة الجســم ويف انتشــار فئات مؤرش 

كتلة الجســم )نقص الوزن وزيادة الوزن والســمنة(. وشــمل 
النمــوذج اتجاهــات زمنية غــري خطية وأمناطـًـا عمرية؛ وطابًعا 

تثيليًــا وطنيًــا مقابــل الطابــع التمثييل عى املســتويني دون 
الوطنــي واملجتمعــي؛ وما إذا كانــت البيانات تشــمل املناطق 

الريفيــة والحرضيــة عى الســواء مقابل إحداهام فقط. وشــمل 
النمــوذج أيًضا متغريات مشــرتكة للمســاعدة عــى التنبؤ مبؤرش 

كتلة الجســم، مبا يشــمل الدخل القومي، ونســبة الســكان الذين 
يعيشــون يف املناطــق الحرضية، ومتوســط عدد ســنوات التعليم، 

ومقاييــس تلخــص مدى توافــر مختلف أنــواع األغذية املتاحة 
لالســتهالك البرشي.

التحديــات والقيــود: مل يكن لدى بعض البلدان ســوى القليل 
مــن مصــادر البيانات ومل يتم اإلبالغ عن األشــخاص الذين يزيد 
عمرهــم عــى 70 عاًما إالّ يف 42 يف املائة مــن مصادر البيانات 

املدرجة. 

املراجع:
 NCD Risk Factor Collaboration )NCD-RisC(. 2016.

 Trends in adult body-mass index in 200 countries from
1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-

 based measurement studies with 19.2 million
.participants. The Lancet, 387)10026(: 1377–1396

 WHO. 2010. Nutrition Landscape Information System,
 Country Profile Indicators Interpretation guide. Geneva,

 .Switzerland

فقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب
تعريــف: ]الهيموغلوبــني[ > 110غ/لرت للنســاء الحوامل؛ 

]الهيموغلوبــني[ > 120غ/لرت للنســاء غري الحوامــل. ويُعرَّف فقر 
دة  الــدم بأنــه تركيــز الهيموغلوبني الذي يقل عــن نقطة محدَّ
ميكــن أن تتغــريَّ وفًقــا للعمر والجنس والوضع الفســيولوجي 
وعــادات التدخني وارتفــاع املكان الذين يعيش فيه الســكان 

الذين جــرى تقييمهم.

كيفية اإلبالغ عنه: النســبة املئوية للنســاء يف ســن اإلنجاب )من 15 
إىل 49 ســنة( اللوايت يقل لديهــن تركيز الهيموغلوبني عن 110غ/لرت 

للنســاء الحوامل وعن 120غ/لرت للنســاء غري الحوامل.
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البيانات:  مصادر 
منظمــة الصحــة العاملية. 2019. نظــام املعلومات الخاص 

بالتغذيــة بالفيتامينــات واملعادن. – قاعدة البيانات بســأن 
املغذيــات الزهيدة املقــدار. يف: منظمة الصحة العاملية ]النســخة 

اإللكرتونية[. جنيف، ســويرسا. ]ورد ذكره يف 28 أبريل/نيســان 
/www.who.int/vmnis/database/ar .]2020

 Global Health .2020 .منظمــة الصحــة العاملية
Observatory )GHO( data repository يف: منظمــة الصحــة 
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املنهجية: استُخدمت االستقصاءات التمثيلية الوطنية واإلحصاءات 
التلخيصية املستمدة من نُظم املعلومات عن التغذية بالفيتامينات 

واملعادن التابعة ملنظمة الصحة العاملية، واإلحصاءات التلخيصية 
التي أبلغت عنها وكاالت وطنية ودولية أخرى. 

وقــد تّم جمــع البيانات للنســاء غري الحوامل والنســاء الحوامل 
وجــرى ترجيحها بحســب انتشــار الحمــل للتوصل إىل قيمة 

واحــدة لجميع النســاء يف ســن اإلنجاب. وتّم تعديــل البيانات 
بحســب االرتفــاع وكذلك، إن وجدت، بحســب حالة التدخني. 

وجــرت منذجــة االتجاهات عى مر الزمن كاتجــاه خطي باإلضافة 
إىل اتجــاه ممهَّد غري خطي عى املســتويات الوطنيــة واإلقليمية 
والعاملية. واســتخدم النموذج متوســط مرجح لكثافــات مختلفة 

جرســيّة الشــكل لتقدير كميات توزيــع الهيموغلوبني التي قد 
تكون هي نفســها منحرفة. 

وتســتفيد التقديــرات أيًضا من املتغريات املشــرتكة التي تســاعد 
عــى توقــع تركيــزات الهيموغلوبني، مبــا فيها تعليم األم، ونســبة 

ســكان املناطق الحرضية، ومتوســط خــط العرض، ومعدل 
انتشــار اضطرابــات الخاليا املنجلية والتالســيميا، ومتوســط مؤرش 

كتلــة الجســم.14 وكانت معظــم املتغريات املشــرتكة متاحًة لكل 
بلــد ولكل ســنة، باســتثناء انتشــار اضطرابات الخاليــا املنجلية 
والتالســيميا التــي افــرُتض أنها ثابتة عى مــر الزمن خالل فرتة 

ــل لكل بلد. التحلي

التحديــات والقيــود: رغم ارتفاع نســبة البلــدان التي لديها 
بيانــات اســتقصائية تثيليــة وطنيــة بشــأن فقر الدم، ال يزال 
هنــاك قصــور يف اإلبالغ عن هذا املؤرش، ال ســيام يف البلدان 

املرتفعــة الدخــل. ونتيجــة لذلك، قد ال تُغطــي التقديرات 
التبايــن الكامــل بــني البلدان واألقاليم، وقــد تيل إىل "االنكامش" 

نحــو املتوســطات العاملية عندمــا تكون البيانــات متفرقة.
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املنهجيات - اجلزء األول
ألف-  منهجية توقعات معدل انتشار النقص التغذوي

تم التوصل إىل تقديرات معدل انتشــار النقص التغذوي باســتخدام 
الصيغــة التحليلية التالية:

 ]1[

مع

]2[

حيث:

MDER )الحــد األدىن مــن متطلبات الطاقــة الغذائية( هو  	
تقديــر للحدود الدنيــا لنطاق املتطلبات مــن الطاقة الغذائية 

التي تتناســب مــع حياة طبيعية موفورة النشــاط والصحة 
للشــخص املتوسط من السكان.

CV|r هــو تقديــر ملعامل اإلختــالف )أي االنحراف املعياري  	
مقســوًما عى املتوســط( لتوزيــع املتطلبات مــن الطاقة عند 

السكان. 
DEC )املتحصــل مــن الطاقــة الغذائية( هــو تقدير  	

للمتوســط اليومــي املعتــاد الســتهالك الطاقــة التغذوية عى 
مســتوى الفــرد ضمن الســكان. ويتــم الحصول عليه كنســبة 
بــني إجــاميل اإلمــدادات الغذائية للبلــد معرّبًا عنــه كمكافئ 

 ،))DES( للطاقــة الغذائيــة )إمــدادات الطاقــة الغذائية
وإجــاميل حجــم الســكان، مكيًّفا مع املهدر عى مســتوى 

األرسة وتجــارة التجزئة.
CV|y هــو تقدير ملعامل اإلختالف لتوزيع االســتهالك  	

االعتيــادي للطاقة التغذوية عى مســتوى الفرد لدى الســكان، 
والــذي ميكن ربطه بالفــوارق يف الخصائص االجتامعية 

االقتصاديــة لألرس املرتبطة بنوع الجنس والســن وكتلة الجســم 
الجسدي.  والنشاط 

مــن أجل وضع تقديرات ملعدل انتشــار النقــص التغذوي، يتم 
توقــع كل من تلك البارامرتات األربعة األساســية بصــورة منفصلة:

 MDER فيتــم توقــع الحد األدىن من متطلبــات الطاقة الغذائية
ومعامــل اإلختــالف CV|r بناء عى الهيكل املتوقع للســكان 
بحســب الجنس والســن، بحســب ما يرد يف نرشة التوقعات 

الســكانية يف العامل1 )عى اعتبار أن مســتويات متوســط الطول 
والنشــاط الجســدي بحســب الجنس والرشيحة العمرية مستقرة(.

ويتــم توقــع املتحصل من الطاقة الغذائية )DEC( باســتخدام 
سالســل إجــاميل إمدادات الطاقة الغذائيــة يف كل بلد لعام 2005، 

من أجل توقع االتجاه حتى 2030، باســتخدام إجراء التســوية 
األســية. وتقســم كل قيمة ســنوية إلجاميل املتحصل من الطاقة 
الغذائيــة عــى الحجم املتوقع لســكان البلد املأخوذ عن نرشة 

التوقعــات الســكانية يف العامل، وتُكيّف مــع املهدر من الغذاء عى 
مســتوى األرسة وتجارة التجزئة )ويفرتض اســتقرار معدل املهدر 

عــى مســتوى األرسة وتجارة التجزئــة طيلة فرتة التوقع(.

تــم توقــع معامل اإلختــالف CV|y اعتباًرا من 2015 أو من 
تاريــخ آخــر مســح متاح الســتهالك األغذية )يف حال تم ذلك 

مــا بعــد 2015(، باســتخدام معلومات مســتمدة من تقديرات 
انتشــار انعــدام األمن الغذايئ الشــديد بناء عــى مقياس املعاناة 

مــن انعــدام األمــن الغذايئ )FIsev(. ويتم الحصــول عى ذلك بناء 
عــى خطوتــني: فأواًل، يتــم الحصول عى سلســلة من معامالت 
اإلختــالف CV|y املحدثــة لكل بلــد للفرتة 2015–2019 عرب 
تعديــل قيمــة معامل اإلختالف املســتخرج من املســح األخري 
املتوفــر، بحســب تغرّي املتوســط املتحرّك ملقيــاس املعاناة من 

انعــدام األمــن الغذايئ خالل 3 ســنوات. وإن الدالةت ت التي تربط 

ت ت مت التوصل إىل الدالة من خالل حتليل للسلسلة الكاملة من البيانات 

املاضية بشأن معدل انتشار النقص التغذوي ومعامل اإلختالف املقاسي بناء 
على املسوحات املتوفرة للمنظمة من عام 1999 إىل 2015، فحددت ماهية 

التغيريات يف معامل اإلختالف الكفيلة حبفز التغريات امللحوظة يف معدل انتشار 
النقص التغذوي، بعد مراعاة التغيريات املالزمة يف متوسط استهالك األغذية. 
وبهذه الطريقة، نضمن أن التغيريات املتوقعة يف معامل اإلختالف CV ميكن أن 

تطبق مبعزل عن التغيريات املتوقعة يف املتناول من الطاقة الغذائية )DEC(. ومع 
توفر بيانات جديدة من املسوح، سنثبت صالحية هذه الصيغة ورمبا حنّدثها.

امللحق 2

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑟𝑟𝑟𝑟)2 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = Yes� =
exp�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗�

1 + exp�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗�
 

 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

 

FI𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑟𝑟𝑟𝑟 =
∑ FI𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
  

 

 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∫ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥|𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶;𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
−∞  [1] 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑟𝑟𝑟𝑟)2  [2] 

 

 

 

Ptarget = 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠∗(1−𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵/100)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟
 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑟𝑟𝑟𝑟)2 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = Yes� =
exp�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗�

1 + exp�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗�
 

 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

 

FI𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑟𝑟𝑟𝑟 =
∑ FI𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
  

 

 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∫ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥|𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶;𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
−∞  [1] 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶|𝑟𝑟𝑟𝑟)2  [2] 

 

 

 

Ptarget = 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠∗(1−𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵/100)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟
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قيمتــني متتابعتــني ملعامل اإلختالف، حيث يوجد تغري بنســبة 
نقطــة واحدة مئوية يف FIsev هي:

CV|yt = CV|yt-1 × 1.0011 + 0.0035 يف حــال كان التغيــري يف 

ارتفاًعا،  FIsev

وCV|yt = (CV|yt-1 - 0.0035) / 1.0011 يف حــال كان التغــري 
انخفاًضا.

ومن ثم يتم توقع سلســلة معامالت اإلختالف CV|y املعّدلة خالل 
الفرتة 2015–2019 بشــكل خطي يف املســتقبل حتى عام 2030.

ولــدى توفــر البارامرتات األربعة أي MDER وDEC وCV|y و
CV|r، يحســب معدل انتشــار النقص التغذوي باستخدام الصيغتني 

الواردتــني تحت ]1[ و]2[ أعاله.

باء-  منهجية تقدير التقدم يف تنفيذ املقاصد اخلاصة 
بالتغذية على املستويني اإلقليمي والعاملي

األسلوب العام لتقييم التقدم يف تنفيذ املقاصد: بالنسبة إىل جميع 
املقاصد، باستثناء الهزال، يُقيّم التقدم باستخدام متوسط معدل 

التخفيض السنويAARR ث ث. فأوالً يحتسب متوسط معدل التخفيض 
السنوي باستخدام تقديرات مستمّدة من قواعد بيانات األمم املتحدة 
التي تقدم تقيياًم ملعدل التقدم املحرز بني السنة األساس وبني أحدث 

تقييم. ومن ثم يحسب متوسط معدل التخفيض السنوي املطلوب 
لبلوغ املقصد باستخدام تقدير خط األساس )2012( استناًدا إىل 

قواعد بيانات األمم املتحدة واملقصد. ومن ثم يقارن متوسط معدل 
التخفيض السنوي الحايل باملستوى املنشود، باستخدام نقاط الفصل 

الواردة يف الجدول ألف2–1 من أجل تصنيف كل إقليم فرعي أو إقليم 
ضمن الفئة املوافقة لتقييم التقدم.

الســنة األســاس: يعترب عام 2012 ســنة خط األساس لجميع 
التغذية.  مقاصد 

ث ث بالنسبة إىل الرضاعة الطبيعية اخلالصة، يستخدم متوسط معدل الزيادة 

السنوية AARI بداًل من متوسط معدل التخفيض السنوي AARR مبا أن املقاصد 
اخلاصة بهذا املؤشر تستوجب ارتفاع معدل االنتشار.

عدد األطفال الذين يعانون من التقزم: يحســب عدد األطفال 
دون ســن الخامســة الذين يعانون من التقزم عرب رضب تقديرات 

معدل االنتشــار مبا يوافقها من تقديرات لعدد الســكان للسنة 
نفســها بحسب نرشة التوقعات الســكانية يف العامل )برنامج األغذية 

العاملي، إصدار 2019(.

االتجــاه الحايل: إن فــرتة "االتجاه األخري" هي الفرتة املمتدة بني 
عام 2008 وآخر ســنة متاحة يف معظم الحاالت.15 ويف ما خص 

الرضاعة الطبيعية الخالصة، يســتخلص "االتجاه األخري" للســنتني 
2012 و2019 بنــاًء عــى البيانات املتاحة يف الفرتات 2005–2012 

و2014–2019، تباًعا.

متوســط معدل التخفيض الســنوي )AARR( الحايل: يحسب بناء 
عى البيانات املتاحة بني ســنة البداية 2008 والســنة األخرية، والتي 
تعترب فرتة "االتجاه األخري، باســتخدام انحدار مســتقيم لوغاريتمي 

)منوذج النمو األيس(. أي 

AARR = 1 - exp(β(

حيــث β هــو املنحدر يف النموذج Y=a+ β*X وحيث Y هو 
اللوغاريتم الطبيعي لالنتشــار وX هي ســنة املسح )X(.ا16

متوســط معدل الزيادة الســنوية AARI الحايل يف ما خص 
الرضاعــة الطبيعية الخالصة EBF: يحســب بناء عى بيانات 
املســوح املتاحة بني ســنة البداية 2008 والسنة األخرية، ويف 

هذه الحالة، إنها التقديرات املســتخلصة لعامي 2012 و2019 
والتي تشــكل فرتة "االتجاه األخري" باســتخدام االنحدار الخطي 

اللوغاريتمــي )منوذج النمو األيس(. أي

AARI = exp)β( - 1

حيــث β هــو املنحدر يف النموذج Y=a+ β*X وحيث Y هو 
لوغاريتم طبيعي لالنتشــار، أما X فهي ســنة املسح )X(.ا2 ]هذا 

عــى النقيض من AARR أي الرضب بـ 1-[.
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امللحق 2

عىل املسار املطلوباملؤرش
 خارج املسار املطلوب − 

بعض التقدم املحرز
 خارج املسار املطلوب − 

ال تقّدم أو تراجع

التقزّم
متوسط معدل التخفيض السنوي < 
متوسط معدل التخفيض السنوي)أ( 

املطلوب أو املستوى > 5 %

متوسط معدل التخفيض السنوي >  
متوسط معدل التخفيض السنوي)أ( 

املطلوب لكن < 0
متوسط معدل التخفيض السنوي > 0

انخفاض الوزن عند الوالدة
متوسط معدل التخفيض السنوي < 
متوسط معدل التخفيض السنوي)ب( 

املطلوب أو املستوى > 5 %

متوسط معدل التخفيض السنوي > 
متوسط معدل التخفيض السنوي)ب( 

املطلوب لكن < 0
متوسط معدل التخفيض السنوي > 0

الرضاعة الطبيعية الخالصة
متوسط معدل الزيادة السنوية < 

متوسط معدل الزيادة السنوية)ج( 
املطلوب أو املستوى < 70 %

متوسط معدل الزيادة السنوية > 
متوسط معدل الزيادة السنوية)ج( 

املطلوب ولكن < 0
متوسط معدل الزيادة السنوية > 0

الوزن الزائد )2030(
متوسط معدل التخفيض السنوي < 
متوسط معدل التخفيض السنوي)د( 

املطلوب أو املستوى > 3 %

متوسط معدل التخفيض السنوي > 
 متوسط معدل التخفيض السنوي)د( 

املطلوب ولكن < 0
متوسط معدل التخفيض السنوي > 0 

خارج املسار املطلوبعىل املسار املطلوب

املستوى األخري ≤ 5 %املستوى األخري > 5 %الهزال )2025(

املستوى األخري ≤ 3 %املستوى األخري > 3 %الهزال )2030(

 الوزن الزائد والبدانة 
لدى البالغن )2025(

متوسط معدل التخفيض السنوي > 0 متوسط معدل التخفيض السنوي ≤ 0

مالحظات: )أ( متوسط معدل التخفيض السنوي  املطلوب استناًدا إىل تغري يف معّدل االنتشار يوازي اخنفاًضا بنسبة 40 يف املائة يف عدد األطفال الذين يعانون من 
التقّزم بي عامي 2012 و2025 أو بنسبة 50 يف املائة بي عامي 2012 و2030، مع مراعاة معدل منو السكان املقدر )بناء على بيانات من نشرة التوقعات السكانية 

يف العامل لألمم املتحدة(؛ )ب( متوسط معدل التخفيض السنوي املطلوب بناء على اخنفاض بنسبة 30 يف املائة يف معدل انتشاراخنفاض الوزن عند الوالدة بي 
عامي 2012 و2025، واخنفاض موافق له بنسبة 30 يف املائة يف معدل االنتشار بي عامي 2012 و2030؛ )ج( متوسط معدل الزيادة السنوية املطلوب لبلوغ غاية 

الـ50 يف املائة حبلول 2025 و70 يف املائة لعام 2030؛ )د( متوسط معدل التخفيض السنوي املطلوب لبلوغ هدف ≥ 3 يف املائة من معدل انتشار الوزن الزائد لعام 
 .2030

املصدر: WHO/UNICEF. 2017.  Methodology for monitoring progress towards the global nutrition targets for 2025. Geneva, Switzerland and New York, USA )بتّصرف(

عدد الســنوات املطلوبة لتحقيق املقصد انطالًقا من خط األســاس: 
انطالقًا من الســنة األساس، يســتخلص عدد السنوات املطلوب 

لتحقيــق املقصد من خالل: 

n = ln )Ptarget / P0 (/ln)1+AARR/100(

حيث Ptarget هو معدل االنتشــار املســتهدف، وP0 هو خط األساس، 
وAARR هو متوســط معدل التخفيض الســنوي الحايل املحتسب 

.)EBF لـ AARI أو(

االتجاهــات املتوقعة بناء عىل معدل التخفيض الســنوي 
)AARR)I الحايل: تســتند االتجاهات املتوقعة عى الدالّة:

Pt+n = Pt * )1-AARR)n

معّدل االنتشــار املســتهدف: يف ما خص التقــزم، يتمثل املقصد 
يف خفــض عدد األطفــال الذي يعانون من التقــزم، وبالتايل ينبغي 

التعامــل معــه بصورة مختلفة عــن املقاصد األخرى. وفضاًل عن 
ذلــك، ينبغي للنمو الســكاين أن يوضع يف الحســبان عرب مراعاة 

التقديرات الســكانية يف الســنة األساس والســنة املستهدفة.

ويُســتخلص معدل االنتشار املســتهدف يف ما خص التقزم بواسطة:

حيث يبلغ التخفيض املســتهدف 40 يف املائة للســنة املستهدفة 
2025 و50 يف املائة للسنة 2030. 

متوســط معدل التخفيض الســنوي املطلوب: بالنسبة إىل التقزم، 
يحســب متوســط معدل التخفيض السنوي املطلوب لجميع 

األقاليــم واألقاليم الفرعية بناء عى املقاصد املحددة عى املســتوى 
العاملي نفســها. وانطالقًا من الســنة األساس وحتى بلوغ الهدف 

اجلدول ألف1-2
قواعد الرصد وتصنيف التقدم حنو حتقيق املقاصد التغذوية الستة على املستويني اإلقليمي 

والعاملي املستخدمة يف هذا التقرير
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يف عام n ،2025= بفارق 13 ســنة أو n ،2030= بفارق 18 ســنة، 
يحســب متوســط معدل التخفيض السنوي املطلوب بواسطة: 

AARR = 1- )Ptarget / P0 (
)1/n(

حيث Ptarget هو معدل االنتشــار املســتهدف )إما لعام 2025 وإما 
لعام 2030( و P0 هو خط األســاس.

بالنســبة إىل الوزن الزائد والســمنة عند البالغني، يبقى هدف 
عام 2025 نفســه كام يف هدف الخط األســاس، مبا أن املقصد 

العاملــي لهذا املــؤرش يتمثل يف وضع حد للوزن الزائد. إًذا يعادل 
متوســط معدل التخفيض الســنوي املطلوب صفرًا. ولكن بالنسبة 
إىل مقصــد عــام 2030 الذي يوازي 3 يف املائة للوزن الزائد لدى 

األطفال، يحســب متوســط معدل التخفيض السنوي كالتايل:

AARR = 1- )Ptarget / P0 (
)1/n(

حيث يبلغ Ptarget ثالثة يف املائة فيام يرمز P0 إىل خط األســاس.

وبالنســبة إىل الرضاعة الطبيعية الخالصة، يســتخلص متوسط معدل 
الزيادة الســنوية املطلوب بواسطة

AARI = )Ptarget / P0 (
)1/n(-1

حيــث Ptarget يعــادل 50 يف املائة بحلول 2025 و70 يف املائة بحلول 
.2030

بالنســبة إىل انخفاض الوزن عند الوالدة، يســتخلص متوسط معدل 
التخفيض الســنوي املطلوب من خالل:

AARR = 1- )1-Target reduction ()1/n(

حيث يوازي الخفض املســتهدف 30 يف املائة لكل من عام 2025 
و2030، وهكــذا فإّن n تعادل 13 و18 تباًعا.

أمــا املعايري املســتخدمة لتصنيف تقدم األقاليم واألقاليم 
الفرعيــة نحو تحقيق املقاصد الســتة الخاصة بالتغذية فرتد يف 

الجدول ألف2–1.

الفجوة بني اجلنسني يف الوصول إىل الغذاء  جيم– 
يقدم هذا القســم تفاصيل إضافية بشــأن التحليل الذي أنجز 
يف الجزء بعنوان "الفوارق بني الجنســني يف األمن الغذايئ" يف 

القسم 1–1.

معّدل انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل أو  جيم 1– 
الشديد لدى البالغني حبسب نوع اجلنس

تم اســتدالل الشــكل 9 باســتخدام بيانات جمعتها منظمة األغذية 
والزراعــة. وقــد ُجمعت هذه البيانات عى املســتوى الفردي. 

ويقوم كل مجيب )شــخص بالغ – 15 ســنة أو أكرث( باإلجابة عى 
 FIES منــوذج مســح مقياس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ

عــرب ذكر وضعه الشــخيص عى صعيــد انعدام األمن الغذايئ. 
ولهذا الســبب من املمكن تقســيم نتائــج انعدام األمن الغذايئ 
بــني املجيبــني الذكور واإلناث. وللقيام بذلــك، تم التحقق أواًل 

مــن احتــامل وجود تفاوت يف أداء الرجال والنســاء، للتأكد من 
أن االختالفــات بــني الفئتني يف مســتويات انعدام األمن الغذايئ 

ال تعــزى إىل اختبارهــام حاالت األمن الغذايئ نفســها بطرق 
مختلفــة أو ألنهام قد تفرسان الســؤال نفســه بطريقــة مختلفة. 
وتشــري النتائــج )التي مل يتم عرضهــا( إىل وجود تفاوت يكاد ال 

يذكر بني أداء الرجال والنســاء عى املســتوى العاملي. ومن هذا 
املنطلق، تحتســب معدالت انتشــار انعدام األمن الغذايئ بني 

الرجال والنســاء، عــرب تطبيق توزيع مختلــف لصوايف املجموعة 
املرجحــة )درجة للرجال وأخرى للنســاء( عــى احتامالت املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ نفســها املحتســبة عى املســتوى القطري 
باالســتناد إىل بارامرتات الدرجات األساســية واألخطاء التي يتم 

الحصــول عليهــا بتطبيق منوذج "راش". وتجرى هــذه العملية 
الحســابية للبيانات املتوافرة يف كل ســنة لكل بلد. وتســتند 

النتائــج املعروضة يف الرســم البياين إىل بيانات إقليمية ســنوية 
خــالل الفرتة 2014 إىل 2019.

حتليل االحندار جيم 2– 
يشــمل النــص الذي ييل الشــكل 9 من التقريــر تحلياًل يرمي إىل 

التوصــل إىل فهــم أفضل ملحددات الفجوة بني الجنســني عى 
صعيــد الحصــول عى األغذية لدى التحكــم بالعوامل األخرى. 

وأجــري التحليل عــرب تجميع بيانات مقيــاس معاناة انعدام األمن 
الغــذايئ عى املســتوى الفردي التي جمعتهــا منظمة األغذية 

والزراعــة يف 145 بلــًدا بني عامــي 2014 و2018 ألغراض تقييم 
مــدى اختــالف حالة انعدام األمن الغذايئ بني الرجال والنســاء 

بعــد التحقــق من العوامل االجتامعيــة واالقتصادية. ويطبق 
االنحدار اللوجســتي باســتخدام حالة انعدام األمن الغذايئ 

كمتغــري تابــع، حيث يؤخذ وجود احتامل متشــابه بني البلدان يف 
املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الحاد يف الحســبان 

يف كل بلــد. وإذا تخطى االحتامل نســبة 50 يف املائــة، يتم تصنيف 
الفــرد عــى أنه "يعاين من انعدام األمن الغــذايئ" وتصبح قيمة 
املتغــري التابــع 1؛ وإال فتكون قيمته صفــًرا. ويعترب نوع جنس 

املجيبــني ومنطقة إقامتهــم وفقرهم وحالتهم الوظيفية، ومســتوى 
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تعليمهــم وســنهم ووضعهم الزوجي وصحتهــم املتصورة وحجم 
أرستهم، من املتغرّيات املســتقلة. وتعترب ســنة جمــع البيانات )بني 
عامــي 2014 و2018( واإلقليــم الجغرايف الفرعــي أيًضا كمتغريات 

مشــرتكة. وتُظهــر النتائج أنه بعد التحقــق من مكان إقامة 
املجيبــني وحالــة فقرهم ومســتوى تعليمهم، يبقــى احتامل معاناة 

النســاء مــن انعدام األمن الغذايئ أعى بحــوايل 13 يف املائة مقارنة 
بالرجال، عند املســتوى املعتدل أو الشــديد، و27 يف املائة عند 

الشديد.  املستوى 

منهجية حساب النسبة املئوية للمساهمة املرّجحة  دال– 
للمجموعات الغذائية يف اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة 

على األغذية لكل من أسرتاليا والصني وتايلند
تشــري هذه الحاشــية إىل الحسابات املســتخدمة لتكوين األشكال 
التوضيحية الدائرية الظاهرة يف الشــكل 16، القســم 1–3. وقد 

تــت مقارنة ثــالث مجموعات من الخطوط التوجيهية بشــأن 
النظــم الغذائيــة القامئة عى األغذية FBDG، عرب اســتطالع 

النســبة املئويــة ملســاهمة كل مجموعــة غذائية يف الوزن يف النمط 
اإلجاميل. الغذايئ 

االفرتاضات املطبقة لدى حساب النسبة املئوية  دال 1– 
للمساهمة املرجحة للمجموعات الغذائية يف كل جمموعة 

من اخلطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة 
على األغذية

أسرتاليا:
تت االســتعانة بـ"النمط الغــذايئ اإلجاميل" للبالغني والنمط اآلكل 

للنباتات واللحوم للنســاء بني ســن 19 و50 ســنة كأساس مبا أن ذلك 
يوافــق حاجــة من الطاقة ترتاوح بني 100 7 و300 7 كيلوجول 

)املتوســط هو 200 7 كيلوجول أو ما يقارب 720 1 كيلو ســعرة(، 
ومبا أن الخطوط التوجيهية األســرتالية تقرتح أنه بالنســبة إىل النســاء 

األطول قامة أو األكرث نشــاطًا ميكن أن تســتمد السعرات الحرارية 
اإلضافيــة املطلوبة من أي تشــكيلة أغذية مفضلة من املجموعات 

الغذائيــة املختلفــة أضيفت 0.5 حصة إىل حصص كل من 
املجموعــات الغذائية الخمس املــوىص بها يف هذا النمط للحصول 

عى منط غذايئ من حوايل 000 2 كيلو ســعرة تقريبًا. 

ويُعــرّب يف الدليل عن حجم الحصــص ضمن مجموعة الفاكهة 
والخضــار والبقول/الحبوب بالغرامات، وقد تم اســتخدام تلك 
القيــم. أما املجموعــات الغذائية الثالث الباقية أي "الحبوب، 

وهــي مبعظمها من نــوع الحبة الكاملة و/أو أنواع الحبوب 
كثرية األلياف"؛ و"اللحوم بال دهن والدواجن واألســامك والبيض 

واملكرّسات والبــذور والبقول/أنواع الفول )اللحوم بال دهن 
وبدائلهــا(؛ و"الحليب واللنب واألجبان و/أو بدائلها، قليلة الدســم 

إجــاماًل" )منتجات األلبان وبدائلهــا( فرتد يف الخطوط التوجيهية 
مــع أوزان مختلفة لحجم الحصة بحســب الغذاء املعني. لذا كان 

من الرضوري حســاب حجم حصــة منوذجية لكل مجموعة غذائية، 
بحســب انتشار/كمية كل غذاء مســتهلك يف البلد. واستُخدمت 

أمناط اســتهالك األغذية التي لوحظت لدى النســاء اللوايت ترتاوح 
أعامرهّن بني 19 و30 ســنة لهذه الغاية. وباإلضافة إىل ذلك، 

بالنســبة إىل مجموعة الحبوب، مبــا أن الخطوط التوجيهية تحدد 
أن ثلثــي الغــذاء يجب أن يتكون من حبوب كاملة، فقد تم حســاب 

حجــم الحصة لهذه املجموعة عرب إســناد ثلثي القيمة إىل حجم 
الحصــة من الحبوب الكاملــة، والثلث إىل حجم الحصة من الحبوب 

املكررة الذي تم اســتخالصه. وبلغ حجم الحصة املســتخلص بهذه 
الطريقــة 56.6 غراًما ملجموعة الحبوب. وبالنســبة إىل اللحوم بال 
دهن وبدائلها، فباســتخدام أحجــام الحصص املعرب عنها ككميات 

اللحــم املطبــوخ، تم التوصل إىل حجــم للحصة يبلغ حوايل 65 غراًما 
)وقد كان هو نفســه لكل من تشــكيلة األغذية املكونة من دجاج 
وســمك وأطعمة بحرية وبيض وخضار وتشــكيلة األغذية املكونة 

من اللحوم الحمراء(. وبالنســبة إىل فئــة منتجات األلبان وبدائلها، 
فقــد احتســب حجم الحصــة عى أنه يبلغ 243 غراًما بناء عى 

املتوســط لفئة منتجــات األلبان املعتدلة الدهون )241 غ( وفئة 
منتجات األلبان القليلة الدهون )245 غ(. أما الوثائق اإلرشــادية 
 A Modelling System to Inform the“ املشــار إليها فكانت

Revision of the Australian Guide to Healthy Eating”ا17 
 Eat for Health Educator Guide – Information for“و
 Eat for Health Australian“ ا18 و”nutrition educators

Dietary Guidelines Summary”.ا19

الصن:
تورد الخطوط التوجيهية الصينية نطاق الحصص لليوم الواحد 
لكل مجموعة غذائية ضمن، مثاًل "الحبوب والدرنات والبقول" 

250–400غ. وهي ترتكز عى الشخص البالغ املتوسط الذي يحتاج 
متناواًل يوميًا من الطاقة يرتاوح بني 400 1 و600 2 كيلو سعرة.20 
وبناء عى االفرتاض بأن الحد األدىن املسند إىل املجموعة الغذائية 

املعينة يبلغ 400 1 كيلو سعرة وبأن الحد األقىص هو 600 2  كيلو 
سعرة، فقد جرى استخدام املتوسط الذي يوافق 000 2 كيلو سعرة. 

وهكذا مثاًل، ملجموعة "الحبوب والدرنات والبقول" اعتُمد حجم 
الحصة البالغ 325 غ.

تايلند:
تم اســتخدام منط الـ 000 2 كيلو ســعرة الوارد يف دليل الخطوط 

التوجيهية بشــأن النظــم الغذائية القامئة عى األغذية21 إىل جانب 
املعلومات الواردة يف دراســة Sirichakwal وآخرون )2011(22. 
وبالنســبة إىل مجموعــة الفاكهة، مل يتــم التعبري عن حجم الحصة 
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بالغرامات، ولذا اســتخدم وزن املوزة الصغرية )40 غ بحســب 
Sirichakwal وآخــرون )2011(22(. فأدى ذلك إىل ما مجموعه 

160 غ للفاكهــة وحــني نحتســبه مع الـ 240 غ للخضار ينتج 
مجموًعــا من 400غ من الفاكهة والخضــار املطلوبة للوفاء بالتوصية 

اليومية املشــرتكة بني منظمــة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العامليــة. وباملثــل، بالنســبة إىل الحليب، مل يتم تحديد حجم الكوب 

يف الدليل وإمنا حددت الحصة بـ 200غ يف الدراسة املنشــورة.

وصف الفوارق بني خمتلف اخلطوط التوجيهية  دال 2– 
بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية

تختلــف طريقــة تصنيف األغذيــة يف كل مجموعة خطوط  1-
توجيهية:

فإن كال من أســرتاليا والصني تســتخدمان خمس مجموعات  	
غذائيــة مــع أن تلك املجموعات ليســت متطابقة تاًما. 

وتســتخدم تايلند ســت مجموعات غذائية.
وتضع أســرتاليا البقول/أنواع الفــول ضمن املجموعة  	

الغذائيــة الحيوانيــة ومجموعة الخضار عى حد ســواء، 
فيــام أن املكــرسات والبذور مصنفة مع األغذيــة الحيوانية. 
وتضــع تايلنــد البقول مع األغذيــة الحيوانية )من دون ذكر 

املكــرسات والبذور(. وتصّنف الصــني البقول مع األغذية 
األساســية ولكنهــا تضع فــول الصويا كذلك واملكرسات يف 

املجموعة نفســها مع الحليــب ومنتجات األلبان. 
وتضــع أســرتاليا بدائل الحليب ضمــن مجموعة منتجات  	

األلبــان مقرتحة عى األشــخاص الذين يختارون عدم 
اســتهالك منتجات األلبان أن ينظروا يف اســتهالك حليب 

الصويا املقّوى وســمك الرسدين وبعــض املكرسات كمصادر 
للكالســيوم. وتصنــف الصني فــول الصويا واملكرسات مع 

منتجــات األلبــان. ويف حالة تايلنــد، يُنصح من يعانون 
صعوبــة يف هضــم الالكتوز أو من الحساســية املفرطة له، 

تناول مصادر بديلة من الكالســيوم مثل األســامك الصغرية 
ذات العظام أو مســحوق السمك.

وتصّنــف تايلند الزيت والســكر وامللــح ضمن مجموعة  	
واحــدة. أما الصــني فتصّنف الزيت وامللح يف الفئة نفســها. 
ويف أســرتاليا تصّنف األغذية التي تحتوي الدهون املشــبعة 

وامللــح املضاف والســكريات املضافة والكحول خارج 
املجموعــات الغذائية الخمس الرئيســية، لتوجيه رســالة 

مفادهــا أنه يجب اســتهالك تلك األغذيــة لعدد قليل من 
املــرات وبكميات محدودة.

ويعتــرب كال من أســرتاليا وتايلنــد الفاكهة والخضار  	
كمجموعتــني غذائيتــني منفصلتني فيــام تعتربهام الصني 
كمجموعــة واحــدة )مع أنها تخصص حجمــني مختلفني 

لحصتيهام يف رســم "الباغودا"(.

وتذكــر الخطوط التوجيهية األســرتالية مــاء الصنبور، فيام أن  	
كــوب ماء يظهــر يف الخطوط التوجيهيــة الصينية.  وباإلضافة 

إىل ذلــك، فإن الخطــوط التوجيهية الصينية تشــجع عى 
البدين. النشاط 

وتتفــاوت حصــص املجموعات الغذائيــة يف ما بني الخطوط  2-
التوجيهيــة املذكورة كالتايل:

فــإن حصــة مجموعة الحبوب )أغذية أساســية( تختلف  	
بصــورة ملحوظة بني املجموعــات الثالث من الخطوط 
التوجيهيــة فتبلــغ أقصاها يف تايلند وأدناها يف أســرتاليا.

وتالحــظ فــوارق كبرية جًدا يف الحصص املــوىص بها ملجموعة  	
الحليــب ومنتجــات األلبان )وبدائلها(.

أمــا املجموعــات املختلطة التي تضــم للفاكهة والخضار  	
فمتشــابهة يف أســرتاليا والصني ولكنهــا أصغر يف تايلند.

أما الحصة األكرب لألغذية األساســية و"الزيت والســكر وامللح"  	
يف تايلنــد فيمكن ربطها باملشــكلتني التغذويتني اللتني جرى 

اســتهدافهام حني تت صياغــة الخطوط التوجيهية، أي نقص 
التغذية والوزن الزائد والســمنة يف آن مًعا.

أمــا األغذية املصــّورة يف الخطوط التوجيهيــة فمختلفة:  3-
فالرســوم البيانيــة لكل بلد تبنّي األغذية املتاحة بشــكل  	

شائع واملســتهلكة يف البلد.

مواطن القوة والضعف خملتلف مصادر البيانات  هاء– 
للتقييم العاملي جلودة األمناط الغذائية

الجــدول ألــف–2: يخترص بعًضا من مواطــن القوة والضعف 
ملختلــف مصــادر البيانات للتقييــم العاملي لجودة األغذية 

واملتنــاول من املغذيــات والنمط الغذايئ.

واو– حتليل االجتاهات يف توافر األغذية باستخدام بيانات 
حسابات استخدام الوارد

يشــري هذا القســم إىل التحليل املنجز يف القســم 1–3 بعنوان 
"االتجاهــات يف توافــر األغذية عى الصعيديــن العاملي واإلقليمي".

البيانات واو 1– 
يتمثــل مصدر البيانات يف قاعدة بيانات "حســابات اســتخدام 

الــوارد" لشــعبة اإلحصاء لدى منظمــة األغذية والزراعة )والتي 
ليســت حاليًــا متاحة للجمهور(. وقد اســتخدمت بيانات لـ 184 

بلــًدا وإقليــاًم يف الفرتة املمتدة بني 2000 و2017.

ويتــم إنتــاج موازين األغذية لدى منظمــة األغذية والزراعة بناء 
عى حســابات اســتخدام الوارد التي تعترب قوائــم أكرث تفصياًل 
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امللحق 2

نقاط الضعفنقاط القوةمصدر البيانات

 موازين األغذية 
وحسابات استخدام الوارد

تغطية واسعة للبلدان وإتاحتها في كل األوقات. 	

مفيدة لتوضيح االتجاهات في إمدادات األغذية على المستوى  	

الوطني عبر الزمن.

توفر معلومات عن األغذية المتاحة لالستهالك البشري على  	

الوطني. المستوى 

ال تعطي معلومات عن المتناول الفعلي من لألغذية أو  	

المغذيات.

الكلي. 	 توفر معلومات فقط على المستوى الوطني 

ال توفر معلومات عن توزيع الوصول إلى األغذية المتاحة، من  	

السكانية. المجموعات  قبل مختلف 

قد ال تغطي بالكامل جميع مصادر إنتاج األغذية )كاألغذية  	

المنتجة في األسر من أجل االستهالك الشخصي(.

مسوح االستهالك 
واإلنفاق األرسين

للبلدان. 	 تغطية واسعة 

تمثل المستويين الوطني ودون الوطني )إقليمي، مدني/ريفي(. 	

تغطي التفاوت في المتناول من الطاقة الغذائية لدى السكان. 	

توفر معلومات عن النفقات الغذائية أو شراء األغذية في  	

األسرة.

التصميم، يمكنها تسجيل استهالك األغذية  	 في حال كانت حسنة 

على المستوى األسري من جميع المصادر، بما في ذلك اإلنتاج 

الخاص في األسر.

ال توفر معلومات عن المتناول من األغذية والمغذيات ألعضاء  	

األسرة.

الفردية/المجموعات  	 المسوح وتعاريفها لألغذية  تصاميم 

الغذائية/وحدات القياس غير متجانسة؛ وبالتالي، قد ال تكون 

البلدان قابلة للمقارنة. التقديرات عبر 

ال تسجل عادة األغذية المستهلكة خارج البيت بوضوح. 	

املسوح الكمية الستهالك 
األغذية )املتناول منها( 

عىل املستوى الفردي

توفر معلومات كمية مفصلة عن المتناول من األغذية  	

والمغذيات. 

البيانات على مستويات عدة )الجنس والسن  	 إمكانية تفصيل 

وغيرهما(.

التوزيع االعتيادي للمتناول من األغذية  	 تتيح تحديد خصائص 

والمغذيات لدى السكان.

تتيح تقييم معدل انتشار المتناول فوق مستوى معين أو ما  	

دونه.

الغذائي وامتثاله للخطوط  	 الجودة اإلجمالية للنمط  تتيح تقييم 

الوطنية. الغذائية  التوجيهية 

تدني عدد المسوحات الوطنية المتاحة بسبب ارتفاع سعرها  	

وتعقيدها.

في بعض البلدان، ال تنفذ إال على شرائح سكانية فرعية  	

كالنساء واألطفال.

املسوح غري الكمية 
الستهالك األغذية 

)املتناول منها( عىل 
املستوى الفردي

البيانات وتحليلها سريعة وبسيطة وغير مكلفة. 	 عملية جمع 

قد تقدم معلومات عن التنوع الغذائي وعن استهالك مجموعات  	

غذائية معينة عبر االستعانة مثاًل بمؤشر الحد األدنى للتنوع 

الغذائي - للنساء )MDD-W( وعالمة التنوع الغذائي للرضع 

)IYCDDS( وصغار األطفال

ال توفر معلومات عن كميات األغذية المستهلكة. 	

ال تقيّم جميع جوانب جودة النمط الغذائي. 	

ال تتيح تحديد خصائص المتناول االعتيادي من األغذية  	

والمغذيات لدى السكان.

البيانات ربما فقط إلى مجموعات سكانية فرعية  	 قد تشير 

محددة )مثاًل حين تستخدم الستخالص مؤشر MDD-W أو 

.)IYCDDS

املصدر: باالستناد إىل منظمة األغذية والزراعة. Dietary Assessment: A resource guide to method selection and application in low resource settings .2018. روما.

اجلدول ألف2-2
 مصادر البيانات املستخدمة لتقييم األمناط الغذائية: مواطن قوتها وضعفها يف ما خص 

التقييم العاملي
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

تضــم أكرث مــن 400 غذاء مختلف. وتدأب املنظمــة عى تجميع 
حســابات اســتخدام الوارد وموازين األغذية بوترية سنوية 

ملعظــم البلــدان واألقاليم منذ عام 1961 )وقد بلــغ عددها حاليًا 
وإقلياًم(.  184 بلًدا 

وتعرض حســابات اســتخدام الوارد وموازين األغذية صورة شــاملة 
لنمــط توافــر األغذيــة يف بلد ما خالل فرتة زمنيــة معني تبلغ 

مدتهــا عادًة ســنًة واحدة. ويتم إنتاج األرقام عــرب موازنة البيانات 
بشــأن اإلمدادات الغذائية للبلد )اإلنتاج واالســترياد واألرصدة 
االفتتاحيــة( بنــاء عى اســتخدامه لألغذية )الصادرات واإلتاحة 

لالســتهالك البرشي والبذور واألعالف والفاقــد بعد الحصاد، 
واالســتخدامات األخرى واألرصدة الختامية(24،23 لألغذية والســلع 
املختلفــة. ولغايــات تحليل توافر األغذية لالســتهالك البرشي عى 

الصعيــد العاملــي، يكمن الفــارق الرئيي يف أن موازين األغذية 
تقــدم معلومــات عن الكميــات معربًا عنها كمكاِفئــات للمحاصيل 

األولية ومنتجات املاشــية والســلع الســمكية، فيام أن حسابات 
اســتخدام الوارد تقدم معلومات أكرث دقة بشــأن الكميات 

الرســمية أو املقــدرة للمنتجــات الغذائية املتجر بها. فعى ســبيل 
ات كمية دقيــق القمح املتاحة  املثــال، حــني تعكــس حصيلة املتيرسِّ

لالســتهالك، تحــّول هذه الكمية يف موازيــن األغذية إىل مكافئات 
دقيــق القمح )أي املحصول األويل(. 

ولكــن، فيــام أّن مجموعتــي البيانــات )أي موازين األغذية 
ات( متطابقتــان داخليًــا من حيــث بنيتيهام،  وحصيلــة املتيــرسِّ
ينبغــي للمســتخدمني أن يدركــوا أن أيـًـا منهام ال يســتند عى 

متغرّيات مقاســة بشــكل مبارش. والســبب هو بناء قاعدة 
البيانــات عــرب جمــع معلومات عن اإلنتاج املحيل الرســمي 

للســلع األوليــة )أي القمــح والحليب( مع بيانات عــن املنتجات 
الغذائيــة املتجــر بها دوليًــا )كاملعكرونة واألجبان(. ويســتوجب 

تحقيــق االتــزان إما تجميع الســلع الفردية املســتوردة عى 
مســتوى حســابات اســتخدام الوارد ضمن كميــات مكافئاتها من 
الســلع األوليــة )مثــاًل التعبري عــن كميات املعكرونة والبســكويت 

مبكافئــات القمــح للتمكــن مــن جمعها بشــكل مفيد(، وإما 
تفصيــل اإلمــدادات املحلية من الســلع األوليــة كأغذية فردية 

عى مســتوى حســابات اســتخدام الوارد )أي تقييم كمية صايف 
اإلمــدادات الوطنيــة للقمــح التي تذهب إىل إنتــاج املعكرونة 

والبســكويت وتحويــل وحــدات القمح إىل مــا يكافئها من 
وحــدات مــن املنتجــات املشــتقة(. ويعني هذا أن جزًءا من 

بيانات حســابات اســتخدام الــوارد ينبثق عن افرتاضــات تتعلق 
بطريقــة تفصيــل اإلمــدادات املحلية للســلع األولية وصواًل إىل 

مســتوى املنتجــات الغذائيــة املتجــر بها، األمــر الذي قد ال يكون 
دقيًقــا إال بنســبة تقريبية. 

ات )فضاًل عن موازين  وتجــدر اإلشــارة إىل أن حصيلة املتيــرسِّ
األغذية( تســتند إىل بيانات رســمية من البلدان وهي يف بعض 
األحيــان قــد ال تعكس إنتــاج بعض املزارع الصغرية و/أو األرس 
املعيشــية. وفضــاًل عن ذلك، هناك نقــص يف البيانات املوثوقة 
بشــأن مســتويات األرصدة الوطنية واالســتخدام الصناعي غري 

الغذايئ والفاقــد بعد الحصاد.

وبالرغــم مــن ذلك، ومع مراعاة التحذيــرات املوصوفة أعاله، يبقى 
ات وموازين األغذية  ممكًنــا اســتخدام بيانات حصيلــة املتيرسِّ

لتبيــان االتجاهــات عى صعيد األغذية املتاحة لالســتهالك عى 
املســتوى العاملــي أو تصنيف البلدان ضمــن أقاليم أو مجموعات 
ات بداًل  دخــل البلدان. أما ميزة اســتخدام بيانــات حصيلة املتيرسِّ
مــن موازيــن األغذية فهي أنهــا تتيح للمســتخدم إمكانية تصنيف 

مختلــف األغذية األساســية ضمن مجموعــات غذائية مختارة.

ات ضمــن مجموعات غذائية  إن تصنيــف بنــود حصيلة املتيرسِّ
لغايــات هــذا التحليل يختلف قلياًل عــن تصنيف موازين 

األغذيــة، وال ســيام يف ما خص املجموعــات الفرعية التالية: 
)1( مــوز الجنــة، ففي تصنيف موازين األغذيــة تم الجمع بني 

مــوز الجنــة وبــني الفاكهة األخرى، أما يف هــذا التحليل، فقد تم  
تصنيــف مــوز الجنة مع الجذور والدرنــات؛ )2( وعصائر الفاكهة 
)100 يف املائــة، أنواع النكتار واملرشوبات املركّــزة(، ففي تصنيف 

موازيــن األغذيــة وضعت مع الفاكهة، أما يف هــذا التحليل 
فقــد صنفــت عصائر الفاكهة كمرشوبــات؛ )3( وعصائر الخضار 
)100 يف املائــة، أنواع النكتار واملرشوبــات املركزة(، يف تصنيف 
موازيــن األغذية، وضعت يف املجموعة نفســها مــع الخضار فيام 

صنفــت كمرشوبــات يف هذا التحليــل؛ )4( ووضع فول الصويا 
واملنتجــات القامئــة عليه يف تصنيــف موازين األغذية، ضمن 

مجموعــة املحاصيــل الزيتيــة، أما يف هذا التحليل فتــم جمعها مع 
البقــول والبذور واملكرسات. 

اجملموعات الغذائية واو 2– 
صّنفــت الســلع الغذائية الفردية ضمــن 19 مجموعة بناًء 

عــى أهميتهــا التغذوية، وفًقا للتصنيفات املســتخدمة يف أداة 
"بيانات اســتهالك األغذية الفردي العاملي" )GIFT( املشــرتكة 
بــني منظمــة األغذية والزراعة ومنظمة الصحــة العاملية،25 مع 

بعــض االســتثناءات. وقد أجريت بعض التعديــالت ملراعاة طبيعة 
بيانات حســابات اســتخدام الوارد والغاية من هــذا التحليل، مثاًل: 

)1( إن العديــد مــن املجموعــات الغذائية يف هذه األداة )مثاًل 
املكمــالت الغذائيــة واألطباق املركبة( ينطــوي عى أغذية فردية 

غري مدرجة يف قاعدة بيانات حســابات اســتخدام الوارد، ولذا 
مل يجــر تشــكيل تلك املجموعات؛ )2( ولغايات هــذا التحليل، 
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املجموعات الفرعيةاملجموعة الفرعيةاملجموعات الغذائيةاملجموعة

ومنتجاتها1 الحبوب 

األرز واملنتجات القامئة عليه1−1

الذرة واملنتجات القامئة عليها2−1

القمح واملنتجات القامئة عليه3−1

الحبوب األخرى )مبا فيها البسكويت العادي وبسكويت الوايفر الهّش(4−1

الفاكهة ومنتجاتها2
الفاكهة: طازجة )باستثناء املصنعة منها(1−2

الفاكهة: مصنعة )مبا يشمل املجففة منها باستثناء املعسولة(2−2

الخضار ومنتجاتها3
الخضار: طازجة )مبا فيها املجمدة باستثناء املجّهزة منها(1−3

الخضار: مجّهزة )مبا فيها املجففة(2−3

4
الجذور والدرنات وموز 

الجنة ومنتجاتها

البطاطا والبطاطا الحلوة ومنتجاتهام1−4

الكسافا ومنتجاتها2−4

3−4
الجذور والدرنات النشوية األخرى )التارو واليام وغريها؛ باستثناء الجذور والدرنات السكرية( 

ومنتجاتها

موز الجنة واملنتجات القامئة عليه4−4

5
البقول والبذور والجوز 

ومنتجاتها

البقول )باستثناء فول الصويا( ومنتجاتها1−5

فول الصويا واملنتجات القامئة عليه )باستثناء زيت فول الصويا(2−5

املكرسات ومنتجاتها3−5

البذور ومنتجاتها )باستثناء زيت البذور(4−5

البيض ومنتجاته6
البيض: طازج1−6

منتجات البيض2−6

اللحوم ومشتقاتها7

اللحم األحمر1−7

اللحوم املجهزة − جميع األنواع )مبا يف ذلك فضالت الذبائح املجهزة واللحوم املجففة(2−7

الدواجن: طازجة )باستثناء املجهزة منها واملجففة(3−7

فضالت الذبائح: طازجة )باستثناء املجفف منها واملجهز(4−7

اللحوم األخرى )مثل الزواحف والربمائيات(: طازجة أو مجهزة أو مجففة5−7

8
 األسامك واألسامك

الصدفية ومنتجاتها

األسامك − من كافة األنواع: طازجة ومجهزة 1−8

األسامك املقددة2−8

3−8
األسامك الصدفية − من جميع األنواع )القرشيات والرخويات ورأسيات األرجل والرخويات 

ذوات املرصاعني(: طازجة ومجهزة

منتجات األلبان9

الحليب: طازج1−9

الحليب أو منتجاته الفرعية: مجفف2−9

األجبان3−9

أخرى: لنب، منتجات فرعية )مثل الرشش( 4−9

الدهون والزيوت10
الدهون والزيوت النباتية1−10

الدهون والزيوت الحيوانية2−10

السكريات واملحليات11
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

أنشــئت املجموعتــان الفرعيتان "اللحــوم الحمراء" و"اللحوم 
املجهــزة" وفًقــا لتعريف الوكالة الدوليــة لبحوث الرسطان.26

ولغايــات التحاليل هذه درســنا 13 مــن أ صل 19 مجموعة 
غذائيــة مدرجة يف األداة )أنظــر الجدول ألف2–3(. ولكن 
يف تحليــل اتجاهــات إتاحة املجموعــات الغذائية املختارة، 
عرضــت تقييــامت تخص 10 مجموعــات غذائية )الحبوب؛ 

والفاكهــة؛ والخضــار؛ والجذور والدرنات ومــوز الجنة؛ والبقول 
والبذور واملكرسات؛ والبيض؛ واألســامك واألســامك الصدفية؛ 

ومنتجــات األلبان؛ والدهون والزيوت؛ والســكريات واملحلّيات( 
و3 مجموعــات فرعيــة للحوم )اللحوم الحمــراء واللحوم املجهزة 

والدواجــن(. يف حني أنــه يف تحليل مســاهمة املجموعات الغذائية 
يف إجــاميل الطاقــة الغذائية والتغذوية املتاحــة، تثل التقديرات 

13 مجموعــة غذائية مصنفــة ضمن 7 مجموعات.

التحليل واو 3– 
اســتخدمت بيانات حســابات استخدام الوارد لوصف االتجاهات 

عــى صعيد إتاحة مجموعات غذائيــة مختارة )كالحبوب؛ والفاكهة؛ 
والخضــار؛ والجــذور والدرنات وموز الجنة؛ والبقول والبذور 

واملكرسات؛ والبيض؛ واألســامك واألسامك الصدفية؛ ومنتجات 
األلبان؛ والدهون والزيوت؛ والســكريات واملّحليات( ومجموعات 

فرعيــة )اللحوم الحمراء واللحوم املجهزة والدواجن( عى املســتوى 
العاملي، بحســب اإلقليم وبحســب فئة مدخول البلد للسنوات 
املمتدة بني 2000 و2017. وقد عرضت التقديرات عى شــكل 
النصيب اليومي املتوســط للفرد مــن الكميات الصالحة لألكل.

وتم اســتخالص التقديرات اليومية للفرد عرب قســمة إجاميل األغذية 
املتاحــة للمجموعة املعينة، عى العدد اإلجاميل للســكان يف ذلك 
العام1 وعى عدد األيام يف الســنة الواحدة. ومن أجل اســتخالص 

التقديــرات املعرّب عنها ككميات أقرب إىل الغذاء املتاح لالســتهالك، 
تــم أواًل تعديل كميات األغذية بحســب الفواقد التي قد تحصل 

عى مســتوى تجارة التجزئة واملقدرة بناء عى معلومات منشــورة 
عى املســتوى العاملي–اإلقليمــي،27 ومن ثم تحويلها إىل كميات 

مقابلــة صالحة لألكل، عرب احتســاب عوامل الجزء غري الصالح لألكل 
)مثل عوامل الفضالت(. وتجدر اإلشــارة إىل أن بيانات حســابات 

اســتخدام الوارد )وموازين األغذية( ال تشــمل الفاقد من األغذية 
عند مســتوى اإلنتاج ومســتوى ما بعد الحصاد. وبالتايل، فإن 

التقديــرات املعروضة يف هذه الوثيقة تســتثني الفواقد يف األغذية 
حتى مســتوى تجارة التجزئة. ولكنها ال تســتثني املهدر املمكن 

للغذاء الذي قد يحصل عى مســتوى األرسة. 

كــام ُعرضت مســاهمة 13 مجموعة غذائيــة )الحبوب؛ والفاكهة؛ 
والخضــار؛ والجذور والدرنات وموز الجنــة؛ والبقول والبذور 

واملكرّسات؛ والبيض؛ واألســامك واألســامك الصدفية؛ ومنتجات 
األلبــان؛ والدهون والزيوت؛ والســكريات واملحليات؛ واملرشوبات 
وغريهــا( يف إجــاميل األغذية املتاحة ويف الطاقــة التغذوية املتاحة 

عــام 2017، وذلــك بناًء عى فئة دخــل البلد. وقد عرضت 
التقديــرات )املوزعــة عى 7 مجموعات غذائية( كمســاهمة 

للمجموعــة الغذائية )نســبة مئويــة( املعينة يف إجاميل األغذية 
املتاحــة، ومســاهمة املجموعة الغذائية )نســبة مئوية( يف إجاميل 

الطاقــة التغذوية املتاحة. 

وقــد جــرى تصنيف البلدان بحســب مســتوى الدخل )البلدان 
املرتفعــة الدخــل، والبلدان املتوســطة الدخــل من الرشيحة 

العليــا، والبلــدان املتوســطة الدخل مــن الرشيحة الدنيا، 
والبلــدان املنخفضــة الدخل( باســتخدام تصنيفــات البنك الدويل 

28 لعام 2020. 

ومــن أجل وصــف كامــل للمنهجية )مبا يف ذلك قامئــة مفّصلة 
لألغذيــة الفردية يف حســابات اســتخدام الوارد وعوامل األجزاء 

 Gheri غــري الصالحة لــألكل املســتخدمة( والنتائج، أنظر
وآخرين )ســيصدر قريبًا(.29

حتليل الرابط بني انعدام األمن الغذائي واستهالك  زاي– 
األغذية

يشــري هذا القســم إىل التحليل يف القســم 1–3 بعنوان "كيف يؤثر 
انعدام األمــن الغذايئ يف مأكل الناس؟"

جمموعات البيانات زاي 1– 
كانــت مجموعــات البيانات املســتخدمة يف التحليل عبارة عن 

ثالثة اســتقصاءات الســتهالك األرس املعيشــية وإنفاقها، أي: املسح 
املتكامــل مليزانيــة األرس املعيشــية يف كينيا للفرتة 2015–2016، 

ودراســة أمناط االســتهالك والتغذية يف السودان لعام 2018، 
واملســح بشــأن دخل األرس ومرصوفاتها يف ساموا لعام 2018؛ 
ومســح واحد للمتناول الغذايئ عى مســتوى الفرد هو املســح 

 Encuesta Nacional( الوطنــي للصحة والتغذية يف املكســيك
.de Salud y Nutrición ]ENSANUT[( 2012

تعريف املتغريات زاي 2– 
تــم تشــكيل متغرّي انعدام األمن الغذايئ بناء عى ثالثة أقســام 
)اآلمنــون مــن الناحية الغذائية/مــن يعانون من انعدام األمن 

الغــذايئ الطفيــف؛ من يعانون من انعدام األمن الغذايئ املتوســط؛ 
مــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ الشــديد(، وبناء عى 
بيانــات مقيــاس انعدام األمن الغــذايئ القائم عى التجارب، 

واملســتخرجة مــن مجموعــات البيانــات الخاصة بكينيا واملكســيك 
والســودان. يف ما خص ســاموا، تم تشــكيل متغرّي انعدام األمن 
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الغــذايئ بنــاء عى جزئــني اثنني ألن عدد األرس التــي تناولتها 
العينــة والتــي عانــت من انعدام األمن الغذايئ الشــديد كان 

متدنيًــا للغايــة، وبالتايل، مــن أجل توفري تقديــرات موثوق بها 
الســتهالك األغذيــة بحســب فئة األمن الغــذايئ، جرى الدمج بني 

فئــة مــن يعانون مــن انعدام األمن الغذايئ الشــديد وبني فئة 
مــن يعانــون من انعــدام األمن الغذايئ املتوســط – فأصبحت 

الفئتــان املدمجتــان تعرفــان بفئة "من يعانــون من انعدام األمن 
الغذايئ املتوســط". وتــت مواءمة مقيــاس انعدام األمن الغذايئ 

يف كل بلــد مــع مقيــاس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ 
)FIES( عــى املســتوى العاملــي تبًعــا ملنهجية هذا األخري يف 

إنتــاج قيــاس قابل ملقارنة مســتويات انعــدام األمن الغذايئ عرب 
30 البلدان.

وجــرى تقديــر متوســط اســتهالك مجموعات غذائيــة مختارة 
بنــاء عــى الغرامــات اليوميــة للفرد. وصّنفــت األغذية ضمن 

19 مجموعــة عــى أســاس أهميتهــا التغذوية، بناًء عــى املعايري 
املســتخدمة يف أداة "بيانــات اســتهالك األغذيــة الفردي 

العاملــي" )GIFT( املشــرتكة بــني منظمــة األغذية والزراعة 
25 مــع بعض االســتثناءات، مراعاًة  ومنظمــة الصحــة العامليــة،

لطبيعــة بيانــات االســتهالك األرسي. وألجــل تلــك التحاليل، 
تناولنــا 11 مجموعــة )الحبــوب؛ والجــذور والدرنات وموز 

الجنــة؛ والبقــول والبــذور واملكــرّسات؛ ومنتجات األلبان؛ 
والبيــض؛ واألســامك واألســامك الصدفية؛ واللحــوم؛ والفاكهة؛ 
والخضــار؛ والدهــون والزيــوت؛ واملحلّيات والســّكريات( من 
أصــل املجموعــات الغذائيــة الـــ 19. وتثل جميــع التقديرات 

كميــات صالحــة لألكل.

وجــرى تقديــر متوســط املتنــاول الظاهر مــن الطاقة 
التغذويــة لحصــة الفــرد اليوميــة مــن الكيلو ســعرة. ويف 

حالــة مجموعــات البيانــات الثالثــة لالســتقصاءات املتعلقــة 
باســتهالك األرس املعيشــية وإنفاقهــا، يشــري تقديــر الطاقــة 

التغذويــة فقــط إىل االســتهالك داخــل املنــزل. وقد اســتثنيت 
األغذيــة التــي مل تتوفــر بشــأنها ســوى معلومــات عــن قيمتها 

النقديــة )وهــي عــادًة أغذية تســتهلك خــارج البيت(. ويف 
مجموعــة البيانــات الخاصــة باملكســيك، جــرى اإلبــالغ عن 

األغذيــة كافــة )املســتهلكة داخــل البيــت وخارجه( مــن حيث 
كمياتهــا، وبالتــايل، جــرى تناولهــا كلهــا يف تقديــر املتنــاول 

الظاهــر مــن الطاقــة التغذوية.

التحليل زاي 3– 
تــم التوصل إىل تقديرات متوســط اســتهالك املجموعات الغذائية 

واملتنــاول من الطاقة التغذوية بحســب مســتوى انعدام األمن 

الغــذايئ يف كل مــن البلدان. وتــم الحصول عى اإلحصاءات من 
بيانات االســتقصاءات املتعلقة باســتهالك األرس املعيشــية وإنفاقها 

باســتخدام برمجية.ADePT-FSM 32،31 وباســتخدام مجموعة 
البيانــات املتعلقة باملكســيك، تم الحصول عــى التقديرات عرب 

تطبيــق طريقــة "املعهد الوطني للرسطــان" من أجل املتناول 
االعتيــادي من األغذية املســتهلكة بشــكل عريض واملتناول من 

الطاقــة الغذائيــة املعتاد،33 ونفذت بواســطة ماكرو Mixtran و
Distrib SAS.ا34

وجــرت مقارنة املتوســطات بواســطة تحليل االنحــدار، وأعقبتها 
فحوصــات Tukey البَعديــة الثنائيــة )حيث يبلــغ معدل الخطأ 

العائــيل 5 يف املائة(، باســتثناء ســاموا، حيث تــم تقييم الفوارق 
يف مــا بــني املجموعات بواســطة تحليل االنحدار وحســب. وقد 

ذكُــرت فقــط النتائــج ذات األهمية اإلحصائيــة ضمن النص.

واختلف تصميم مناذج اســتهالك األغذية يف املســوح األربعة التي 
جــرى تحليلهــا اختالفًا ملحوظًا. وجرت محــاوالت لجعل إحصاءات 

اســتهالك األغذيــة قابلة للمقارنة عــرب مختلف البلدان إىل أقىص 
حد ممكن. إال أن مقارنة مســتويات االســتهالك عــرب البلدان يجب 

أن تتــم مع مراعــاة هذه العقبة.

Alvarez– مــن أجــل وصف كامــل للمنهجيــة والنتائج أنظر
Sanchez وآخرون )ســيصدر قريبًا(.35

حتليل الرابط بني انعدام األمن الغذائي القائم  حاء– 
على مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي وبني املقاييس 

اجلديدة جلودة األمناط الغذائية: أدلة من غانا ومجهورية 
تنزانيا املتحدة

يعــرض هذا القســم تفاصيل إضافية عــن التحاليل الواردة يف 
اإلطار 9.

جمموعات البيانات حاء 1– 
تــم جمع البيانات املســتخدمة يف تقديــر مؤرشات جودة النمط 

الغــذايئ املعروضــة يف التحليل، من خالل إحصــاء غالوب© العاملي 
يف ســياق املــرشوع العاملي لجودة األمنــاط الغذائيةخ خ إىل جانب 

بيانــات مســتخدمة لتقدير معدالت انتشــار انعدام األمن الغذايئ. 
وتضمنــت املســوح التي أجريت عــام 2019 يف كال البلدين منوذج 
مســح مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، واســتبيان جودة 

)DQ-Q(.ا70 الغذائية  األمناط 
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تعريف املتغريات حاء 2– 
جــرى تشــكيل ثالثة مؤرشات لجودة األمنــاط الغذائية هي:

	 )FGDS( دليــل تنــّوع املجموعة الغذائية
دليل اســتهالك األطعمة املغذية التي تســاهم يف األمناط  	

)FLAVOURS( الغذائيــة الصحية
دليــل اســتهالك املكونات الغذائية التي يجــب الحد منها أو  	

)FAD( تفاديها 

وقــد أُنتج كل من املؤرشات باســتخدام تركيبــات مختلفة 
للمجموعــات الغذائيــة، بحيث يرتكز دليــل تنوع املجموعة 

الغذائيــة )FGDS( عــى عرش مجموعات هــي: الحبوب؛ والجذور 
البيضــاء والدرنات وموز الجنــة؛ والبقول؛ واملكرسات والبذور؛ 

ومنتجــات األلبان؛ واللحوم، والدواجن واألســامك؛ والبيض؛ 
والخضــار الورقيــة الغامقة اللــون؛ والفاكهة والخضار األخرى 

الغنيــة بالفيتامــني A؛ والخضار األخــرى؛ والفاكهة األخرى. ويف 
هــذا املؤرش تثــل كل مجموعة نقطة واحدة. أما دليل اســتهالك 

األطعمــة املغذية التي تســاهم يف األمنــاط الغذائية الصحية 
)FLAVOURS( فريتكــز عى تســع مجموعات هي: الحبوب 

الكاملــة؛ والبقــول؛ واملكرسات والبذور؛ والخضــار الربتقالية اللون 
الغنيــة بالفيتامــني A؛ والخضار الورقية الغامقــة اللون؛ والخضار 
األخــرى؛ والفاكهة الغنيــة بالفيتامــني A؛ والحمضيات؛ والفاكهة 

األخــرى. ويف هــذا املؤرش، تثــل كل مجموعة نقطة واحدة، 
باســتثناء مجموعــة "الحبــوب الكاملة" التي تثــل نقطتني. ويرتكز 

دليــل اســتهالك املكونات الغذائية التي يجــب الحد منها أو 
تفاديها )FAD( عى ســت مجموعــات هي: املرشوبات املحالة 
بالســكر؛ والحلويــات؛ واللحوم املجهــزة؛ واللحوم الحمراء غري 

املجهــزة؛ واألغذيــة املقلية بالعمق؛ واملأكــوالت الرسيعة )األغذية 
عاليــة التجهيز والغنية بالدهون والســكريات/األمالح التي تشــرتى 

مــن مطاعم ذات امتياز أو سلســلة مطاعــم( والنودلز الرسيعة 
التحضــري. ويف هــذا املؤرش، تثــل كل مجموعة نقطة واحدة 

باســتثناء املرشوبات املحالة بالســكر واللحــوم املجهزة التي تثل 
نقطتــني. وكانت كل املتغــريات التابعة مبثابة متغــريات ترتيبية 

قامئــة عى عالمــات املجموعات الغذائية.

وقــد تم تشــكيل مؤرش انعدام األمن الغــذايئ بناء عى ثالثة 
أقســام )اآلمنون مــن الناحية الغذائية/مــن يعانون من انعدام 
األمــن الغــذايئ الطفيف؛ من يعانون مــن انعدام األمن الغذايئ 

املتوســط؛ من يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشــديد( 
باســتخدام بيانــات مقياس انعدام األمن الغذايئ مــن كل مجموعة 
بيانــات. وتــت مواءمة مقياس انعدام األمن الغــذايئ لكل بلد مع 

مقيــاس املعانــاة من انعدام األمن الغذايئ عى املســتوى العاملي 
تبًعــا ملنهجيــة هــذا األخري يف إنتاج قياس قابــل للمقارنة عرب 

البلــدان ملســتويات انعدام األمن الغذايئ.

املواصفات النموذجية حاء 3– 
اســتُخدمت معادالت االنحــدار املنطقي الرتتيبي لتقدير مدى 

أرجحيــة حصول الفرد عــى عالمة تعلو نقطًة واحدة يف كل من 
املــؤرشات الثالثة لجــودة النمط الغذايئ، نظرًا إىل حالة ذلك الفرد 

عى مســتوى انعدام األمن الغذايئ. وقّدرت االنحدارات لكل مؤرش 
للجــودة عى حدة )FGDS وFLAVOURS وFAD( وأجريت 

التحاليل مع مراعاة الســن ونوع الجنس ومســتوى التعليم والدخل 

n .ومنطقــة اإلقامة وحجم األرسة والوضع الزوجي
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ANNEX 3
وصف القسم 2-1 وبياناته ومنهجيته

وصف األمناط الغذائية الثالثة ألف- 
النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة:  ألف-1 

تعريفه وكلفته
يؤمن النمط الغذايئ الكايف من حيث الطاقة ســعرات حرارية 
كافيــة لتأمني رصيد من الطاقــة للعمل بصورة يومية، وهو ال 
يتحقق إال من خالل اســتهالك الغذاء األســايس النشوي للبلد 

املعــنّي )مثاًل الــذرة أو القمح أو األرز(. ويف هذا التقرير، تتمثّل 
االحتياجــات النموذجية للنمــط الغذايئ الكايف من حيث الطاقة 

وللنمطــني الغذائيــني اآلخرين، يف االحتياجات التغذوية المرأة 
مرجعيــة بالغــة غري حامل وغــري مرضعة تبلغ 30 عاًما من العمر 

وتارس نشــاطًا بدنيًا معتداًل.

وتُحســب كلفة النمط الغذايئ الــكايف من حيث الطاقة لتحديد 
الكلفــة الدنيا املطلقة لتلبية االحتياجات من الســعرات الحرارية 

من خالل الغذاء األســايس النشــوي األدىن مثًنا املتاح يف البلد املعنّي. 
وال يقصــد أن تكــون كلفة النمــط الغذايئ الكايف من حيث الطاقة 
مبثابــة كلفة واقعية أو منوذجيــة للنمط الغذايئ املعني، وإمنا هي 

تثل الكلفة األدىن املطلقة للســعرات الحرارية املناســبة. والحقيقة 
أن الغاية من حســاب أســاس املقارنة الفريض هذا هي تعيني 

حــد أدىن لكلفــة الصمود عى املدى القريب يف كل مكان وزمان، 
وتحديــد الكلفة اإلضافيــة املطلوبة لتحقيق األهداف األبعد أجاًل 
املحددة للنمطني الغذائيني اآلخرين. ويســتخدم أســاس املقارنة 
هــذا يف التقرير كنقطٍة للمقارنة من أجل مناقشــة القدرة عى 

تحمــل كلفة النمط الغــذايئ املالئم من حيث املغذيات والنمط 
الغــذايئ الصحي )أنظر أدناه(. 

وقــد جرى اختيــار امرأة يف الثالثني من العمــر كمرجعٍ لتحديد 
كلفــة األمنــاط الغذائية الثالثة، مبــا أن التحاليل األولية تدل 
عــى أن املتوّســط املرجح لكلفة األمنــاط الغذائية لكل بلد، 

والذي يُســتخلص من خالل حســاب االحتياجات من الســعرات 
الحراريــة واملغذيات ذات الصلة بالســن ونــوع الجنس، قريب 

جــًدا من الكلفــة املرتتبة عى هذه املرأة املرجعيــة. ويتم تحديد 
"االحتياجــات املقــدرة من الطاقة" المرأة غــري حامل وغري مرضعة 

يف ســن الثالثني تارس نشــاطًا بدنيًا معتداًل، باســتخدام "املتناوالت 
الغذائيــة املرجعية" التــي وضعها معهد الطب، بواســطة الصيغة 

التالية:

االحتياجات املقدرة من الطاقة= 354 - 6.91*السن + مستوى 
النشاط البدين*)9.36*الوزن )كلغ( + 726*الطول )م((

حيــث إن وزنًا يعــادل 57 كيلوغراًما وطواًل يعادل 1.63 مرتًا ميثالن 
القيمتني املتوســطتني المرأة بالغة، بحســب مخطط النمو ملنظمة 

الصحة العاملية، ما يعادل مؤرًشا متوســطًا لكتلة الجســم بقيمة 
21.5؛ أما مســتوى النشــاط البدين الذي يعادل 1.27 فهو املعامل 

الناشــط ملستوى النشــاط البدين استناًدا إىل االحتياجات املقدرة من 
الطاقة. وبالتايل، فإن قيمة املتناول من الســعرات نفســه املستند 

إىل الــوزن والطول املتوســطني ملنظمة الصحة العاملية، وكذلك 
املعامل الناشــط املوىص به ملســتوى النشاط البدين ينطبقان عى 

جميع البلدان وال يعكســان الخصائص الســكانية للبلد املعني.

وبناء عى هذه الصيغة، يقّدر املأخوذ من الســعرات لدى 
املجموعة الســكانية املرجعية بـ 329 3 كيلو ســعرة يف اليوم. 

ويطبّــق هذا املحتوى من الســعرات عى األمناط الغذائية الثالثة 
كلها وعى البلدان كلها عى ســبيل املقارنة.

النمط الغذائي املالئم من حيث املغذيات:  ألف-2 
التعريف والكلفة

ال يؤمــن النمــط الغذايئ املالئم من حيــث املغذيات قدًرا كافيًا 
من الســعرات الحرارية وحســب وإمنا يوفّر أيًضا مســتويات 

كافيــة من جميع املغذيات األساســية لحياة صحية وناشــطة، 
وذلــك مــن خالل مزيج متزن مــن الكربوهيدرات والربوتينات 

والدهــون والفيتامينــات واملعادن ضمن الحــدود القصوى والدنيا 
املطلوبــة ملنع النواقص وتفادي الســّمية. وتحســب كلفة هذا 

النمــط الغــذايئ لتحديــد الكلفة الدنيا لألغذية التي تســتويف جميع 
املتطلبــات املعروفة من املغذيات األساســية فضاًل عــن املتطلبات 
مــن الطاقــة الغذائيــة والبالغة 329 2 كيلو ســعرة المرأة مرجعية 

الثالثني.  يف سن 

امللحق 3

| 214 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

وتتمثــل الغايــة من حســاب هذا النمط الغــذايئ يف تحديد الكلفة 
والقــدرة عى تحملهــا البتياع جميع املغذيات بالنســب املطلوبة، 

بغيــة تحديــد قدرة النظام الغذايئ لــكل بلد عى توفري أمناط 
غذائيــة مالمئــة من حيث املغذيات يف جميــع األمكنة واألزمنة. 

وتشــّكل الكلفــة الدنيــا للنمط الغذايئ املالئم مــن حيث املغذيات 
أيًضــا حــًدا أدىن مفيــًدا لكلفة املغذيات من أجــل تحديد الكلفة 

اإلضافيــة املطلوبــة لتحقيق األهــداف اإلضافية املحددة يف 
النمطــني الغذائيــني اآلخرين، مثل حاميــة الصحة عى املدى 

البعيــد واألمناط الغذائيــة املفضلة ثقافيًا. 

وتعــّرف كلفــة النمــط الغذايئ املالئم من حيــث املغذيات عى 
أنهــا الكلفــة الدنيــا لتلبيــة االحتياجات املقدرة مــن الطاقة، فضاًل 

عــن القيــم اليوميــة املطلوبــة للمتناول من املغذيــات املتمثلة 
يف 23 مــن املغذيــات الكبرية واملغذيــات الدقيقــة للمجموعة 

املرجعيــة )الجدول ألــف3–1(. وتطبق متوســطات االحتياجات 
العامليــة املنســقة )H-ARs( أي مســتوى املغذيــات الذي يلبي 

احتياجــات 50 يف املائــة من الســكان الذيــن يتمتعون بصحة 
جيــدة. وفضــاًل عن ذلك، تطبّق املســتويات العليا املنســقة 

للمتنــاول )H-ULs( والتــي تثل املســتوى األعى القادر عى 
تجنــب التأثــريات الســلبية يف الصحــة،36 ومتناول الحد من 

احتــامل اإلصابــة باألمراض املزمنة، يف مــا خص الصوديوم.38،37

وبغيــة حســاب كلفــة األمناط الغذائيــة املالمئة من حيث 
املغذيــات، يختــار برنامــج خطي أغذيًة توفــر محتوى من 

املغذيــات مــا فوق متوســطات االحتياجات العاملية املنســقة 
ومــا دون املســتويات العليــا املنســقة، ومتناول الحد من 

احتــامل اإلصابــة باألمــراض املزمنة يف ما خــص الصوديوم، فيام 
يحــدد أن املتنــاول مــن املغذيات الكبرية هــو ضمن النطاق 

املقبــول لتوزيــع املغذيــات الدقيقة الذي حــدده معهد الطب،39 
ويســتويف محتــوى الطاقــة البالغ 329 2 كيلو ســعرة. أما 

النتيجــة فعبــارة عــن ســلة تثّل الكلفــة الدنيا لتلبيــة االحتياجات 
املتوســطة مــن الطاقة واملغذيــات الكبرية واملغذيــات الدقيقة 

السكان.  لدى 

وبالنســبة إىل نصف الســكان، فإن االحتياجات الفعلية من 
املغذيات تكون أدىن مســتوى، وكذلك فــإن الكلفة الفعلية لنمط 
غذايئ مالئم من حيث املغذيات ينبغي أن تكون أدىن مســتوى؛ 

وبالنســبة إىل النصف اآلخر من الســكان، فإن االحتياجات الفعلية 
مــن املغذيات أعى، وهكذا يفــرتض بالكلفة الفعلية لنمط غذايئ 

مالئم من حيث املغذيات أن تكون أعى هي أيًضا. وبالنســبة 
إىل األشــخاص األقل نشــاطًا بدنيًا، تكون االحتياجات من الطاقة 

وبالتايل التكاليف الناجمة عنها، أدىن. أما بالنســبة إىل األشــخاص 
األكرث نشــاطًا بدنيًا، تكــون االحتياجات وبالتايل التكاليف، أعى. 
ويتمثــل الهدف يف توفري أفضل تقدير ملتوســط الكلفة املطلوبة 

لتلبيــة االحتياجات من الطاقــة ومن املغذيات الكبرية واملغذيات 
الدقيقة لدى السكان. 

ويف تحليل للحساســية، تحســب كلفة منط غذايئ مالئم من حيث 
املغذيات أيًضا باســتخدام املقــررات الغذائية اليومية التي حددها 

معهد الطب، أو املتناول املناســب، يف حال مل يكن هذا األخري 
أكرب من متوســطات االحتياجات العاملية املنســقة، لتحديد كلفة 
منــط غذايئ مالئم مــن حيث املغذيات يغطي 97.5 يف املائة من 

احتياجات الســكان من املغذيات.

يف الشــكلني 30 و31 تم تقدير كلفة النمط الغذايئ املالئم من 
حيث املغذيات ألرسة مكونة من خمســة أشــخاص محددين ثم 

التعبري عنها كمتوســط للفرد. وتتفاوت األرسة املنمذجة بحســب 
البلــد، ولكنها تتضمن عادة طفاًل واحــًدا يتلقى رضاعة طبيعية 

ترتاوح ســنه بني 12 و23 شــهرًا، وطفاًل آخر يف سن املدرسة 
)6–7 ســنوات( وفتاة مراهقة واحدة )14–15 سنة(، وامرأة 

مرضعــة ورجاًل بالًغا. ويقاس عدم التيرّس بنســبة األرس يف البلد 
املعــني التــي ال تكفيها نفقاتهــا الغذائية تحمل كلفة منط غذايئ 

مالئــم مــن حيث املغذيات يف البيئة املحليــة التي تعيش فيها تلك 
األرس. ويتضمــن النمط الغذايئ املالئم من حيث املغذيات للشــخص 

الواحد متوســط االحتياجات من الطاقة واملتناول املوىص به من 
الربوتينــات والدهون وأربعة معادن وتســعة فيتامينات. وينطبق 

املتنــاول من املغذيات املرجعــي، أي كّمية املغذيات التي تلبي 
احتياجات جميع الســكان تقريبًا، )97.5( يف املائة.
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امللحق 3

 معدلالوحدةاملادة املغذية
االحتياجات

املقررات الغذائية 
اليومية أو املتناول 

املناسب*

الحد األدىن للنطاق 
املقبول لتوزيع 

املغذيات الكبرية 

الحد األقىص للنطاق 
املقبول لتوزيع 

املغذيات الكبرية 
الحد األقىص

329 3292 2كيلو سعرةالطاقة1

37.64658.2203.8غرامالربوتينات2

51.890.6غرامالشحوم3

262378.5غرامالكربوهيدرات4

500 0002 7501ملليغرامالكالسيوم5

22.422.445ملليغرامالحديد63

265310350ملليغراماملغنيسيوم71

000 5807004ملليغرامالفسفور8

8.910.225ملليغرامالزنكب9

0.70.95ملليغرامالُنحاس10

4555300ميكروغرامالسيلينيوم11

000 80802ملليغرامفيتامني Cج12

0.91.1ملليغرامالثيامني13

1.31.3ملليغرامالريبوفالفنيج14

111435ملليغرامالنياسني151

1.31.325ملليغرامفيتامني B6ج16

000 2504001ميكروغرامالفوالت171

18B12 22.4ميكروغرامفيتامني

000 4907003ميكروغرامفيتامني Aا192

20E 1215300ملليغرامالفيتامني

300 2ملليغرامالصوديوم21

45ملليغرامفيتامني B5أ22

500 3204253ملليغرامالكولنيأ23

11  2.42.4ملليغراماملنغنيسأ،ج24

مالحظات: تعود القيم املعروضة إىل امرأة غري حامل وغري مرضعة يف سن الثالثي. وتشري القيم يف هذا العمود إىل املقررات الغذائية اليومية باستثناء املواضع اليت 
تذكر خالف ذلك: أ- القيمة هي املتناول الكايف؛ ب- قيمة الزنك تفرتض نظاًما غذائًيا غري حمدد. ج- القيم نفسها استخدمت لكل من متوسط املتطلبات واملقررات 

الغذائية اليومية ألن املقرر الغذائي اليومي/املتناول الكايف ليس أكرب من متوسطات االحتياجات العاملية املنسقة. 1- تشري املستويات العليا فقط إىل املتناول من 
املكمالت الغذائية وبالتايل ال حتتسب ضمن كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث املغذيات. 2- يشري املستوى األعلى للفيتامي A إىل املتناول من الرتينول. 3- يفرتض 

متوسط االحتياجات العاملي املنسق للحديد منًطا غذائًيا متدين االمتصاص لقيمة متوسط املتطلبات.  4- يفرتض متوسط االحتياجات العاملي املنسق للزنك منًطا 
غذائًيا متدين االمتصاص لقيمة متوسط املتطلبات.

املصدر:  Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. روما، 
منظمة األغذية والزراعة.

اجلدول ألف1-3
قيم املتناول من املغذيات المرأة مرجعية تبلغ 30 سنًة من العمر
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

النمط الغذائي الصحي: التعريف والكلفة ألف-3 
ال يقتــرص النمــط الغذايئ الصحي عى توفــري كمية كافية من 

الســعرات الحرارية وحســب وإمنا أيًضا يوفر مســتويات كافية من 
جميــع املغذيات األساســية ألجل حياة صحية وناشــطة. وعى غرار 

النمطــني الغذائيــني املذكورين أعاله، فــإن املجموعة املرجعية 
هــي امــرأة بالغة يف ســن الثالثني. وال تتحن املنهجية املســتخدمة 
هنــا كفايــة املغذيات، وإمنا تضمن اســتهالك كميــة أكرث تنوًعا من 

املغذيــات التي تعود ملختلــف املجموعات الغذائية.

وتعــرّف كلفة النمــط الغذايئ الصحي عى أنهــا الكلفة الدنيا 
لألغذيــة التي تســتويف مجموعة من التوصيــات التغذوية، بناء 
عــى "الخطوط التوجيهية بشــأن النظــم الغذائية القامئة عى 

األغذيــة"، والتــي ترمي إىل توفري ما يكفي من الســعرات الحرارية 
واملغذيــات. ويتضمــن هذا النظام الغــذايئ أيًضا متناواًل أكرث 

تنوًعــا من أغذيــة تنتمي إىل مجموعات غذائية عــدة مختلفة. 
ومــع أن النمــط الغذايئ الصحي ال يُختار عى أســاس مغذياته 
وإمنــا بناء عى مــا تحدده "الخطوط التوجيهية بشــأن النظم 

الغذائيــة القامئة عى األغذيــة" )الخطوط التوجيهيــة(، فالحقيقة 
أن هــذا النمــط الغذايئ يوفر االحتياجات من املغذيات بنســبة 
95 يف املائــة وميكــن بالتايل اعتباره يف معظــم األحيان مالمئًا من 

املغذيات.40 حيث 

وفيام أن اإلرشــادات املفصلة للخطوط التوجيهية عى املســتوى 
الوطنــي مصممة للبلد املعني، تتشــابه تعاريف املجموعات 

الغذائيــة املســتخدمة لتحديد منط غذايئ صحي بصورة عامة 
بــني مختلف الخطــوط التوجيهية، وهي تتكّون عادًة من 

5–6 مجموعات غذائية مشرتكة. 

ولغايــات هذا التحليل العاملي، ليــس من املمكن تطبيق خطوط 
توجيهيــة محــددة عى كل بلد إذ مل تقــم جميع البلدان بصياغة 

الخطــوط التوجيهية الوطنيــة الخاصة بها. وحتى إن وجدت تلك 
الخطــوط التوجيهية الوطنية فإن عــدًدا قلياًل منها يكون قاباًل 

للقيــاس. وبغيــة تخطي هــذا القيد، ومبا أنه ال توجد طريقة واحدة 
لتعريــف النمط الغــذايئ الصحي، جرى اختيار عرش مجموعات 

مــن الخطوط التوجيهية الوطنيــة لغايات هذا التحليل تبلغ 
رصاحــة عن الكميات الغذائية املــوىص بها لكل مجموعة غذائية 
وتتمتــع بتمثيل إقليمي واســعي: بنن )أفريقيا الغربية( وعامن 

)آســيا الغربية( ومالطة )أوروبا الجنوبية( وهولندا )أوروبا 
الغربية( والهند )آســيا الجنوبية( وفييت نام )جنوب غرب آســيا( 

والصني )آســيا الرشقية( والواليات املتحدة األمريكية )أمريكا 
الشــاملية(، وجامايكا )الكاريبــي( واألرجنتني )أمريكا الجنوبية(.

فتحســب عــرش تكاليف للنمط الغــذايئ الصحي لكل بلد عرب تطبيق 
هــذه املجموعات العرش من الخطوط التوجيهية. وتحســب الكلفة 

املحليــة للنمــط الغذايئ الصحــي والقدرة عى تحملها يف كل بلد 
باالســتناد إىل الغذاءين االثنني األقــل مثًنا يف تجارة التجزئة ضمن 
كل مجموعــة غذائيــة، يف إطــار الكمية الكاملة املوىص بها يف كل 

مــن الخطوط التوجيهية لتلــك املجموعة الغذائية املعنية، من 
أجل توفري متناول من الســعرات يوازي 329 2 كيلو ســعرة. أما 

الســلع الغذائية يف تجارة التجزئــة املذكورة فهي األغذية التي تكون 
متاحة محليًا وقت اإلبالغ عن األســعار، بحســب األسواق.خ خ وينّفذ 

هذا الحســاب لكل مجموعــة فريدة من التوصيات العرش من 
أجــل التوصــل إىل جملة من التكاليف املرتبطة بطائفة من الســبل 

لتلبيــة األمناط الغذائية الصحية بحســب ما حددتها الدول األعضاء. 
وأخريًا، يُســتخدم متوسط الســالل العرش األقل مثًنا كنقطة مرجعية 

لتقديــر كلفة األمناط الغذائية الصحية.

ومبــا أنه ال توجد طريقة واحــدة لتعريف ماهية النمط الغذايئ 
الصحي، تعد هذه الطريقة الوســيلة األكــرث متانًة لتقدير الكلفة 
الدنيــا لنمــط غذايئ صحي بداًل مــن تطبيق تعريف موحد للنمط 

الغــذايئ الصحي. وقد نّفذ تحليل للحساســية عى ثالثة مناذج 
متباينــة لكلفــة النمط الغــذايئ الصحي تم وصفها مع النتائج يف 

امللحــق 4. وتبنّي النتيجة أن األمنــاط الغذائية الصحية أيا كان 
تعريفهــا غري ميســورة الكلفة لعدد كبري جًدا من الناس. 

وينبثــق اختيار املجموعات الخطــوط التوجيهية العرش عن التقاء 
أربعــة عوامل هي: )أ( القياس الواضــح للمجموعات الغذائية؛ 

)ب( وحداثــة تاريخ نرشها؛ )ج( ونســبة تثيلها لألقاليم والبلدان 
ذات العدد الســكاين املرتفع؛ )د( ودرجــة تثيلها لألمناط التغذوية 

املميزة. فعى ســبيل املثال، مبا أنه يعيش أكرث من نصف ســكان 
العامل يف آســيا، ومبا أن األمناط الغذائية تتفاوت بشــكل ملحوظ بني 
األقاليــم الفرعية يف آســيا، يتناول هــذا التحليل ثالث مجموعات من 

الخطــوط التوجيهية تثل ثالثة أقاليم فرعية آســيوية.

باإلضافــة إىل ذلك، لدى تطبيق خطــوط توجيهية مختلفة عى 
بلــدان مختلفــة تتعذر املقارنــة يف ما بني البلدان. ولكن يف املقابل، 

لــدى تطبيق مجموعات الخطــوط التوجيهية العرش عى كل بلد 

خ خ نظًرا إىل التقّلب الدائم لألسعار من البديهي جملموعة السلع األدىن كلفة 

أن تتغري مع الوقت ومع تغري األسواق. إًذا ال توجد جمموعة سلع ثابتة تبقى هي 
األدىن مثًنا على الدوام. ويف بيانات األسعار املستخدمة للتحليل، تشري عبارة 
"كل مرة" إىل الفرتة الزمنية اليت مت اإلبالغ عن أسعار بشأنها. وبالنسبة إىل 

البيانات الشهرية ضمن البلدان، فهي تتمثل عادة يف زيارة واحدة للسوق خالل 
الشهر الواحد، ولكنها أحياًنا قائمة على زيارة واحدة يف األسبوع، ويف بيانات 

برنامج املقارنات الدولية، تتمثل يف سعر متوسط واحد للسنة كلها. وباملثل، فإن 
عبارة "كل مكان" تشري إىل مواقع مادية لألسواق اليت سّجلت األسعار فيها، 

وحيث البيانات املستخدمة تشكل متوسًطا لعدة بائعي يف األسواق املفتوحة ويف 
متاجر البقالة لدى كل بلدة ريفية أو مدينة.
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امللحق 3

مــن البلدان، يتم اســتخالص نطــاق للكلفة مبا أن كل مجموعة من 
الخطــوط التوجيهية ترتبط بكلفــة تختلف بعض اليشء عن غريها 

مــن التكاليف. وتجدر املالحظــة أن كلفة النمط الغذايئ الصحي 
تتأثــر بالتعريف املنصوص عليه يف الخطــوط التوجيهية وباختيارها. 
فعى ســبل املثال، يف حال اســتبعاد مجموعتي الخطوط التوجيهية 

ملالطــة وعامن من التحليل، تصبــح كلفة النمط الغذايئ الصحي 
3.72 دوالًرا أمريكيًا مقارنة بـ 3.75 دوالًرا لدى اســتخدام 

املجموعــات العرش من الخطــوط التوجيهية. أنظر امللحق 4 
لالطــالع عى الخطــوط التوجيهية املحددة لكل من املجموعات 
العــرش ومقارنــة تكاليــف كل منها، مبا يف ذلك مقارنة مع أربعة 

.EAT-Lancet أمناط غذائية صحية ومســتدامة للجنة

ومــن بني مجموعات الخطــوط التوجيهية العرش التي تم 
استخدامها تبنّي أن:

ســت مجموعات منها تســتخدم املجموعات الغذائية الســت  	
نفســها )أي األغذية األساســية النشــوية، واألغذية الغنية 

بالربوتينــات مبا فيهــا البقول/اللحوم/البيــض، ومنتجات األلبان، 
والخضــار، والفاكهة، والدهون/الزيــوت(؛ وتتضمن إحدى هذه 
املجموعــات الســت أيًضا املكرسات كمجموعــة غذائية إضافية 

موىص باســتهالكها يوميًا )اثنتان يف آســيا واثنتان يف أوروبا 
وأفريقيا وأمريكا الشــاملية(. 

وتستخدمان مجموعتان من تلك الخطوط التوجيهية املجموعات  	
الغذائية الست نفسها سوى أّن البقول مصنفة مع األغذية 
األساسية النشوية بداًل من أن تكون مع األغذية الربوتينية 
)واحدة يف آسيا وواحدة يف أمريكا الالتينية ويف الكاريبي(. 

وتســتخدم مجموعة واحدة من الخطــوط التوجيهية  	
املجموعات الغذائية الســت نفســها باســتثناء أن مجموعتي 

البقــول واللحوم/البيــض تعتربان مجموعتــني فرعيتني رضوريتني 
تحــت فئة الربوتينات )آســيا الغربية(. 

وتســتخدم مجموعة واحدة من الخطــوط التوجيهية  	
املجموعات الغذائية الســت نفســها باســتثناء أن منتجات 

األلبــان واللحوم/البيــض مصّنفة مع املجموعة نفســها، فيام أن 
البقــول تشــكل مجموعة رضورية مســتقلة )واحدة يف أمريكا 

الالتينيــة والكاريبي(. 
	  EAT-Lancet ويف املقابــل، يضم النمــط الغذايئ املرجعي لـ

12 مجموعــة غذائيــة )تتضمــن رشط الكمية املحددة من 
اســتهالك اللحوم الحمراء والدواجن والســمك والبيض 

والبقــول والجذور النشــوية لكل منها؛ فيــام تتباين املجموعات 
الغذائيــة ضمــن األمناط الغذائية األربعــة(. ويف معظم الحاالت 

يكــون النمــط الغذايئ املرجعي األقل كلفة بحســب لجنة 
EAT-Lancet هــو النمط الغــذايئ النبايت التام. 

إن طريقــة توزيــع األغذية عــى مجموعات الخطــوط التوجيهية 
العــرش هــذه تثـّـل فقط بعًضا من الســبل املمكنة لتقســيم 

األغذيــة إىل مجموعــات، باالســتناد إىل كيفية اســتخدام األغذية 
يف الطهــو بالدرجــة األوىل. وعى املســتوى العاملي، فإن 

حــوايل نصــف مجموعات الخطوط التوجيهية يســتخدم ســت 
مجموعــات غذائية.

وبالتــاميش مع الخطــوط التوجيهيــة ملنظمة الصحــة العاملية، 
تــويص مجموعــات الخطــوط التوجيهية العــرش املختارة مبا ال 
يقــل عــن 400 غرام من الخضــار والفاكهة، وبأن يســتمد أقل 
مــن 10 يف املائــة من الطاقــة التغذوية من الســكر وأقل من 
5 غــرام مــن امللح، علاًم أن جميــع الوجبات الرسيعــة الغنية 

بالســكريات وباألمالح قــد اســتثنيت واعتربت أغذية غري 
رضوريــة. أمــا األغذية األدىن كلفــة والتي تــم اختيارها فهي عادة 
ســلع نيئــة مثل أصناف الفول والــذرة والخبز والربتقــال والبابايا 

والبصــل والســبانخ والحليب وزيت دوار الشــمس. وهي تشــتمل 
يف معظــم األحيــان عــى البقول؛ كــام تتضمن أحيانـًـا ولكن ليس 
دامئـًـا املكــرسات ألن بعض الخطــوط التوجيهيــة ال ينطوي عى 

املكــرسات. ويكــون من األكــرث صعوبة تحديد مــا إذا كانت تضم 
الحبــوب الكاملــة أم ال، ألن العديــد مــن الحبوب املندرجة يف 
قامئــة برنامــج املقارنــات الدولية ليســت محددة ما إذا كانت 

كاملــة الحبة أم ال.

أمــا الهــدف من حســاب كلفة هذا النمــط الغذايئ والقدرة عى 
تحملهــا فهــو تحديــد قــدرة النظام الغــذايئ يف كل بلد عى توفري 

أمنــاط غذائيــة تلبي االحتياجــات التغذوية مبــا يتجاوز املغذيات، 
األمــر الــذي ينطوي عى أمناط تغذويــة مقبولة وحاميــة للصحة 

عــى املــدى البعيد بأقل كلفــة ممكنــة. وإن الكلفة الدنيا 
للنمــط الغــذايئ الصحــي توفر حــًدا أدىن مفيًدا لكلفــة تحقيق 

األمن الغذايئ من خالل مشــرتيات األســواق. 

ويشــكل هذا أساًســا هاًما للمقارنة ألنه يتيح تقدير ما إذا كان 
جميع الناس قادرين عى الوصول إىل منط غذايئ يســتويف املعايري 
الدنيا لحياة صحية وناشــطة، بحســب ما تحددها الدول األعضاء. 

بيانات ومنهجية تقدير تكاليف األمناط الغذائية  باء– 
الثالثة والقدرة على حتملها

يركّــز تحليل كلفة األمناط الغذائيــة الثالثة والقدرة عى تحملها 
عى 170 بلًدا توفرّت بيانات بشــأنها يف عام 2017. وتبًعا 

لتصنيفــات الدخــل للبنك الدويل يف عام 2017، تبنّي أن من أصل 
170 بلًدا، هناك 27 بلًدا منخفض الدخل و37 بلًدا متوســط الدخل 

مــن الرشيحة الدنيا و43 بلًدا متوســط الدخل من الرشيحة العليا 
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و63 بلًدا مرتفع الدخل. ومع أن دراســة Herforth وآخرين 
)2020(40 تتضمــن 173 بلًدا فقط، اســتثنى التحليل ثالثة بلدان 

مذكورة يف القســم 2–1 )وهي أنغويال وبونري ومونتسريات( 
إذ ال يتوفر تصنيف بشــأنها صادر عن البنك الدويل. أنظر 

الجدول ألــف3–2 لالطالع عى وصف لتلك البلدان. 

يركــز تحليــل الكلفة والقدرة عى تحملهــا عى الكميات الكافية من 
األغذية األدىن كلفة املتاحة يف أســواق التجزئة يف أي زمان ومكان، 

لتلبيــة االحتياجات املحددة مــن الطاقة ومن التغذية. وتكون 
األغذية األغى مثًنا متاحة عادة يف األســواق كذلك، وتحتســب ضمن 

مؤرش ســعر املســتهلك للبلد املعنّي، ولكنها تُستثنى من حسابات 
الكلفــة هذه. وبالتايل فإن األمنــاط الغذائية األدىن كلفة الناتجة 
عــن هذه العملية هي أمناط غذائيــة نظرية. وللحقيقة، يهدف 

هــذا التحليــل إىل أن يقيــس ما إذا كان النظام الغذايئ يضع األمناط 
الغذائيــة الصحية يف متناول الرشائح األكرث فقرًا، مســتعيًنا باألغذية 

التــي تلبي كال مــن املعايري بأدىن كلفة ممكنة. 

أما العيّنة الســكانية املختارة لقيــاس كلفة األمناط الغذائية الثالثة 
والقــدرة عى تحملها فهي املــرأة غري الحامل وغري املرضعة التي 

تارس نشــاطًا بدنيًا معتداًل. وهناك ســببان الختيار حساب مؤرشات 
التيرّس بناء عى امرأة مرجعية يف ســن اإلنجاب. فأوال، الكلفة 
الدنيــا لتلبية املتطلبات من الطاقــة والتغذية لهذه املجموعة 

املرجعية توازي تقريبًا متوســط التكاليف الدنيا ملجموعات الســن– 
نــوع الجنس كافًة عى امتــداد الدورة الحياتية.40 وبالتايل، فإن 

هــذه املجموعة املرجعية هي خري ممثل للســكان ككل.

وثانيًا، تشــّكل النساء يف ســن اإلنجاب عادًة مجموعة سكانية 
منكشــفة تغذويًا بســبب التبعات الهامة لنواقص الطاقة واملغذيات 

عى كل من النســاء والرضع فضاًل عن ارتفاع احتامل حدوث 
حاالت من التغذية غري املالمئة بســبب املامرســات واألعراف 

االجتامعية التي غالبًا ما تعيق النســاء والفتيات. وقامت دراســات 
ســابقة أيًضا بحســاب كلفة األمناط الغذائية كافية املغذيات استناًدا 

إىل هــذه املجموعــة املرجعية.42،41 ولكن يجب األخذ يف االعتبار، 
أن مجموعات ســكانية أخرى، كالنســاء خالل الحمل والرضاعة، قد 

تكــون لها احتياجات أعى من الطاقة. 

ومــن أجل تقدير كلفة األمنــاط الغذائية الثالثة والقدرة عى 
تحملها، ســوف تســتخدم أربعة أنواع من البيانات هي: )1( أسعار 
البيــع بالتجزئة؛ )2( واالحتياجــات التغذوية؛ )3( وتركيبة األغذية 

وتصنيفهــا؛ )4( ومؤرشات الرفاه. 

ويتم اســتخالص أسعار التجزئة لكل ســلعة غذائية متاحة للرشاء 
يف كل ســوق، من برنامج املقارنات الدولية للبنك الدويل من 

أجل الســلع املوحدة دوليًا )مع تعيني ســعر وطني واحد لكل 
غــذاء( لعام 2017.ا43 وترتكــز بيانات برنامج املقارنات الدولية 
عــى الوكاالت اإلحصائيــة الوطنية لكل من البلدان األعضاء يف 
األمم املتحدة، التي قد تقدم كذلك أســعاًرا ألغذية متنوعة يف 

مواقع أســواق متعددة يف كل شــهر لسنوات متعددة. وبلّغ برنامج 
املقارنات الدولية عن بيانات بشــأن 737 ســلعة يف عام 2017، 

ولكــن 57 منها كانت عبــارة عن أنواع كحول وتبغ، فتبقى 
680 نوًعا غذائيًا ومرشوبًا غري كحويل. وفضاًل عن ذلك، اســتثنيت 
األغذيــة الخالية من الســعرات الحرارية هي أيًضا مــن التحليل، 

كغــذاء صغــار األطفال والتوابل واألغذيــة ذات الرتكيبة غري 
الواضحــة. وبالتــايل، يركز التحليل عى أســعار األغذية بوحدات 
العملــة املحليــة لـ 680 غذاء يف 170 بلًدا اســتناًدا إىل القوائم 

العامليــة واملحليــة لربنامج املقارنات الدولية. وإّن األســعار املعرب 
عنهــا بوحــدات العملــة املحلية لعام 2017 تحّول إىل دوالرات 

دولية باســتخدام تكافؤ القوة الرشائية. وتقاس األســعار يف أســواق 
التجزئــة، التــي تعرّف بأنها املواقع التي يشــرتي فيها الناس 

عادًة.  أغذيتهم 

وترتاوح تلك املواقع بني أســواق مفتوحة متعددة البائعني إىل 
متاجــر الحي الصغرية وحوانيــت البقالة من كافة األحجام. وقد 

تُقدم أســواق التجزئة آالف السلع بأســعار مختلفة تتفاوت بحسب 
املكان والزمان. وملقارنة األســعار عــرب البلدان وضمن البلد الواحد، 
تحدد وكاالت اإلحصاء الوطنية الســلع التمثيلية يف األســواق األكرث 

اســتخداًما وتراقب ســعرها عى فرتات زمنية منتظمة. ويجري 
اســتخدام جميع األســعار التي تبلغ عنها تلك الوكاالت الوطنية، 

وتعتــرب األغذيــة التي ال يتاح ســعرها عى أنها غري متوفرة )أو أنها 
ذات ســعر مرتفع غري محدد(. 

ومن الســامت الرئيســية لألمناط الغذائية األدىن كلفة لكل معيار 
تغذوي فهي أن الســلع الفردية املختارة قد تتفاوت بحســب املكان 
والزمــان، بناء عى األغذية املتاحة محليًا أو عى األغذية املوســمية 

بحســب رضورة تلبية االحتياجات التغذوية. وبالنســبة إىل كفاية 
الســعرات الحرارية، يتيح النمط الغذايئ األدىن كلفة اســتبدال 

األغذية األساســية النشــوية يف ما بينها، باالستناد فقط إىل محتوى 
الطاقــة لكل غذاء. فبالنســبة إىل النمط الغذايئ املالئم من حيث 

املغذيات، يســمح النمط الغــذايئ األدىن كلفة بالتبديل ما بني 
املصادر البديلة لكل مغذ أســايس، مثل، من املســموح التبديل من 

شــهر إىل شــهر بني مصادر الفيتامني حني تكون الفاكهة والخضار 
املختلفة متوفرة يف موســمها، كام يتم اســتبدال مشــابه يف املجموعة 
الغذائية نفســها ضمن األمناط الغذائية الصحية، بحســب ما تحدده 

الخطــوط التوجيهية التغذوية.
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ويتــم الحصول عى مكّونات األغذية وتصنيفها لكل ســلعة عادًة 
مــن بنك بيانــات املغذيات يف ما خص األغذية املوحدة دوليًا من 

تنفيــذ وزارة الزراعة األمريكية، والتي تســتكمل ببيانات أخرى 
عــن مكّونات األغذية. ويســتند تصنيف كل من األغذية ضمن 

املجموعــة الغذائية املوافقة من حيث مســاهمته يف تحقيق 
التوصيات التغذوية الصحية، عى التعريف املستخدم يف كل من 

الخطوط التوجيهية للتغذية. ويجري اتباع ما تحدده كل مجموعة 
من الخطوط التوجيهية بشأن كمية األغذية التي تستويف املستوى 

املوىص به. فإن كانت األغذية مطهوة، تطبق عوامل املردود، 
املأخوذة عن جدول مكونات األغذية ألفريقيا الغربية. ويف األمناط 

الغذائية الثالثة، استوحيت الحصص الصالحة لألكل املطبقة مبعظمها 
من جدول وزارة الزراعة األمريكية، مع استكاملها بجدول أفريقيا 

الغربية وغريها بالنسبة إىل بعض األسامك واللحوم النيئة.

أّمــا تصنيف األغذية الواردة عــى جدول برنامج املقارنات الدولية، 
ضمــن املجموعات التي تحددهــا الخطوط التوجيهية املختارة، 
فبســيط للغاية. فإّن االفرتاضات الرئيســية تنطوي عى استثناء 

أغذيــة معينة قامئة عى الحبوب )مثل البســكويت والكعك( من 
املجموعة الغذائية األساســية النشــوية، فضاًل عن استثناء عصائر 

الفاكهــة من مجموعــة الفاكهة، إال يف حال كانت مذكورة رصاحة يف 
الخطــوط التوجيهية للبلد املعــني. ويف مجموعة الخطوط التوجيهية 

ألحــد البلدان، أُغفلت املكرسات فاســتثنيت بالتايل من هذا 
التعريــف املعنّي للنمط الغذايئ الصحي.

وتُســتخدم البيانات بشــأن "مؤرشات الرفاه" من أجل تحليل القدرة 
عــى تحمل الكلفة، الختبار مــا إذا كانت األمناط الغذائية متيرّسة 

للناس. وقد جرى اســتخدام ثالثة مصادر:

خــط الفقــر العاملي الذي حدده البنك الدويل مببلغ 1.90 دوالًرا  	
أمريكيًا للشــخص يف اليوم معــربّا عنه بتكافؤ القدرة الرشائية. 

ونصيــب الفرد يف اليوم من املتوســط الوطني للنفقات الغذائية  	
لعام 2017 اســتناًدا إىل برنامج املقارنات الدولية، محســوبًا من 

قبــل Herforth وآخريــن )2020(40 بناًء عى بيانات برنامج 
الدولية.ذ ذ املقارنات 

وتوزيعات الدخل بحسب أداة PovcalNet للبنك الدويل،  	
املتاحة لعام 2018 )وليس لعام 2017( واملرتكزة عى مسوح 

أرسية شملت 164 نظاًما اقتصاديًا. وطبّق توزيع الدخل 
لعام 2015 عى الهند فقط، مبا أنه التوزيع األحدث عهًدا املتاح 

ذ ذ مصادر بيانات احلسابات القومية عن إمجايل النفقات الغذائية هي تقارير 

البنك الدويل لربنامج املقارنات الدولية وفًقا لنظام األمم املتحدة للحسابات 
القومية. هذه هي نفس البيانات املستخدمة حلساب "الدخل القومي اإلمجايل" 
)GNI( والناجت احمللي اإلمجايل، وهي تستند إىل جمموعة متنوعة من املصادر يف 

 كل بلد. ملزيد من التفاصيل حول مصادر البيانات واملنهجية، انظر
 Alemu وآخرين )2019(.68

يف البلد. ومبا أن جميع البيانات املنبثقة عن أداة PovcalNetا44 
قد عرّب عنها بالدوالرات األمريكية يف عام 2011، فقد تم تعديل 
تكاليف األمناط الغذائية املقاسة يف عام 2017 بناء عى تكاليف 

2011 بالدوالر األمرييك. وقد استخدم تضخم مؤرشات سعر 
املستهلك من البيانات االقتصادية للمرصف االحتياطي االتحادي 
يف نيويورك لتنفيذ هذا التعديل يف كل عام بني 2012 و2017ا.45

وباســتخدام البيانات املوصوفة أعاله من أجل حســاب األدىن كلفة 
بــني األمناط الغذائية الكافية مــن حيث الطاقة واملالمئة من حيث 

املغذيــات، تُطبّق الربمجة الخطية عــى أغذية مختارة بالكميات 
املطلوبــة للحد من الكلفة، وذلك رهن قيود الســعرات الحرارية 

واملغذيات. وبالنســبة إىل كلفة النمط الغذايئ الصحي، اســتخدمت 
طريقة التحســني األمثل لتسلســل الرتب الختيار غذاءين يف كل 

مجموعــة مللء كل فئة بالكلفة األدىن. 

ومــن أجــل تحديد القــدرة عى تحمل الكلفة، تــت مقارنة كلفة 
األمنــاط الغذائيــة الثالثة مع خطوط الفقــر والنفقات الغذائية 
والدخل من أجل تشــكيل ثالثة قياســات لللقــدرة عى التحمل، 

كام ييل: 

القــدرة عــىل تحمل كلفة األمنــاط الغذائيــة مبقارنتها مع خط  1-
الفقــر: تُقــاَرن كلفــة األمناط الغذائيــة بـ 63 يف املائة من 

الخــط الــدويل للفقــر، املحدد بـــ1.90 دوالًرا أمريكيًا يف اليوم 
أي مــا يعــادل 1.20 دوالًرا أمريكيًا. وتشــكل الـ63 يف املائة 

جــزًءا من خــط الفقر ميكــن تخصيصه بشــكل معقول للغذاء، 
بنــاًء عــى املالحظــة بأن أكرث الرشائح فقًرا يف الســكان لدى 
البلــدان املنخفضــة الدخل تنفق يف املتوســط 63 يف املائة 

مــن دخلها عــى األغذية )قاعدة بيانــات البنك الدويل 
لالســتهالك العاملــي(.46 فيعتــرب بالتايل أنه يتوجــب تخصيص 

حد أدىن بنســبة 37 يف املائة مــن النفقــات للمنتجات 
غــري الغذائية )مثل اإلســكان والنقل واملدرســة واملدخالت 

الزراعيــة(. وللحقيقــة، فإن نســبة 37 يف املائة مــن النفقات 
غــري الغذائيــة هو افــرتاض متحفظ مثاًل يف البلــدان املرتفعة 
الدخــل حيــث النفقات غــري الغذائية قد تشــكل حصة أكرب. 

ويف ســياق هــذا القياس، تكــون الكلفــة متيرسًة حني تقل 
كلفــة النمــط الغذايئ للشــخص يف اليوم الواحــد عن مبلغ 
1.20 دوالًرا أمريكيًــا أو تعادلــه. أمــا حني تكــون كلفة كل 

منــط غــذايئ أعى من 1.20 دوالًرا أمريكيًــا، أي غري متيرسة، 
فيبــنّي هــذا القياس كم مــرة يعلو مثــن النظام الغذايئ فوق 

حــد 1.20 دوالًرا أمريكيًا.
القــدرة عــىل تحمل كلفة األمنــاط الغذائيــة مبقارنتها مع  2-

متوســط النفقــات الغذائيــة للبلد: تقــارن كلفة األمناط 

| 220 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

الغذائيــة بالنفقــات الغذائيــة االعتياديــة اليومية للفرد يف 
كل بلــد. ويف ســياق هــذا القياس، تكــون الكلفة متيرسًة 

حــني تكــون كلفــة كل منط غذايئ للشــخص يف اليوم الواحد 
أقــل من متوســط النفقــات الغذائيــة يف كل بلد أو تعادله. 
وحــني تكــون كلفــة كل منط غذايئ أعــى من هذا الحد، أي 

حــني تكــون غري متيرسة، يبــنّي هذا القياس كم مــرة يعلو مثن 
النظــام الغــذايئ فوق متوســط النفقــات الغذائية الخاصة 

بــكل بلــد للشــخص يف اليوم الواحــد. يبلغ الجدول ألف3–2 
عــن هــذا القياس للبلدان الـــ 170 املشــمولة بالتحليل. 

القــدرة عــىل تحمل كلفة األمنــاط الغذائية معــرّبًا عنها عرب  3-
عدد ونســبة األشــخاص غــري القادرين عــىل تحملها: تقارن 

كلفــة األمنــاط الغذائية مبتوســط الدخــل يف كل بلد عرب 
االســتعانة بتوزيعــات الدخل مــن أداة PovcalNet للبنك 
الــدويل.44 ويعتــرب النمــط الغذايئ غري متيرس حــني تتخطى 

هــذه الكلفــة نســبة 63 يف املائة من متوســط الدخل يف البلد 
املعــنّي. وبنــاء عى هذا الحــد، يبنّي هذا القياس النســبة 

املئويــة من األشــخاص الذين ليــس مبقدرتهــم تحمل كلفة 
النمــط الغــذايئ املحدد. وترضب هذه النســب بعدد الســكان 

لعــام 2017 يف كل بلد باســتخدام "مــؤرشات التنمية يف 
العــامل" املعتمــدة لــدى البنك الدويل، من أجــل الحصول عى 

عدد األشــخاص الذيــن ليس مبقدورهم دفــع كلفة نظام 
غــذايئ معــنّي يف بلــد معنّي. وتجــدر املالحظة أنه من أصل 

170 بلــًدا يشــمله التحليــل، تتوفــر معلومات عن 143 بلًدا 
بشــأن عدد األشــخاص غــري القادرين عى تحمــل كلفة األمناط 
الغذائيــة وعــن نســبتهم املئوية. ويبلـّـغ الجدول ألف3–2 عن 

هــذا القياس للبلــدان املشــمولة بالتحليل.

ولزيــادة الثقــة بالقياس الثالث، تم أيًضا حســاب معدل انتشــار 
األشــخاص غــري القادرين عــى تحمل كلفة األمنــاط الغذائية 

الثالثــة وعدد هؤالء باســتخدام تقديــرات الحد األدىن والحد 
األعــى الــواردة يف الجدول ألف3–3 بحســب اإلقليم وحالة 

التنميــة.ض ض وتفــرتض تقديــرات الحد األدىن أنه بالوســع إنفاق 
كل الدخــل املتوفــر عــى األغذية، األمر الــذي مينحنا تقديًرا 

متحفظـًـا للغايــة. أمــا بالنســبة إىل تقديرات الحــد األعى، فيعرّف 
الدخــل املطلــوب عى أنــه الدخل الالزم البتيــاع منط غذايئ معنّي 

فضاًل عــن االحتياجات غــري الغذائية األخرى:

الدخل املطلوب= كلفــة النمط الغذايئ/حصة النفقات 
الغذائيــة يف تصنيف الدخل لدى البنك الدويل.

ض ض يبلغ متوسط حصص النفقات الغذائية 14 يف املائة و25 يف املائة 

و41 يف املائة و51 يف املائة ملستويات الدخل األربعة، وهي قريبة جًدا من 
املتوسط.

تحدد حصص النفقات الغذائية متوســط نســبة اإلنفاق املخصص 
للغــذاء، علاًم أن هذا اإلنفاق يتفاوت بحســب مجموعة الدخل 

التــي ينتمي إليها البلد. وبصــورة أكرث تحديًدا، تثل النفقات 
الغذائية يف املتوســط 15 يف املائة و28 يف املائة و42 يف املائة 

و50 يف املائــة من مجمــوع النفقات يف البلدان املرتفعة الدخل 
والبلدان املتوســطة الدخل من الرشيحة العليا، والبلدان املتوســطة 

الدخــل من الرشيحة الدنيا والبلــدان املنخفضة الدخل، تباًعا. 
فعى ســبيل املثال، بحال بلغــت كلفة النمط الغذايئ الصحي 
3.00 دوالرات أمريكيــة يف بلــد معنّي منخفض الدخل توازي 
لديه النفقات الغذائية يف املتوســط 50 يف املائة من إجاميل 

النفقــات، ينبغي للدخــل أن يكون بقيمة 6.00 دوالرات أمريكية 
ليتمكــن األفــراد من تحمل كلفــة النمط الغذايئ الصحي فضاًل عن 

االحتياجات غري الغذائية.

مــن أجل االطالع عى وصف كامــل للمنهجية والنتائج أنظر 
Herforth  وآخرين )2020(.40

بيانات ومنهجية حماكاة تأثري السياسات   جيم– 
 وخفض كلفة النقل على كلفة النمط الغذائي املالئم 

من حيث املغذيات 
مــن أجــل محــاكاة تأثــري السياســات يف كلفة النمــط الغذايئ 

24(، اســتخدمت  املالئــم مــن حيــث املغذيات )اإلطار 
تقديــرات ملعــدالت الحاميــة اإلســمية وتــم التعبــري عنها 

كالنســبة املئويــة للتغيــري يف ســعر الســلعة عنــد بوابــة 
املزرعــة الناجــم عــن القيــود الحكومية عــى التجــارة الدولية 

والتدخــالت األخــرى يف ســعر الســوق. وللحقيقة، يحســب 
معــدل الحاميــة اإلســمية باســتخدام الفارق بني الســعر 
املســجل عنــد حــدود البلــد والســعر عند بوابــة املزارعة 

للســلعة الغذائيــة املعينــة، بعــد حســاب تكاليــف الوصــول 
إىل الســوق. وبالتــايل فهــو ميثــل تأثــري السياســة التجارية 

ودعــم الســعر املحــيل. ويعرض هذا اإلطــار نتائــج املحاكاة 
الخاصــة ببلــدان أمريــكا الوســطى عى افــرتاض أن االنحرافات 
التجاريــة )الحاميــة( قــد أزيلــت، مــا يعني أن معــدل الحامية 

ــاوي صفًرا. االسمي يس

وتــم تجميــع تقييــامت معــدل الحاميــة االســمي ونرشها من 
قبــل ائتــالف املبــادرات الزراعية مع مســاهامت مــن البنك 
الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصادي 

Agrimonitor Initiative لبنــك التنميــة يف  ومبــادرة 
البلــدان األمريكيــة، وبرنامــج منظمــة األغذيــة والزراعة 

لرصــد وتحليــل السياســات الغذائيــة والزراعيــة. وإن معــدالت 
الحاميــة االســمية متاحــة يف كل بلــد لـــ 57 منتًجــا فريــًدا فيتم 
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تقســيمها مــن ثــم عــى تســع مجموعــات غذائيــة )منتجات 
األلبــان، والفاكهــة، والخضــار، والحبــوب، والبقــول، والدواجن 

والبيــض، واللحــم األحمــر، والجــذور والدرنات النشــوية، 
واملحليــات(. وتعــود بيانــات أســعار التجزئــة إىل جولة 

2017 لربنامــج املقارنــات الدوليــة للبنــك الدويل. ومن  عــام 
أجــل خفــض مقيــاس الخطأ وتأثــري القيــم القصــوى، تتمثل 

الخطــوة األوىل مــن التحليــل يف تهيــد التفــاوت عــرب املكان 
الت الحامية االســمية التي  والزمــان بواســطة جمــع معــدَّ

2014 لجميــع املنتجات  تــت مالحظتهــا خــالل الفــرتة 2008–
الغذائيــة ضمــن متوســط معــدل الحاميــة االســمية لكل 

مجموعــة غذائيــة لــكل بلــد. وبالتــايل، يتم تحويــل معدالت 
الحاميــة االســمية )النســبة املئويــة لســعر بوابــة املزرعة( 

إىل التغيــريات يف أســعار التجزئــة للمنتجــات النهائيــة املبلــغ 
عنهــا مــن خــالل برنامــج املقارنــات الدولية. أمــا الحّد األعى 
لتأثــريات الســعر فيمثــل حالــة تكــون فيها أســعار الســلع عند 
بوابــة املزرعــة بنصــف قيمــة أســعار التجزئة املدفوعــة، فيام 

أّن الحــد األدىن ميثــل حالــة تكــون فيها النســبة تســاوي الربع. 
ولــكل مــن الحــاالت، نحــدد كميــات الســلع املطلوبــة لتلبية 

االحتياجــات مــن املغذيــات بالكلفــة اإلجامليــة الدنيــا لليوم 
الواحــد، ونبــنّي الكلفــة املضافــة التــي تفرضهــا قيــود البلد عى 

تجــارة املنتجــات الزراعيــة. وتشــمل أســعار التجزئــة كلفة 
الخدمــات عنــد نقطــة البيــع، باإلضافــة إىل النقل مــن بوابة 

املزرعــة إىل منفــذ البيــع بالتجزئــة مــع عدم تغــرّي أي منها 
جــّراء معــدالت الحاميــة االســمية للســلع عند بوابــة املزرعة.

ومــن أجــل محــاكاة تأثــري خفــض كلفة النقــل يف كلفــة النمط 
الغــذايئ املالئــم مــن حيث املغذيــات )اإلطار 19(، أجري 

التحليــل عــى 14 بلــًدا مــن بلــدان جنوب الصحــراء الكربى 
)بنــن وبوركينــا فاســو وبورونــدي وإثيوبيــا وغانــا وكينيا 
ومــالوي ومــايل وموزامبيــق ونيجرييا ورواندا والســنغال 
وأوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا املتحــدة(. أمــا خفــض كلفة 

يجابيــة، فيســتخلص من متوســط  النقــل الــذي ميثــل صدمــة إ
بيانــات كلفــة النقــل التــي جمعهــا "برنامــج منظمــة األغذية 
والزراعــة لرصــد وتحليــل السياســات الغذائيــة والزراعيــة " 

لـــ 24 التــي تــم تحليلهــا يف البلــدان الـ 14  لسالســل القيمــة ا
2017. وقــد جــرى تخفيــض تلــك التكاليف  للفــرتة 2014–

2017( ملــؤرش األداء  –2014 باســتخدام النســبة املتوســطة )
اللوجســتي للبنــك الــدويل للبلــد املعنــي مقارنــة بجنــوب 

أفريقيــا باعتبارهــا الدولــة األكــرث كفــاءة يف اإلقليم مــن حيث 
ــبكات النقل. ش

ومــن أجــل محــاكاة ســيناريو خفــض تكاليــف النقل، فإن 
صدمــة النقــل، التــي ُعــرّب عنهــا بدايــة كحصة من ســعر بوابة 

املزرعــة، قــد احتســب معدلهــا بحســب كل مجموعــة غذائية، 
ومــن ثــم طبقــت عى أســعار التجزئة مــن برنامــج املقارنات 

الدوليــة لجميــع الســلع يف املجموعــة الغذائيــة مــن أجل 
حســاب الوفــورات الســنوية يف تكاليــف النمــط الغذايئ 

املالئــم مــن حيــث املغذيات )للشــخص الواحــد وبالدوالرات 
األمريكيــة الثابتــة لعــام 2017(. وتعــزى االســتجابات 

14 جنوب الصحــراء الكربى إىل  لـــ  املختلفــة بــني البلــدان ا
الفــوارق يف األغذيــة الخاصــة بــكل بلد والتــي تشــكل النمط 

الغــذايئ األدىن كلفة.

وقــد أعيد حســاب صدمــة كلفة النقــل عى مســتوى التجزئة 
عــرب تطبيــق نطاقــني للهامــش: 100 و300 يف املائة. يف الحد 

األعــى )100 يف املائــة(، حيــث تطبق صدمــة النقل عى 
نصــف ســعر التجزئــة )وهي حالــة يكون فيها ســعر بوابة 

املزرعــة للســلعة نصــف ما هــو عليــه يف التجزئة(. ويف الحد 
األدىن )300 يف املائــة( تطبــق عى ربــع ســعر التجزئة )حيث 

يكــون ســعر بوابــة املزرعة ربع ما هــو عليــه يف التجزئة(. وقد 
حــددت يف كل ســيناريو كميــات الســلع الغذائيــة املطلوبة 

لتلبيــة االحتياجــات مــن املغذيــات بالكلفــة اإلجاملية األدىن 
لليــوم. وبالتــايل، فقد تــم تقدير الوفــورات املمكنة )الســنوية( 

التــي يولدهــا الخفــض املمكن يف تكاليــف النقل.

ومــن أجــل االطالع عى وصــف كامــل للمنهجيــة أنظر 
40 .)2020 Herforth  وآخريــن )
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كلفة النمط الغذايئ الكايف 
من حيث الطاقة والقدرة عىل 

تحملها

كلفة النمط الغذايئ 
املالئم من حيث املغذيات  

والقدرة عىل تحملها

كلفة النمط الغذايئ الصحي 
والقدرة عىل تحملها
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 متوسطة الدخل 
41.40.7712.40.12.1334.32.04.1466.627.9من الرشيحة العليا

أنغوال
 متوسطة الدخل 

29.80.9721.935.43.2272.382.54.87109.492.2من الرشيحة الدنيا 

11.20.6531.618.91.9494.366.44.27207.191.0منخفضة الدخل بنن

بوتسوانا
 متوسطة الدخل 

2.20.513.80.82.0415.533.14.3332.864.5من الرشيحة العليا

19.20.4528.20.12.16136.170.43.63228.589.5منخفضة الدخل بوركينا فاسو

10.80.6573.836.51.40160.381.03.57407.497.4منخفضة الدخل بوروندي

كابو فردي
 متوسطة الدخل 

0.50.6213.90.12.2951.413.53.6080.833.4من الرشيحة الدنيا 

الكامريون
 متوسطة الدخل 

24.60.5423.42.21.6370.329.93.59154.663.4من الرشيحة الدنيا 

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

4.60.6250.338.91.41113.774.53.47279.693.6منخفضة الدخل 

15.00.5327.310.31.9298.862.83.26167.883.9منخفضة الدخل تشاد

0.81.1029.713.03.4693.458.35.44146.776.5منخفضة الدخل جزر القمر

الكونغو
 متوسطة الدخل 

5.10.9643.727.92.53114.870.13.40154.780.8من الرشيحة الدنيا 

كوت ديفوار
 متوسطة الدخل 

24.40.6019.03.61.4144.825.03.23102.569.8من الرشيحة الدنيا 

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

81.40.4126.714.71.57100.778.33.26209.695.1 منخفضة الدخل 

جيبويت
 متوسطة الدخل 

0.90.6225.73.22.1790.738.13.72155.168.3من الرشيحة الدنيا 

جمهورية مرص 
العربية

  متوسطة الدخل 
2.7422.745.44.9941.384.8<96.40.695.70.1من الرشيحة الدنيا 

غينيا االستوائية
 متوسطة الدخل 

1.30.778.01.8018.74.0742.2من الرشيحة العليا

106.40.5840.51.71.94136.947.73.39238.784.0 منخفضة الدخل إثيوبيا

غابون
  متوسطة الدخل 

2.10.8920.51.02.4756.814.63.7887.033.0من الرشيحة العليا

2.20.9838.73.22.3492.738.94.49178.078.1 منخفضة الدخل غامبيا

غانا
  متوسطة الدخل 

29.10.8250.15.32.08126.326.54.65282.564.9من الرشيحة الدنيا 

12.10.9024.67.62.2160.056.34.68127.592.2 منخفضة الدخل غينيا                           

1.80.7822.034.02.0056.579.13.93110.992.4 منخفضة الدخل غينيا بيساو

كينيا
  متوسطة الدخل 

50.20.7721.39.51.7047.147.53.2489.979.1من الرشيحة الدنيا 

ليسوتو
  متوسطة الدخل 

2.10.6123.66.22.1382.547.64.11159.676.2من الرشيحة الدنيا 

4.70.97127.324.32.96387.985.95.45714.997.8 منخفضة الدخل ليربيا

25.60.4826.422.82.37129.191.43.46188.396.3 منخفضة الدخل مدغشقر

17.70.2821.91.31.33102.270.52.85219.193.7 منخفضة الدخل مالوي

18.50.6023.34.01.7166.360.63.19123.889.6 منخفضة الدخل مايل

موريتانيا
  متوسطة الدخل 

4.30.8826.31.72.5075.033.24.42132.870.3من الرشيحة الدنيا 

اجلدول ألف2-3
 كلفة األمناط الغذائية الثالثة والقدرة على حتملها حبسب البلدان )170 بلًدا( 

واألقاليم وجمموعات دخل البلدان وعدد السكان )باملاليني( يف عام 2017
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امللحق 1
كلفة النمط الغذايئ الكايف 

من حيث الطاقة والقدرة عىل 
تحملها

كلفة النمط الغذايئ 
املالئم من حيث املغذيات  

والقدرة عىل تحملها

كلفة النمط الغذايئ الصحي 
والقدرة عىل تحملها
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قيا
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أف

الدخل   متوسطة 
من الرشيحة العليا

1.30.817.80.1>2.5124.12.74.2240.514.8

الدخل املغرب  متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

35.60.6114.40.1>1.9846.94.12.8567.413.1

الدخل موزامبيق 28.60.3824.47.91.79113.873.84.18266.492.7منخفضة 

الدخل ناميبيا  متوسطة 
من الرشيحة العليا

2.41.0130.39.81.7251.822.93.47104.449.2

الدخل النيجر 21.60.4462.91.01.47209.550.23.58510.391.5منخفضة 

الدخل نيجرييا  متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

190.90.9415.833.32.0134.072.23.7964.191.1

الدخل رواندا 12.00.4430.33.41.2586.748.93.54245.289.6منخفضة 

سان تومي 
وبرنسيبي

الدخل   متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

0.20.9019.117.42.3049.165.73.8882.786.1

الدخل السنغال 15.40.7423.06.91.6350.439.23.0193.272.8منخفضة 

الدخل سيشيل 0.10.6312.80.32.1743.61.84.4489.36.9مرتفعة 

الدخل سرياليون 7.50.4521.20.51.9791.968.62.84132.485.1منخفضة 

الدخل جنوب أفريقيا  متوسطة 
من الرشيحة العليا

57.01.2629.318.63.3978.654.44.35100.762.0

الدخل السودان  متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

40.81.0824.26.85.96133.593.44.93110.689.0

الدخل سوازيلند  متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

1.10.9315.314.62.1535.350.33.6860.369.7

الدخل توغو 7.71.94144.064.42.18162.169.75.72424.996.1منخفضة 

الدخل تونس  متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

11.40.6011.10.1>1.6830.90.93.6867.815.3

الدخل أوغندا 41.20.4731.02.01.55102.050.43.00197.281.3منخفضة 
جمهورية تنزانيا 

الدخل املتحدة 54.70.5821.75.61.7364.965.52.77104.185.0منخفضة 

الدخل زامبيا  متوسطة 
من الرشيحة الدنيا 

16.90.6135.828.82.17127.873.23.38199.584.1

الدخل زمبابوي 14.20.7332.45.12.1494.757.73.80168.280.0منخفضة 

أرمينيا

سيا
آ

 متوسطة الدخل 
2.91.018.80.82.0918.211.23.8633.651.7من الرشيحة العليا

أذربيجان
 متوسطة الدخل 

<2.9035.60.1<1.7922.00.1<9.90.799.70.1من الرشيحة العليا

1.50.7911.52.5336.94.3162.8مرتفعة الدخل البحرين

بنغالديش
 متوسطة الدخل 

159.70.6414.50.11.6336.718.93.5479.674.6من الرشيحة الدنيا 

بوتان
 متوسطة الدخل 

0.71.0518.00.22.5644.012.94.8783.745.8من الرشيحة الدنيا 

0.40.7614.32.3143.34.2078.7مرتفعة الدخل بروين دار السالم

كمبوديا
 متوسطة الدخل 

16.00.9925.62.4964.34.22108.7من الرشيحة الدنيا 

الصني
 متوسطة الدخل 

1 386.40.7928.70.11.6660.40.83.71134.816.3من الرشيحة العليا

 الصني. منطقة
  هونغ كونغ  

الخاصة اإلدارية 
7.40.918.02.1018.54.3037.8مرتفعة الدخل 

2.0834.20.13.0349.90.1<1.20.589.60.1مرتفعة الدخل قربص

الهند
 متوسطة الدخل 

1 338.70.7927.30.91.9066.039.13.41118.277.9من الرشيحة الدنيا 

اجلدول ألف2-3
)تابع( 
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كلفة النمط الغذايئ الكايف 

من حيث الطاقة والقدرة عىل 
تحملها

كلفة النمط الغذايئ 
املالئم من حيث املغذيات  

والقدرة عىل تحملها

كلفة النمط الغذايئ الصحي 
والقدرة عىل تحملها
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 متوسطة الدخل
264.61.0220.91.12.5953.034.04.8098.268.8من الرشيحة الدنيا 

 العراق                          
متوسطة الدخل من 

37.61.0622.70.72.0844.713.94.0085.959.7الرشيحة العليا

1.9223.50.52.8234.51.2<8.70.516.20.1مرتفعة الدخل إرسائيل

126.83.0335.10.93.4540.01.25.5163.82.1مرتفعة الدخل اليابان

األردن
 متوسطة الدخل 

1.6635.50.94.1989.730.5<9.80.6413.80.1من الرشيحة العليا

كازاخستان
 متوسطة الدخل 

1.6419.40.13.0736.42.2<18.00.657.70.1من الرشيحة العليا

4.10.345.41.6626.23.9662.3مرتفعة الدخل الكويت

قريغيزستان
 متوسطة الدخل 

6.20.9622.00.22.2952.218.63.7284.760.3من الرشيحة الدنيا 

جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية

 متوسطة الدخل 
7.00.7217.10.52.7064.051.24.85115.083.3من الرشيحة الدنيا 

ماليزيا
 متوسطة الدخل 

2.2025.30.13.3738.81.0<31.10.9110.40.1من الرشيحة العليا

ملديف
 متوسطة الدخل

2.6490.51.03.95135.26.5<0.50.4214.50.1 من الرشيحة العليا

منغوليا
 متوسطة الدخل 

2.0644.54.24.6399.942.5<3.10.7416.00.1من الرشيحة الدنيا 

ميامنار
 متوسطة الدخل 

53.40.8724.30.22.2663.017.73.99111.460.9من الرشيحة الدنيا 

27.60.9925.31.92.2858.336.14.16106.476.2منخفضة الدخل نيبال

4.70.527.21.6623.13.1343.4مرتفعة الدخل سلطنة عامن

باكستان
 متوسطة الدخل 

1.7748.310.33.87105.468.7<207.90.7720.90.1من الرشيحة الدنيا 

الفلبني
 متوسطة الدخل

105.21.1617.62.62.4337.130.64.3165.763.0 من الرشيحة الدنيا 

2.70.6713.21.1522.53.1161.1مرتفعة الدخل قطر

3.8373.81.04.8393.01.5<51.40.6813.10.1مرتفعة الدخل جمهورية كوريا
اململكة العربية 

السعودية
33.10.888.41.8517.64.1940.0مرتفعة الدخل 

5.60.7514.82.0139.63.3966.9مرتفعة الدخل سنغافورة

رسي النكا
 متوسطة الدخل 

21.40.9717.60.12.0236.66.84.7185.353.5من الرشيحة الدنيا 

مقاطعة تايوان 
الصينية

23.61.4615.62.6628.45.1555.1مرتفعة الدخل 

8.90.9136.20.82.2087.314.43.36133.637.2منخفضة الدخل طاجيكستان

تايلند
 متوسطة الدخل 

2.7144.71.84.8980.819.5<69.21.0517.30.1من الرشيحة العليا

تركيا
 متوسطة الدخل 

2.3732.22.13.3445.46.2<81.10.7310.00.1من الرشيحة العليا

اإلمارات العربية 
املتحدة

9.50.7510.11.8124.53.4646.9مرتفعة الدخل 

فييت نام
 متوسطة الدخل 

94.60.9728.60.62.4772.59.54.01117.526.6من الرشيحة الدنيا 

الضفة الغربية 
وقطاع غزة

 متوسطة الدخل 
4.51.1228.40.71.5940.21.73.8196.324.5من الرشيحة الدنيا 
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0.10.9317.42.7851.94.9091.5مرتفعة الدخل 

44.00.657.70.22.3027.23.33.7344.09.2مرتفعة الدخل األرجنتني

0.11.1323.92.6155.33.8280.9مرتفعة الدخل أروبا

0.41.0516.94.0865.84.2268.0مرتفعة الدخل جزر البهاما

0.30.9021.82.0750.43.5185.5مرتفعة الدخل بربادوس

بليز
 متوسطة الدخل 

0.41.1346.112.12.67109.037.02.81114.439.3من الرشيحة العليا

بوليفيا )دولة 
املتعددة القوميات(

 متوسطة الدخل 
11.21.4224.95.23.0152.816.63.7666.123.0من الرشيحة الدنيا 

الربازيل
 متوسطة الدخل 

207.80.8218.52.02.4555.210.63.0368.314.5من الرشيحة العليا

جزر فريجني 
الربيطانية

1.5617.32.7530.44.3648.3<0.1مرتفعة الدخل 

0.11.0917.52.0132.33.1750.8مرتفعة الدخل جزر كاميان

18.50.6210.00.22.1434.50.63.1450.41.8مرتفعة الدخل شييل

كولومبيا
 متوسطة الدخل 

48.91.0223.12.72.6158.815.23.4176.823.7من الرشيحة العليا

كوستاريكا
 متوسطة الدخل 

4.90.9415.30.82.7444.45.93.9564.111.8من الرشيحة العليا

0.21.1421.82.1641.33.5167.1مرتفعة الدخل كوراساو

دومينيكا
 متوسطة الدخل 

0.11.2226.53.4875.73.9886.5من الرشيحة العليا

الجمهورية 
الدومينيكية

 متوسطة الدخل 
10.51.1815.20.42.5132.44.34.0652.416.0من الرشيحة العليا

إكوادور
 متوسطة الدخل

16.81.3130.53.42.3153.910.73.1874.218.2من الرشيحة العليا

السلفادور
 متوسطة الدخل

6.41.4627.12.25.0994.641.54.5283.934.9من الرشيحة الدنيا 

غرينادا
 متوسطة الدخل

0.11.3316.53.7746.95.6169.8من الرشيحة العليا

غيانا
 متوسطة الدخل

0.80.7318.51.13.3184.224.45.12130.243.1من الرشيحة العليا

11.00.8632.211.32.6398.961.94.91184.588.0منخفضة الدخل هايتي

هندوراس
 متوسطة الدخل

9.41.1532.613.73.3294.544.73.65103.948.6من الرشيحة الدنيا 

جامايكا
 متوسطة الدخل 

2.91.0115.60.84.0462.033.95.4082.951.0من الرشيحة العليا

املكسيك
 متوسطة الدخل 

124.80.668.40.32.5532.49.63.2841.617.2من الرشيحة العليا

 نيكاراغوا                          
 متوسطة الدخل 

6.41.4442.13.82.3167.712.43.52103.129.1من الرشيحة الدنيا 

4.11.1313.81.32.5731.46.84.9460.418.2مرتفعة الدخل بنام

باراغواي
 متوسطة الدخل 

6.90.9516.20.63.3256.713.73.8966.318.0من الرشيحة العليا

بريو
 متوسطة الدخل 

31.40.6514.80.31.8842.46.13.4377.519.0من الرشيحة العليا

سانت كيتس 
ونيفيس

0.10.538.22.9545.43.2650.3مرتفعة الدخل 
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 متوسطة الدخل 
0.21.0559.14.22.53142.212.63.61203.419.2من الرشيحة العليا

سانت فنسنت 
وجزر غرينادين

 متوسطة الدخل 
0.11.3225.12.8955.04.9994.9من الرشيحة العليا

سانت مارتن - الجزء 
الهولندي

1.7232.23.7670.24.7789.1<0.1مرتفعة الدخل 

سورينام
 متوسطة الدخل 

0.61.1413.917.83.2539.642.85.0961.954.1من الرشيحة العليا

1.41.0112.90.22.6333.52.24.3355.29.0مرتفعة الدخل ترينيداد وتوباغو

جزر تركس 
وكايكوس

1.1331.72.3265.43.3293.5<0.1مرتفعة الدخل 

2.1328.80.33.0240.81.2<3.40.699.40.1مرتفعة الدخل أوروغواي

ألبانيا

وبا
ور

وأ
ة 

لي
شما

 ال
كا

ري
أم

 متوسطة الدخل 
2.5527.414.94.3346.543.9<2.90.768.20.1من الرشيحة العليا

8.80.354.90.22.2631.80.42.8440.00.5مرتفعة الدخل النمسا

بيالروس
 متوسطة الدخل 

4.2050.00.7<2.0123.90.1<9.50.809.50.1من الرشيحة العليا

11.40.273.20.12.4429.60.22.8734.80.3مرتفعة الدخل بلجيكا

0.11.1010.44.0938.93.4933.1مرتفعة الدخل برمودا

البوسنة والهرسك
 متوسطة الدخل 

3.0038.01.04.1051.92.8<3.40.718.90.1من الرشيحة العليا

بلغاريا
 متوسطة الدخل 

7.10.517.80.12.8243.04.84.1463.18.0من الرشيحة العليا

36.50.6810.70.22.0332.00.53.0848.50.7مرتفعة الدخل كندا

4.10.677.80.33.1336.12.34.4251.15.4مرتفعة الدخل كرواتيا

2.4031.90.13.1041.00.2<10.60.456.00.1مرتفعة الدخل الجمهورية التشيكية

5.80.304.50.11.7525.60.12.4435.80.2مرتفعة الدخل الدامنرك

1.30.425.10.12.3427.90.63.3039.30.8مرتفعة الدخل إستونيا

5.50.284.00.12.1730.60.12.7538.70.1مرتفعة الدخل فنلندا

<3.0939.30.1<1.9024.20.1<66.90.324.10.1مرتفعة الدخل فرنسا

2.1529.60.22.7938.50.2<82.70.273.70.1مرتفعة الدخل أملانيا

10.80.687.70.52.5829.32.03.0935.12.8مرتفعة الدخل اليونان

9.80.456.70.32.3434.81.33.5352.52.5مرتفعة الدخل هنغاريا

<2.3926.70.1<2.4126.90.1<0.30.384.30.1مرتفعة الدخل آيسلندا

4.80.5811.80.12.0241.30.32.5051.10.4مرتفعة الدخل آيرلندا

60.50.323.61.02.2625.41.93.0834.72.5مرتفعة الدخل إيطاليا

1.90.456.10.12.0628.21.13.3445.72.5مرتفعة الدخل التفيا

2.80.514.50.81.9917.41.33.2228.22.7مرتفعة الدخل ليتوانيا

0.60.334.00.11.9823.70.42.4629.50.4مرتفعة الدخل لكسمربغ

0.50.7611.20.12.6739.20.24.0058.60.3مرتفعة الدخل مالطة

الجبل األسود
متوسطة الدخل من 

2.3221.27.53.8234.916.1<0.60.565.10.1الرشيحة العليا
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1.7525.20.22.7639.60.3<17.10.304.30.1مرتفعة الدخل 

5.31.0814.50.22.6435.40.43.4846.70.5مرتفعة الدخل الرنويج

38.00.405.20.11.9625.70.53.0940.40.8مرتفعة الدخل بولندا

10.30.424.60.11.8520.50.52.6929.70.9مرتفعة الدخل الربتغال

جمهورية مولدوفا
 متوسطة الدخل 

2.9642.84.3<1.5722.60.1<2.80.7110.30.1من الرشيحة الدنيا 

رومانيا
 متوسطة الدخل 

19.60.514.80.82.2721.36.83.3131.011.5من الرشيحة العليا

االتحاد الرويس
 متوسطة الدخل 

2.2724.70.33.4037.01.5<144.50.626.80.1من الرشيحة العليا

رصبيا
 متوسطة الدخل 

2.6139.01.54.3765.311.2<7.00.619.20.1من الرشيحة العليا

5.40.395.61.02.1130.41.63.3648.42.6مرتفعة الدخل سلوفاكيا

<3.0442.80.1<2.0528.80.1<2.10.446.20.1مرتفعة الدخل سلوفينيا

46.60.446.10.51.7724.30.92.7738.01.5مرتفعة الدخل إسبانيا

10.10.8211.10.12.5033.80.32.9439.80.3مرتفعة الدخل السويد

<2.4732.70.1<2.0727.40.1<8.50.425.60.1مرتفعة الدخل سويرسا
جمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية 
السابقة

 متوسطة الدخل 
2.10.749.72.03.0039.212.73.7449.016.9من الرشيحة العليا

66.10.275.00.11.4427.00.21.8935.30.3مرتفعة الدخل اململكة املتحدة
الواليات املتحدة 

األمريكية
325.00.9012.91.02.2131.61.53.1044.31.7مرتفعة الدخل 

أسرتاليا

نيا
سيا

أو
24.60.314.60.21.6324.00.52.3835.10.7مرتفعة الدخل 

فيجي
 متوسطة الدخل 

2.3530.49.64.0752.741.3<0.90.8511.00.1من الرشيحة العليا

4.80.495.92.2326.72.7432.8مرتفعة الدخل نيوزيلندا

مالحظات: يعرض هذا اجلدول كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثالثة والقدرة على حتملها )النمط الكايف من حيث الطاقة، والنمط املالئم من حيث املغذيات، والنمط 
الصحي( يف ما خص 170 بلًدا يف عام 2017. وقد مت عرض كل من الكلفة والقدرة على حتملها حبسب كل إقليم )العمود 2( واحلالة اإلمنائية )العمود 3( وعدد السكان 

يف عام 2017 )العمود 4(. وترتكز كلفة األمناط الغذائية الثالثة على بيانات سعر األغذية يف جتارة التجزئة املستخلصة من برنامج املقارنات الدولية للبنك الدويل يف 
ما خص األغذية املوحدة دولًيا، حمّولًة إىل دوالرات دولية باستخدام تكافؤ القوة الشرائية. وقد ُعرض قياسان اثنان للقدرة على حتمل الكلفة يبي أحدهما كلفة كل 

منط غذائي كنسبة مئوية من متوسط الفرد من النفقات الغذائية يف اليوم يف أي بلد معّي )األعمدة 6 و9 و12(؛ فيعد كل منط غذائي أنه غري متيّسر حي تفوق القيم 
نسبة 100 يف املائة. فيما يبّي القياس اآلخر النسبة املئوية من األشخاص الذين ال يستطيعون حتمل كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثالثة: فيعّد كل منط غذائي غري 

متيّسر حي تفوق كلفته نسبة 63 يف املائة من متوسط الدخل يف البلد املعي )األعمدة 7 و10 و13(. ومتثل نسبة الـ 63 يف املائة جزًءا من متوسط الدخل الذي ميكن 
ختصيصه بشكل معقول لشراء الغذاء.

املصادر:Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. روما، 
منظمة األغذية والزراعة. أخذت بيانات السكان من البنك الدويل 2020. مؤشرات التنمية يف العامل - الصفحة الرئيسية يف: البنك الدويل ]النسخة اإللكرتونية[ 

datatopics.worldbank.org/world-development-indicators ]2020 واشنطن العاصمة. ]ورد ذكره يف 24 أبريل/نيسان
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

%
مجموع العدد 

ن(
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ث الطاقة

ن حي
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ط الغذا
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ت 

ث املغذيا
ن حي

يئ املالئم م
ط الغذا

النم
ي

صح
يئ ال

ط الغذا
النم

ىن
الحد األد

ىص
الحد األق

ىن
الحد األد

ىص
الحد األق

ىن
الحد األد

ىص
الحد األق

العامل
2.0

71.2
9.5

516.4
12.9

636.0
40.3

2 843.5
26.0

1 864.3
59.5

4 575.0

أفريقيا
4.8

59.6
19.6

267.1
31.0

413.5
66.5

866.7
57.3

754.3
86.6

1 081.5

املية
ش

أفريقيا ال
0.2

0.4
4.8

10.4
18.3

43.7
46.3

134.5
27.3

86.4
70.1

182.9

صحراء الكربى
ب ال

أفريقيا جنو
5.4

59.2
21.2

256.7
32.4

369.8
68.7

732.2
60.7

667.9
88.5

898.6

رشقية
أفريقيا ال

3.2
8.5

16.5
56.6

33.6
128.6

68.1
277.3

60.8
252.8

88.6
347.6

ى
أفريقيا الوسط

8.7
11.9

29.6
43.7

40.5
80.3

74.9
128.3

63.4
122.4

90.0
152.0

أفريقيا الجنوبية
3.5

4.4
27.3

29.1
24.0

22.7
65.3

48.1
46.8

30.2
82.5

52.6

أفريقيا الغربية
6.3

34.4
19.7

127.3
29.9

138.2
67.3

278.5
63.7

262.4
89.5

346.4

 آسيا                          
0.1

2.8
3.5

199.9
2.8

184.1
32.1

1 684.1
17.3

1 050.7
62.3

3 033.5

ى
آسيا الوسط

0.1>
0.1>

1.2
0.3

1.8
0.4

28.1
6.7

11.1
2.4

63.3
19.3

رشقية
آسيا ال

0.2
1.5

2.5
26.0

0.5
3.1

16.5
258.2

5.0
53.9

50.1
887.0

ي آسيا
رشق

ب 
جنو

0.1>
0.3

4.3
40.0

6.5
43.1

41.8
283.2

25.4
182.3

68.1
463.3

آسيا الجنوبية
0.1>

1.0
2.7

124.7
3.4

136.1
40.9

1 088.0
30.3

800.2
78.3

1 583.6

آسيا الغربية
0.1>

0.1>
4.9

9.0
0.7

1.2
25.4

48.0
7.3

11.8
48.8

80.4

ي
أمريكا الالتينية والبحر الكاريب

1.9
4.2

11.3
39.1

9.3
31.0

46.2
224.3

14.5
49.4

61.8
304.1

ي
البحر الكاريب

1.3
0.4

10.9
3.0

11.7
4.5

51.6
14.3

22.6
8.9

71.4
20.1

أمريكا الالتينية
2.1

3.9
11.4

36.1
8.6

26.5
44.7

210.0
12.3

40.5
59.1

284.1

ى
أمريكا الوسط

2.3
1.0

14.2
7.4

11.4
8.1

49.2
72.3

13.8
12.1

60.5
93.2

أمريكا الجنوبية
1.9

2.9
9.5

28.7
6.9

18.4
41.8

137.7
11.3

28.4
58.2

190.8

أوسيانيا
0.1

0.1
2.4

0.2
0.8

0.1
30.1

0.9
6.8

0.2
44.1

1.4

املية وأوروبا
ش

أمريكا ال
0.2

4.5
0.8

10.0
0.7

7.3
11.5

67.5
1.6

9.6
23.6

154.3
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امللحق 1
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1.1
7.6

8.1
84.1

5.2
47.4

37.7
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و28 يف املائة و42 يف املائة و50 يف املائة من 
ظمة األغذية والزراعة.

Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for The State of Food Security and. روما، من  Nutrition in the World 2020 صدر:  
امل
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اخلطوط التوجيهية القطرية بشأن 
النظم الغذائية القائمة على األغذية 
واملستخدمة يف حساب كلفة النمط 

الغذائي الصحي
1 نطاقــات مختلفــة لكلفــة النمط  –4 يبــنّي الشــكل ألــف
الغــذايئ الصحــي، بحســب التعاريــف املختلفــة للنمــط 

الغــذايئ الصحــي. وقــد اســتنبطت تلــك النطاقات عــرب تقدير 
تكاليــف كميّــات األغذيــة املــوىص بها واملنشــورة يف عرش 

مجموعــات مــن الخطــوط الغذائيــة الوطنيــة )األعمدة 
الزرقــاء(، وكذلــك عــرب أربعة أمنــاط غذائيــة مرجعيــة وضعتها 

EAT-Lancet )األعمــدة الخــرضاء( )أي النمط  لجنــة 
الغــذايئ املــرن، والنمــط الغذايئ النبــايت الســميك، والنمط 

الغــذايئ النبــايت، والنمــط الغــذايئ النبايت التام(. ويشــري 
كل عمــود إىل متوســط الكلفــة يف عــام 2017 والــذي يتم 
التوصــل إليــه عــرب تطبيــق منط غــذايئ معنّي عــى البلدان 

املائــة والســبعني يف مجموعــة البيانــات. وتختلــف الكلفــة مــع 
اختــالف التعريــف املطبّــق. ففــي التعاريــف العــرشة املختلفة 

للنمــط الغــذايئ الصحــي املنشــورة يف الخطــوط التوجيهيــة 
الغذائيــة الوطنيــة، تــرتاوح كلفــة النمــط الغــذايئ الصحي بني 

4.57 دوالًرا أمريكيًــا يف اليــوم، مــا يعطــي تقديًرا  3.27 و
3.75 دوالًرا أمريكيًــا )الخــط  دقيًقــا للكلفــة املتوّســطة يبلــغ 
1(. ويقــارن ذلــك بنطاق  –4 األفقــي األزرق يف الشــكل ألف

3.61 دوالًرا أمريكيًــا بالنســبة إىل األمناط  يــرتاوح بــني 3.31 و

امللحق 4
الغذائيــة املرجعيــة البديلــة األقــل كلفــة التــي وضعتهــا لجنة 
EAT-Lancet مــا يجعــل التقديــر الدقيــق للكلفــة املتوســطة 

3.44 دوالًرا أمريكيًــا. وهــذا أعــى بقليل من  موازيـًـا ملبلــغ 
EAT-Lancet، قد  كلفــة منــط غذايئ مرجعــي حددتــه لجنة 

نــرشت مؤخــًرا وتقــّدر مببلــغ 2.89 دوالًرا أمريكيًــا يف اليوم 
42 .)2010 )اســتناًدا إىل األســعار يف عام 

EAT- وتســتند األمنــاط الغذائيــة املرجعيــة مــن وضــع لجنة
1 إىل التوصيات  –4 Lancet والــواردة يف الشــكل ألــف
 املنبثقــة عــن هــذه اللجنــة بشــأن منط غــذايئ مثايل من

500 2 كيلــو ســعرة للفــرد الواحــد يف اليــوم، وهي غــري قابلة 
للمقارنــة باألمنــاط الغذائيــة للجنــة التــي جــرى تحليلهــا يف 
2 ومناقشــتها يف امللحــق 7. ولكــن، عــرب تطبيــق  القســم 2–

املنهجيــة نفســها املتمثلــة بتقديــر الكلفــة األدىن، مــن املفيــد 
عــرض مقارنــة بســيطة بــني مجموعــات الخطــوط الغذائية 

الوطنيــة العــرش وبــني األمنــاط الغذائية التــي وضعتهــا لجنة 
EAT-Lancet. وتختلــف األمنــاط الغذائيــة للجنــة التــي جرى 

2 باختــالف حجــم الحصــص املقــرتح  تحليلهــا يف القســم 2–
اســتهالكها اســتناًدا إىل الدراســات الوبائيــة، ويســتند املتنــاول 
مــن الطاقــة إىل توصيــات قامئــة عى توزيع الســكان بحســب 
الســن والجنــس يف كل بلــد معــني )وينتــج عن ذلك متوســط 

2 كيلــو ســعرة للفــرد الواحد  عاملــي للمتنــاول يبلــغ 100 
 1 –4 2(. ويعــرض الجدول ألف –7 يف اليــوم( )الجــدول ألف

وصًفــا مفصــاًل ملجموعــات الخطــوط التوجيهيــة الغذائيــة 
العــرش املســتخدمة لتشــكيل منــط غــذايئ صحي عــى النحو 

.3 املبــنّي يف امللحق 
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امللحق 4
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 ( (بالدوالر األمريكي ص الواحد يف اليوم الواحد 
الكلفة للشخ

الكلفة املتوسطة العاملية بالنسبة إىل اخلطوط التوجيهية اخلطوط التوجيهية التغذوية الوطنية املستندة إىل األغذية 
املستندة إىل األغذية العشرة

 EAT-Lancet النمط الغذائي املرجعي

سلطنة هولندامالطةجامايكااهلندالصنيبنناألرجنتني
ُعمان

EAT-نبايت تامEAT-نبايتEAT-نبايت مسكيEAT-مرنفييت نام الواليات 
املتحدة 
األمريكية

الشكل ألف1-4
حساب متوّسط كلفة النمط الغذائي الصحي من خالل تطبيق تعاريف جمموعات اخلطوط 

التوجيهية الغذائية العشرة يف مجيع البلدان على الصعيد العاملي، وأربعة أمناط غذائية مرجعية 
خمتلفة وضعتها جلنة EAT-LANCET  يف عام 2017

مالحظات: يبّي هذا الشكل الكلفة املتوسطة لنمط غذائي صحي عرب خمتلف التعاريف املمكنة. وتبّي األعمدة باللون األزرق كلفة منط غذائي صحي يف البلدان 
الـ170 اليت خضعت للتحليل عرب تطبيق جمموعات اخلطوط التوجيهية الغذائية الوطنية العشر املستخدمة لتقدير كلفة النمط الغذائي الصحي يف القسم 1-2. 

أما اخلط األفقي األزرق فيمّثل الكلفة العاملية لنمط غذائي صحي يف عام 2017 )3.75 دوالًرا أمريكًيا(، وقد مت تقديرها على أنها الكلفة املتوسطة جملموعات اخلطوط 
التوجيهية الغذائية العشر الواردة يف اجلدول 7. وتشري األعمدة باللون األخضر إىل الكلفة املتوسطة عاملًيا لنمط غذائي صحي من خالل تطبيق البدائل األربعة للنمط 
الغذائي حبسب جلنة EAT-Lancet وهي: النمط الغذائي املرن، والنمط الغذائي النبايت السمكي، والنمط الغذائي النبايت والنمط الغذائي النبايت التام. أنظر اجلدول ألف1-4 
لالطالع على وصف هلذه األمناط الغذائية. أنظر اإلطار 10 لالطالع على تعريف األمناط الغذائية الثالثة واإلطار 11 لالطالع على وصف موجز ملنهجية الكلفة. وميكن 

الرجوع إىل امللحق 3 لالطالع على املالحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات.
املصدر:Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. روما، 

منظمة األغذية والزراعة. 

| 232 |



ANNEX 4حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

أقاليم 
املنظمة

البلد

تاريخ إصدار الخطوط 
التوجيهية الغذائية

عدد املجموعات )مبا 
يشمل املجموعات 

الفرعية(

شوية 
األغذية الن

 
األساسية

ت األلبان
منتجا

ضار
الخ

الفاكهة1
الدهون

ت 
ّسا

املك
والبذور

اختياري / السكّريات

ت
األغذية الغنية بالربوتينا

ب البقولية
الحبو

ض
اللحوم +البي

أفريقيا
ن

بن
2015

6
ص )املرأة 

ص
ىل 6 ح

ن 3 إ
م

ص(؛ 
ص

ىل 5 ح
ن 3 إ

البالغة، م
صة: 185 غراًما 

حجم الح
ن معجون الذرة املطبوخ، 

م
ن األرّز املطبوخ، 

220 غراًما م
ن املعكرونة 

160 غراًما م
ن الخبز، 

املطبوخة، 87.5 غراًما م
سافا، 

ن الك
ىل 200 غرام م

185 إ
ن الغاري

60 غراًما م

ن اللحوم، 
صة: 75 غراًما م

ص؛ حجم الح
ص

ىل 3 ح
ن 2 إ

م
ض )2(، 200 

ن البي
ك، 80 غراًما م

سم
ن ال

100 غرام م
ن 

رشة(، 100 غرام م
رسطان البحر )3 مع الق

ن 
غرام م

ف، 
ك املجف

سم
ن ال

رشته(، 50 غراًما م
األربيان )بق

ن جبنة 
صوليا املطبوخة، 50 غراًما م

ن الفا
140 غراًما م

ين
سودا

ن الفول ال
صويا، 50 غراًما م

ال

ني 
صت

ىل ح
صة واحدة إ

ن ح
م

صة: 125 
ني، حجم الح

اثنت
نب، 20 غراًما 

ن الل
غراًما م

ف، 50 
ب املجف

ن الحلي
م

ن الجبنة املحلية، 85 
غراًما م

ب املركّز غري 
ن الحلي

غراًما م
ت 

ن منتجا
ّى. وإذا مل تك

املح
ن منطكم 

ب جزءا م
الحلي

ضة عنها 
ن االستعا

يئ، ميك
الغذا

سيوم 
بأغذية أخرى غنية بالكال

ت 
رشيا

ت والق
مثل الزعنفيا

ك املجففة
ام

واألس

ص؛ 
ص

ىل 6 ح
ن 4 إ

م
صة: 50 

حجم الح
ضار 

ن الخ
غراًما م

الورقية، 100 غرام 
ن سائر أنواع 

م
ضار، 60 غراًما 

الخ
ن الجزر

م

ني 
ني اثنت

صت
ن ح

م
ص؛ حجم 

ص
ىل 3 ح

إ
صة: 100 غرام 

الح
ط، أو 4/3 

يف املتوّس
صري

ن الع
ب م

كو

ق 
ىل 3 مالع

2 إ
يف 

كبرية، 15 غراًما 
كل ملعقة كبرية

يف األغذية 
(

الغنية 
ت(

بالربوتينا

آسيا 
ط 

واملحي
الهادئ

ني
ص

ال
2016

شّكل الفاكهة 
7 )ت

ت 
ضار مجموعا

والخ
ك 

فرعية؛ وكذل
ت األلبان 

منتجا
ت(

رسا
واملك

ىل 400 غرام
250 إ

ىل 200 غرام
120 إ

ئ 
ن مكاف

300 غرام م
سائل

ب ال
الحلي

ىل 500 غرام
300 إ

ىل 350 غراًما
200 إ

ىل 30 غراًما
25 إ

ىل 
25 إ

ن 
35 غراًما م
ت 

رسا
املك

وخثارة فول 
صويا

ال

آسيا 
ط 

واملحي
الهادئ

الهند )املرأة 
املعتدلة 

الوزن(

2011
6

صة )املرأة املعتدلة 
ىل 20 ح

9 إ
صة: 

صة(؛ حجم الح
الوزن 11 ح

30 غراًما جافة/ غري مطبوخة 
)100 كيلو سعرة(

ص )املرأة املعتدلة الوزن 
ص

ىل 4 ح
ني إ

صت
ن ح

م
ك )100 

سم
ن اللحوم/الدجاج/ال

صة(؛ 50 غراًما م
2.5 ح

ض )85 كيلو سعرة(، 30 
ن البي

كيلو سعرة(، 50 غراًما م
ت الجافة )100 كيلو سعرة(

ن البقوليا
غراًما م

صة: 100 
ص؛ حجم الح

ص
3 ح

غرام )70 كيلو سعرة(
ن 

ص )1 م
ص

3 ح
ضار الورقية 

الخ
رضاء الغامقة 

الخ
ن سائر 

اللون، 2 م
ضار؛ مبا 

أنواع الخ
شمل البطاطا/

ي
ت(؛ 

الجذور والدرَنا
صة: 100 

حجم الح
غرام )28كيلو سعر(

صة واحدة؛ حجم 
ح

صة: 100 غرام 
الح

)40 كيلو سعرة(

ص 
ص

ىل 8 ح
4 إ

)املرأة املعتدلة 
ص(؛ 

ص
الوزن = 5 ح

صة: 
حجم الح

ت )45 كيلو 
5 غراما
سعرة(

)ال توجد- 
شة 

تجري مناق
ت 

رسا
املك

ضافية 
امدة إ

ك
يف مجموعة 
ت 

الربوتينا
والدهون، غري 

ضحة(
وا

آسيا 
ط 

واملحي
الهادئ

ت نام
فيي

2016
6

صة؛ وتعادل 
ىل 15 ح

12 إ
ن 

صة 20 غراًما م
كل ح

ت )مثال األرّز والخبز 
الكربوهيدرا

والبطاطا والبطاطا الحلوة(

ن 
ت م

صة 7 غراما
ص؛ وتعادل كل ح

ص
ىل 6 ح

5 إ
ك، اللحوم، األطعمة البحرية، 

سم
ت )مثال: ال

الربوتينا
صويا(

ض، وفول ال
صويا، البي

خثارة فول ال

ص؛ وتعادل 
ص

ىل 4 ح
3 إ

ن 
صة 100 مليغرام م

كل ح
سيوم

الكال

ساوي 
ص؛ وت

ص
3 ح

صة 80 غراًما
كل ح

ساوي 
ص؛ وت

ص
3 ح

صة 80 غراًما
كل ح

ص؛ 
ص

ىل 6 ح
5 إ

صة 
وتعادل كل ح

ن 
ت م

5 غراما
شحوم

ال

ت 
يف الزيو

(
والدهون(

أوروبا
مالطة

2015
6

صة: 
ص؛ حجم الح

ص
4 ح

س؛ 
ن الكورن فليك

40 غراًما م
ن 

ىل 100 غرام م
ن 80 إ

م
ب النيئة، واملعكرونة واألرّز 

الحبو
صنوعة 

ضل أن تكون م
ن األف

وم
ب 

ق الحبو
ق أو دقي

ن دقي
م

ن البطاطا
الكاملة؛ 80 غراًما م

يف األسبوع أي ما يعادل 1.5 
صة 

ني 9 و12 ح
ًا ب تقريب

ك 
سم

ن ال
صة: 115 غراًما م

يف اليوم؛ حجم الح
صة 

ح
ب البقولية النيئة، 21 غراًما 

ن الحبو
يء، 70 غراًما م

الن
ن 

ضة واحدة، 100 غرام م
ت والبذور، بي

رسا
ن املك

م
ن اللحوم الحمراء 

ضاء )النيئة(، 90 غراًما م
اللحوم البي

)النيئة(

صة: 
صتان اثنتان؛ حجم الح

ح
ب؛ 

ن الحلي
250 ملليلرتا م

نب )150 ملليلرتا(؛ 30 
علبة ل

ن 
ن الجبنة؛ م

ىل 40 غراًما م
إ

ن جبنة 
ىل 50 غراًما م

45 إ
irkotta/ ġbejna

ص؛ 
ص

ىل 5 ح
3 إ

صة: 80 
حجم الح

غراًما

ىل 
صتان اثنتان إ

ح
ص؛ حجم 

ص
3 ح

صة: 80 غراًما
الح

صة واحدة؛ حجم 
ح

صة: ملعقة 
الح

كبرية واحدة )15 
ملليلرتا(

يف األغذية 
(

الغنية 
ت(

بالربوتينا

ف1-4
جلدول أل

ا
حي

ص
ط غذائي 

ب كلفة من
سا

ح
خدمة يف 

ست
غذية وامل

ظم الغذائية القائمة على األ
شأن الن

جيهية ب
ط التو

طو
خل

ا
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امللحق 1

أقاليم 
املنظمة

البلد

تاريخ إصدار الخطوط 
التوجيهية الغذائية

عدد املجموعات )مبا 
يشمل املجموعات 

الفرعية(

شوية 
األغذية الن

 
األساسية

ت األلبان
منتجا

ضار
الخ

الفاكهة1
الدهون

ت 
ّسا

املك
والبذور

اختياري / السكّريات

ت
األغذية الغنية بالربوتينا

ب البقولية
الحبو

ض
اللحوم +البي

أوروبا
هولندا

2017
7 )4 عادًة، ولكّن 

ضار" 
"الفاكهة والخ

ني 
شمل مجموعت

ت
ام 

ني؛ في
ني اثنت

فرعيت
شمل "األغذية الغنية 

ت
ث 

ت" ثال
بالربوتينا

ت فرعية: 
مجموعا

ت 
ت ومنتجا

الربوتينا
ت(

رسا
األلبان واملك

ن حجم 
ص؛ أمثلة ع

ص
ىل 5 ح

4 إ
ن 

ش واحد م
ص: ساندويت

ص
الح

ن 
صة واحدة م

الخبز األسمر، ح
ب الكاملة أو 

ت الحبو
منتجا

البطاطا

ت/ اللحوم؛ حجم 
ك/ البقوليا

سم
ن ال

صة واحدة م
ح

ك
سم

ن اللحوم/ال
صة: 100 غرام م

الح
ص؛ 

ص
ىل 3 ح

صتان اثنتان إ
ح

صة: 150 ملليلرتا 
حجم الح

ن 
ب، 40 غراًما م

ن الحلي
م

ت 
رشوبا

شمل امل
الجبنة مبا ي

صويا
ن ال

صنوعة م
امل

250 غراًما
200 غرام

40 غراًما
25 غراًما

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 

ي
الكاريب

ني
األرجنت

2016
شكل الفاكهة 

6 )ت
ني 

ضار مجموعت
والخ

ني(
فرعيت

يف 
ص؛ 876 كيلو سعرة 

ص
4 ح

يف 
املجموع )606 كيلو سعرة 
املجموع+ 270 كيلو سعرة 

"أغذية اختيارية"(

يف املجموع(
صة واحدة )224 كيلو سعرة 

ح
ص )310 كيلو سعرة 

ص
3 ح

يف املجموع(
400 غرام

300 غرام
صتان اثنتان 

ح
يف 

)270 كيلو سعرة 
املجموع(

يف الدهون 
(

والبذور، مبا 
شمل الفاكهة 

ي
املجففة(

270 كيلو سعرة من 
األغذية االختيارية

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 

ي
الكاريب

جامايكا
2015

6
صة: 70 

صة؛ حجم الح
14 ح

يف 
كيلو سعرة )980 كيلو سعرة 

املجموع(

صة: 
ص؛ حجم الح

ص
3 ح

73 كيلو سعرة )219 كيلو 
سعرة يف املجموع(

ن اللحوم أو 
صة: 75 كيلو سعرة م

ص؛ حجم الح
ص

5 ح
يل 

ب الخا
ن الحلي

ب الكامل الدسم، 40 كيلو سعرة م
الحلي

ن الدسم 
م

ب 
ن الحلي

يف حال مل يك
)ما مجموعه 374 كيلو سعرة 

ن الدسم(
ًا م خالي

ص؛ حجم 
ص

3 ح
صة: 36 كيلو 

الح
سعرة )108كيلو 

سعرة يف املجموع(

ص؛ حجم 
ص

3 ح
صة: 40 كيلو 

الح
سعرة )120كيلو 

سعرة يف املجموع(

ص )مبا 
ص

6 ح
شمل األفوكادو 

ي
وجوز الهند(؛ حجم 

صة: 45 كيلو 
الح

سعرة )270 كيلو 
سعرة يف املجموع(

ب 
)الحبو

البقولية(

آسيا 
الغربية

امن 
سلطنة ع

ستوى 
)عند م

300 2 كيلو 
سعرة(

2009
7

0.95 كاملة، 3.7 مكررة؛ حجم 
ن األرّز أو 

صة: 28 غراًما م
الح

ب 
املعكرونة غري املطبوخة، أو كو

ب اإلفطار
ن حبو

واحد م

س 
ن العد

ب م
0.75 كو
املطبوخ

صة: 
91 غراًما؛ حجم الح

ن اللحوم 
30 غراًما م

القليلة الدهون أو لحوم 
ك؛ 

سم
ن أو ال

الدواج
ضة واحدة؛ 15 غراًما 

بي
صة( 

)أو ما يعادلها باألون
ت أو البذور

رسا
ن املك

م

صة: 
صة؛ حجم الح

0.6 ح
ن 

ب واحد م
ب واحد= كو

كو
نب، 45 غراًما 

ب أو الل
الحلي

ن الجبنة الطبيعية
م

ص؛ حجم 
ص

3.4 ح
ب 

صة: كو
الح

ضار 
ن الخ

واحد م
النيئة، كوبان 

ضار 
ن الخ

اثنان م
رضاء، 

الورقية الخ
ن 

ب م
ف كو

ص
ن

ضار املقطّعة أو 
الخ

املطبوخة أو املعلّبة، 
ن 

ب م
ف كو

ص
ن

ضار
صري الخ

ع

صة؛ حجم 
3.95 ح

ب واحد 
صة: كو

الح
ن الفاكهة النيئة، 

م
ن 

ب م
ف كو

ص
ن

صري الفاكهة، 
ع

ن 
ب م

ف كو
ص

ن
الفاكهة املقطّعة، أو 
املطبوخة أو املعلّبة

ت
66.5 غراما

يف األغذية 
(

الغنية 
ت(

بالربوتينا

أمريكا 
املية

ش
ال

ت 
الواليا

املتحدة 
األمريكية 
ب 

)األسلو
يك عند 

األمري
ستوى 300 2 

م
كيلو سعرة(

2015
6

ى 
ت أو ما يعادلها )ع

صا
7.5 أون

ب 
ن الحبو

صفها م
أن يكون ن

الكاملة(

صة أو ما 
6.25 أون

شمل 
يعادلها )مبا ي

ك ولحوم 
سم

اللحوم وال
ض 

ن، والبي
الدواج

ت وخثارة فول 
رسا

واملك
صويا(

ال

ب 
ب أو ما يعادلها؛ كو

3 أكوا
ب 

ب، أو حلي
ن الحلي

واحد م
ت 

صا
نب= 1.5 أون

صويا أو الل
ال

ن الجبنة
م

ب أو ما 
3 أكوا

ب واحد 
يعادلها؛ كو

أو ما يعادله= 
ب واحد من 

كو
صري الربتقال أو 

ع
ب 

ضار، كو
سائر الخ

ب 
واحد من الحبو

البقولية، كوبان اثنان 
ضار الورقية 

من الخ
رضاء الغامقة 

الخ
ف 

ص
ب ون

اللون، كو
من البطاطا

كوبان اثنان أو ما 
ب واحد 

ام؛ كو
يعادله

ب 
أو ما يعادله= كو

ن الفاكهة 
واحد م

ب 
ف كو

ص
الطازجة، ن

ن الفاكهة املجففة، 
م

صري 
ن ع

ب م
4/3 كو

ص
الفاكهة الخال

30 غراًما
يف األغذية 

(
الغنية 

ت(
بالربوتينا

230 كيلو سعرة

ف1-4
جلدول أل

ا
) )تتمة

ف1-4
جلدول أل

ا
) )تابع

أقاليم 
املنظمة

البلد

تاريخ إصدار الخطوط 
التوجيهية الغذائية

عدد املجموعات )مبا 
يشمل املجموعات 

الفرعية(

شوية 
األغذية الن

 
األساسية

ت األلبان
منتجا

ضار
الخ

الفاكهة1
الدهون

ت 
ّسا

املك
والبذور

اختياري / السكّريات

ت
األغذية الغنية بالربوتينا

ب البقولية
الحبو

ض
اللحوم +البي

أمريكا 
املية

ش
ال

الواليات املتحدة 
األمريكية 
)األسلوب 

املتوّسطي عند 
مستوى 300 2 

كيلو سعرة(

2015
6

ى 
ت أو ما يعادلها )ع

صا
7.5 أون

ب 
ن الحبو

صفها م
أن يكون ن

الكاملة(

صة أو ما 
7.25 أون

شمل 
يعادلها )مبا ي

ك ولحوم 
سم

اللحوم وال
ض 

ن، والبي
الدواج

ت وخثارة فول 
رسا

واملك
صويا(

ال

2.25 كوبًا أو ما يعادلها؛ 
ب، أو 

ن الحلي
ب واحد م

كو
نب= 1.5 

صويا أو الل
ب ال

حلي
ن الجبنة

صة م
أون

ب أو ما 
3 أكوا

ب واحد 
يعادلها؛ كو

أو ما يعادله= 
ن 

ب واحد م
كو

صري الربتقال أو 
ع

ب 
ضار، كو

سائر الخ
ب 

ن الحبو
واحد م

البقولية، كوبان 
ضار 

ن الخ
اثنان م

رضاء 
الورقية الخ

ب 
الغامقة اللون، كو

ن البطاطا
ف م

ص
ون

ف 
ص

كوبان اثنان ون
ب أو ما يعادل 

الكو
ب واحد أو 

ك؛ كو
ذل

ب 
ما يعادله= كو

ن الفاكهة الطازجة، 
م

ن 
ب م

ف كو
ص

ن
الفاكهة املجففة، 

صري 
ن ع

ب م
4/3 كو

ص
الفاكهة الخال

30 غراًما
يف األغذية 

(
الغنية 

ت(
بالربوتينا

230 كيلو سعرة

أمريكا 
املية

ش
ال

الواليات املتحدة 
األمريكية 

)األسلوب النبايت 
عند مستوى
300 2 كيلو  

سعرة(

2015
6

ى 
ت أو ما يعادلها )ع

صا
8 أون

ب 
ن الحبو

صفها م
أن يكون ن

الكاملة(

ب 
ض والحبو

شمل البي
صة أو ما يعادلها )مبا ي

3.75 أون
ت(

رسا
صويا واملك

البقولية وخثارة فول ال
ب 

ب أو ما يعادلها؛ كو
3 أكوا

ب 
ب، أو حلي

ن الحلي
واحد م

صة 
نب= 1.5 أون

صويا أو الل
ال

ن الجبنة
م

ب أو ما 
3 أكوا

ب واحد 
يعادلها؛ كو

أو ما يعادله= 
ن 

ب واحد م
كو

صري الربتقال أو 
ع

ب 
ضار، كو

سائر الخ
ب 

ن الحبو
واحد م

البقولية، كوبان 
ضار 

ن الخ
اثنان م

رضاء 
الورقية الخ

ب 
الغامقة اللون، كو

ن البطاطا
ف م

ص
ون

كوبان اثنان أو ما 
ب واحد 

ام؛ كو
يعادله
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ANNEX 3

تغرّي األسعار

الفاكهة تغّير منط االستهالك
واخلضار

اللحوم 
واألمساك

منتجات 
الدهون احلبوباأللبان

والزيوت

املستويات كافة
-0.61-0.57-0.59-0.52-0.44

(0.69)(0.53)(0.58)(0.74)(0.56)

املستوى اإلجاميل للمجموعة الغذائية
-0.5-0.5-0.57-0.33-0.36

(0.47)(1.09)(0.38)(0.4)(0.4)

عىل مستوى املنتج نفسه
-0.71-0.66-0.63-0.72-0.71

(0.79)(3.85)(0.88)(0.85)(0.79)

668945419520338عدد املالحظات

مالحظات: يبّي اجلدول املتوسط املرّجح للمرونة السعرية النامجة عن تغّي الطلب على املنتج نفسه لكل من اجملموعات الغذائية، فضًل عن االحنرافات املعيارية 
املرّجحة )املشار إليها بي قوسي(. وتشمل عينة تقديرات املرونة 334 3 ملحظة بشأن املرونة السعرية مت مجعها من 93 دراسة أولّية. وُتستخدم أحجام عينات 

الدراسات األولية كأوزان ترجيحية الحتساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية. ويوىل مزيد من الوزن للتقديرات األكثر دقة عند احتساب املتوسطات واالحنرافات 
املعيارية.

.Rennes, France, INRAE .03-Femenia, F. 2019. A meta-analysis of the price and income elasticities of food demand. Working Paper SMART – LERECO N°19 :املصدر

»

امللحق 5

اجلداول واألشكال اإلضافية التابعة 
للقسم 1-2

ترد يف هذ القســم جداول وأشــكال إضافية للتحليل املبّي يف 
.1–2 القسم 

يبــّي الجدول ألف5–1 املتوســط املتوقع للمرونة الســعرية عىل 
مســتويي اثني: عىل املســتوى اإلجاميل للمجموعــة الغذائية 

وعــىل مســتوى املنتج نفســه. أّما الجدول ألــف5–2 فيبّي املرونة 
الســعرية الناجمــة عن تغــر الطلب عىل املنتج نفســه واملرونة 
الســعرية الناجمــة عــن تغر الطلب عىل منتــج آخر، عىل نحو 

مــا قــّدره يف Green وآخرين )2013(47 و Cornelsen وآخرين 
)2015(48 بحســب التنميــة االقتصادية يف كّل مــن البلدان. وعىل 

الرغــم مــن أّن املرونة الســعرية ومرونة الطلب بحســب الدخل 
تكونــان أعــىل بصورة منهجية بالنســبة إىل بعــض املنتجات )مثل 

اللحــوم( مقارنــة مع منتجات أخرى )مثــل الزيوت والدهون(، 
فإنهــام متيــان إىل االنخفــاض مع نصيب الفرد مــن الناتج املحيل 

اإلجــاميل باألرقــام املطلقــة.49 وبالفعل، فإّن قانوَن Engel و 
Bennet يفيــدان بأنــه من املتوقع أن يــؤّدي ارتفاع الدخل 
املتّصــل بالتنميــة االقتصاديــة أوالًّ إىل تقلّص نســبة النفقات 

املخصصــة الســتهاك األغذية، ومن ثم إىل انخفــاض يف املنتجات 
الخــام ضمــن النفقــات الغذائية. وبالتايل، يصبــح الطلب عىل 

األغذيــة أقــل تجاوبًا مع التغرات يف الدخل واألســعار مع ارتفاع 
الدخل.49 مستوى 

وتبــّي األرقــام اإلضافية كلفــة النمط الغــذايئ الصحي يف كل من 
فئــات املجموعــات الغذائية )الشــكل ألف5–1( ومســاهمة كل 

اجلدول ألف1-5 
تقديرات متوسط املرونة السعرية لكل من اجملموعات الغذائية
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البلدان املنخفضة الدخل أ ( 

تغرّي األسعار

الفاكهة تغّير منط االستهالك
منتجات األمساكاللحومواخلضار

الدهون احلبوباأللبان
احللوياتوالزيوت

0.112***0.014-0.065*0.001-0.014-0.720.005-***الفاكهة والخضار
0.101*0.0080.0110.0620.016-0.78-***0.02اللحوم

0.098**0.0920.031**0.003-0.80-***0.0140.045األسامك
0.108***0.1170.042***0.78-***0.02-0.0010.003-منتجات األلبان

0.1***0.610.006-***0.068***0.0090.0030.01الحبوب
0.094**0.60-***0.071*0.0610.022-0.043-0.012الدهون والزيوت

0.74-***0.0740.022*0.0040.033-0.0220.003الحلويات
20618571701888060عدد املالحظات

البلدان املتوسطة الدخل ب ( 

تغرّي األسعار

الفاكهة تغّير منط االستهالك
منتجات األمساكاللحومواخلضار

الدهون احلبوباأللبان
احللوياتوالزيوت

0.0390.034-0.0580.007-**0.079-**0.026-0.65-***الفاكهة والخضار
0.010.024-0.0450.005-**0.073-**0.72-***0.001اللحوم

0.0590.0350.0050.021-**0.73-***0.0040.014-األسامك
0.060.0160.031**0.72-***0.085-**0.028-0.02-منتجات األلبان

0.020.023-0.55-***0.0760.012-**0.028-0.01-الحبوب
0.540.017-***0.0350.014-0.126-**0.074-**0.006-الدهون والزيوت

0.68-***0.003-0.0240.017-0.069-0.028-0.003الحلويات
147186561211506265عدد املالحظات

البلدان املرتفعة الدخل ج ( 

تغرّي األسعار

الفاكهة تغّير منط االستهالك
منتجات األمساكاللحومواخلضار

الدهون احلبوباأللبان
احللوياتوالزيوت
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مالحظات: يبّي اجلدول تقديرات املرونة السعرية النامجة عن تغي الطلب على املنتج نفسه على النحو الوارد يف Green وآخرين )2013(47 باخلط العريض على اخلط 

املائل، وترد تقديرات املرونة السعرية النامجة عن تغي الطلب على منتج آخر على النحو الوارد يف Cornelsen وآخرين )2015(48، خارج اخلط املائل. وتصف تقديرات املرونة 
السعرية النسبة املئوية للتغي يف استهلك جمموعة غذائية معينة بعد تغي النسبة املئوية لسعرها، وجيري اإلبلغ عنها بالنسبة إىل البلدان املنخفضة الدخل )اجلدول 

ألف5-2 )أ((، والبلدان املتوسطة الدخل )اجلدول ألف5-2)ب(( والبلدان املرتفعة الدخل )اجلدول ألف5-2 )ج((. وتشي علمة * إىل تقديرات ذات دالالت إحصائية 
مهمة عند مستوى 10 يف املائة )*( و5 يف املائة(**)  و1 يف املائة )***(.

 Green, R., Cornelsen, L., Dangour, A.D., Turner, R., Shankar, B., Mazzocchi, M. & Smith, R.D. 2013. The effect of rising food prices on food consumption: Systematic review with meta-regression. BMJ, 346 (f3703) and :املصدر
 Cornelsen, L., Green, R., Turner, R., Dangour, A.D., Shankar, B., Mazzocchi, M. & Smith, R.D. 2015. What happens to patterns of food consumption when food prices change? Evidence from a systematic review and meta-analysis of

.food price elasticities globally. Health Economics, 24(12): 1548–1559

اجلدول ألف2-5 
املرونة السعرية املتوّقعة النامجة عن تغّي الطلب على املنتج نفسه وعن تغّي الطلب على منتج 

آخر حبسب اجملموعات الغذائية وجمموعات دخل البلدان لعام 2008
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امللحق 5

مالحظات: يبّين المخطط الدائري متوسط المساهمة كنسبة مئوية للمجموعات الغذائية الست في كلفة النمط الغذائي الصحي للفرد الواحد في اليوم. ويستند 
التحليل إلى عينة من 170 بلًدا تتوفر بشأنها بيانات عن أسعار األغذية المباعة بالتجزئة في عام 2017. وقد اسُتمّدت األسعار من برنامج المقارنة الدولية لدى البنك 
الدولي بالنسبة إلى السلع الموّحدة على المستوى الدولي معّبًرا عنها بالدوالر األمريكي الدولي باستخدام معدالت تكافؤ القوة الشرائية. أنظر اإلطار 10 للطلع على 
تعريف األنماط الغذائية الثلثة واإلطار 11 للطلع على وصف موجز لمنهجية الكلفة. ويمكن الرجوع إلى الملحق 3 في التقرير للطلع على الملحظات المنهجية 

الكاملة ومصادر البيانات.  
املصدر:  Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف 

العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة.
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األغذية األساسية النشوية
األغذية الغنية بالربوتينات

األلبان
الفاكهة
اخلضار
الدهون

مجموعــة غذائيــة يف الكلفــة النهائيــة للنمــط الغذايئ الصحي «
 .)2 –5 عــر مختلــف مجموعات دخــل البلدان )الشــكل ألف
3 النســبة  –5 مــا، تصــف خرائــط العامل يف الشــكل ألف وختًا

املئويــة مــن األشــخاص يف كل بلــد الذيــن عجزوا عــن تحمل 
كلفــة األمنــاط الغذائيــة الثاثــة عام 2017. وبالنســبة 
29 يف  3 فضــًا عن الشــكلي 28 و –5 إىل الشــكل ألــف

1، تنطبــق املاحظــات التاليــة بشــأن حدود  –2 القســم 
الخريطــة: إن الحــدود النهائيــة بــي جمهورية الســودان 

وجمهوريــة جنــوب الســودان مل تحدد بعــد. وإن الوضع 
النهــايئ ملنطقــة أبيــاي وجامــو وكشــمر وجــزر مالفيناس مل 

يحــدد بعــد. وإن الحــدود الظاهــرة عىل هــذه الخريطة 
ال تعــّر ضمًنــا عــن أي رأي كان مــن قبــل منظمــة األغذية 
والزراعــة بشــأن الوضــع القانــون أو ســلطات أي بلد أو 
إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو بشــأن ترســيم حدودها 

وتخومهــا. وتشــر الخطــوط املتقطعــة عــىل الخرائط إىل 

n حــدود تقريبيــة قــد ال يكــون هناك اتفاق تــام بشــأنها بعد.
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الشكل ألف1-5 

متوسط مساهمة كل من اجملموعات الغذائية كنسبة مئوية يف متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي 
على املستوى العاملي يف عام 2017 )بالدوالر األمريكي(



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020
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مالحظات: يعرض الرسم البياني باألعمدة في القسم )أ( الكلفة للفرد في اليوم الواحد بحسب المجموعة الغذائية وبحسب مجموعات دخل البلدان، وتبين األعمدة 
المتتابعة في القسم )ب( نسبة متوسط الكلفة اإلقليمية إلى كل مجموعة غذائية، والكلفة اإلجمالية لنمط غذائي صّحي. ويستند التحليل إلى عّينة من 170 بلًدا تتوفر 

بشأنها بيانات عن أسعار األغذية التي تباع بالتجزئة في عام 2017. وتستمد األسعار من برنامج المقارنة الدولية لدى البنك الدولي بالنسبة إلى السلع الموحدة على 
المستوى الدولي معّبًرا عنها بالدوالرات الدولية باستخدام معدالت تكافؤ القوة الشرائية. أنظر اإلطار 10 للطلع على تعريف األنماط الغذائية الثلثة واإلطار 11 للطلع 

على وصف موجز لمنهجية الكلفة. ويمكن الرجوع إلى الملحق 3 في التقرير للطلع على الملحظات المنهجية الكاملة ومصادر البيانات.
املصدر:  Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف 

العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة.
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الدهوناخلضارالفاكهةاأللباناألغذية الغنية بالربوتيناتاألغذية األساسية النشوية

البلدان املنخفضة الدخلالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنياالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العلياالبلدان املرتفعة الدخلالعامل

البلدان املتوسطة الدخلالبلدان املرتفعة الدخلالعامل
من الشرحية العليا

البلدان املتوسطة الدخل
من الشرحية الدنيا

البلدان املنخفضة الدخل

الدهوناخلضارالفاكهةاأللباناألغذية الغنية بالربوتيناتاألغذية األساسية النشوية

 ( (بالدوالر األمريكي ص الواحد يف اليوم الواحد 
الكلفة للشخ

مجالية لنمط غذائي صحي
نسبة النصيب من الكلفة اإل

ألف)  الكلفة للشخص الواحد يف اليوم الواحد حبسب املجموعة الغذائية وجمموعة الدخل يف عام 2017 (بالدوالر األمريكي)

باء)  املساهمة يف الكلفة (نسبة النصيب من الكلفة اإلمجالية) لنمط غذائي صحي حبسب املجموعة الغذائية 
وجمموعة الدخل يف عام 2017
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الشكل ألف2-5 

 الكلفة للفرد يف اليوم الواحد وحصة كل جمموعة غذائية كنسبة مئوية من الكلفة اإلمجالية 
للنمط الغذائي الصحي، حبسب جمموعات دخل البلدان يف عام 2017 )بالدوالر األمريكي(



امللحق 1
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مالحظات: تبّي اخلرائط النسبة املئوية املتوسط )%( من السكان العاجزين عن حتّمل كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثلثة )منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة 
الغذائية، ومنط غذائي ملئم من حيث املغذيات، ومنط غذائي صحي( يف 143 بلًدا عام 2017. ويرد كل من املتوسط العاملي واإلقليمي ومتوسط جمموعات دخل البلدان 

يف اجلدول 7. ويقوم هذا املقياس لقدرة حتّمل كلفة األمناط الغذائية مبقارنة كلفة كل منط غذائي مع متوسط الدخل املقّدر يف بلد معّي، مع االفرتاض أنه ميكن بصورة 
موثوقة ختصيص نسبة 63 يف املائة من الدخل املتاح لألغذية. ويعّد منط غذائي ما غي متيّسر عندما تزيد كلفته عن 63 يف املائة من متوّسط الدخل يف بلد معّي. أنظر 
اإلطار 10 للطلع على تعريف األمناط الغذائية الثلثة واإلطارين 11 و12 للطلع على وصف موجز ملنهجية الكلفة والقدرة على حتملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 

يف التقرير للطلع على امللحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات. وللطلع على ملحظات إخلء املسؤولية بشأن خطوط احلدود يف اخلرائط، أنظر امللحق 5.
املصدر:  Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف 

العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 
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الشكل ألف3-5 

 نسبة األشخاص العاجزين عن حتّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية الثالثة يف كل بلد
عام 2017 – مقارنة تكاليف األمناط الغذائية بالتوزيع الوطين للدخل

 ألف(  النسبة املئوية من السّكان العاجزين عن حتّمل كلفة منط غذائي كايف من حيث الطاقة

 باء(  النسبة املئوية من السّكان العاجزين عن حتّمل كلفة منط غذائي مالئم من حيث املغذيات

جيم(  النسبة املئوية من السّكان العاجزين عن حتّمل كلفة منط غذائي صحي

75– 100%50–75%25–50%10–25%<10% التوجد بيانات



امللحق 6
تعريف جمموعات البلدان

ألف- تعريف البلدان اليت تعاين من حاالت األزمات املمتدة
يعــرّف إصــدار عام 2017 لتقرير حالة األمــن الغذايئ والتغذية 
يف العــامل حــاالت األزمات املمتدة بأنها "تتّســم بتكرار حدوث 

الكــوارث الطبيعيــة و/ أو النزاعات، وبطول أجل األزمات 
الغذائية، وبانهيار ســبل كســب العيش، وبعدم قدرة املؤسســات 
عــىل التصّدي لألزمــات". وهناك ثاثة معاير تســتخدم لتعريف 

بلد ميــّر بأزمة ممتدة، هي:

)1( طول فرتة األزمة؛ )2( وتدفق املســاعدات اإلنســانية إىل 
البلــد؛ )3( والوضــع االقتصادي وحالة األمــن الغذايئ يف البلد. 
وعــىل وجــه التحديد، تتضمن قامئة البلــدان التي متر بأزمات 

ممتــدة تلك التي تســتويف املعايــر الثاثة التالية:

أن يكــون البلــد مــن بي بلدان العجــز الغذايئ ذات الدخل   –1
املنخفــض، عــىل النحو الذي حّددتــه منظمة األغذية 

والزراعــة يف عام 2108.

وأن يكــون البلــد قد واجه صدمة– ســواء أكانــت طبيعية   –2
أم مــن صنع اإلنســان، ملدة أربــع ســنوات متتالية بي عامي 
2016 و2019، أو ملدة مثان ســنوات من أصل عرش ســنوات 

بــي عامــي 2010 و2019، وأن يكون عــىل الئحة البلدان 
التي تحتاج إىل مســاعدة خارجية من أجل الغذاء.50

وأن يكــون البلــد قد تلقى أكرث مــن عرشة يف املائة من   –3
مجموع املســاعدة اإلمنائية الرســمية يف شــكل مساعدات 

إنســانية بي عامي 2009 و2017. 51

ويف عــام 2020، كان هنــاك 22 بلــًدا مســتوفيًا للمعاير الثاثة 
املذكــورة أعــاه )أنظر اإلطــار 13(، ولكّن املعلومــات املتعلقة 

بالتكاليــف والقــدرة عــىل تحملها غــر متاحة لســبعة منها 
)إريرتيــا وأفغانســتان والجمهوريــة العربية الســورية وجمهورية 

كوريــا الدميقراطية الشــعبية وجنوب الســودان والصومال 
واليمــن(. أنظــر إصــدار العام 2017 من هــذا التقرير52 لاطاع 

عــىل تحليــل موســع للبلدان التي تعان مــن أزمات ممتدة.

اجلنوب بلدان  تعريف  باء- 
بحســب مكتــب األمم املتحدة للتعاون يف ما بــي بلدان الجنوب، 

تعرّف بلدان الجنوب عىل أنها تشــمل كًا من آســيا )باســتثناء 
اليابــان وهونــغ كونغ-منطقة إدارية خاصــة وماكاو-منطقة 

إداريــة خاصة وســنغافورة وجمهورية كوريــا ومقاطعة تايوان 
الصينيــة(، وأمريكا الوســطى وأمريكا الجنوبية واملكســيك 

n
وأفريقيا والرشق األوســط )باســتثناء إرسائيل(.71 
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امللحق 7
وصف القسم 2-2 وبياناته ومنهجّيته

وصف األمناط الغذائية اخلمسة ألف- 
لغايات التحليل الوارد يف القســم 2–2، تم تشــكيل خمســة 
أمنــاط غذائيــة من أجل قياس التكاليــف املرتتبة عن األمناط 

االســتهاكية التغذويــة املرجعية والبديلة عــىل صعيدي الصحة 
وتغــر املناخ. وبالنســبة إىل النمــط الغذايئ املرجعي، متت 

االســتعانة بتقديــرات توافر األغذية يف عــام 2010 من مجموعة 
بيانــات منســقة تابعة ملوازين األغذيــة ملنظمة األغذية والزراعة 

تضمنــت الســلع الغذائية الـ 16 كاملًة. وتُســتخدم تقديرات 
توافر األغذية كوســيط للمتوســط الوطني الســتهاك األغذية، 

بعــد تطبيــق البيانات اإلقليمية بشــأن املهدر من األغذية عىل 
مســتوى االســتهاك، مقرتنًة بعوامل تحويل األغذية إىل مادة 

صالحــة لــألكل.27 وتراعي تقديرات املنظمــة 53 املهدر من األغذية 
يف املراحــل األخرى من سلســلة اإلنتاج، مبا يف ذلــك مرحلة تجهيز 

األغذيــة حيــث تفصل األجزاء الصالحــة لألكل عن األجزاء غر 
الصالحــة. وقد تّم تقســيم بيانات موازين األغذيــة للمنظمة إىل 

16 ســلعة أساســية )خضار ولحم بقر وقمح وجذور وفاكهة 
ولحم خنزير وأرّز وبقول وســكر ودواجن وذرة وســلع أساســية 

أخــرى وزيوت وبيض وحبوب أخــرى ومنتجات األلبان( لدى 
157 بلــًدا، مبا يضاهي مســتوى تفصيل البيانات املســتخدمة يف 

التحليــل الصحي والبيئي. 

ويتناول التحليل الوارد يف القسم 2–2 التقديرات الحالية للمتوسط 
الوطني الستهاك األغذية يف 2010 التي تعتر السنة األساس والتي 

يتم استرشافها بشأن استهاك األغذية مستقبًا لعام 2030 مع 
مراعاة التغيرات املقدرة املتوقعة يف الدخل والسكان والتفضيات 
الغذائية.55 ومبا أن النامذج قد ُعّدلت ليك تنتج توقعات للسنوات 
املقبلة بالتاميش مع االتجاهات يف الدخل ويف السكان، فإن تغير 

السنة األساس من 2010 إىل سنوات أحدث عهًدا ما كان ليغّر 
النتائج املتوقعة لعام 2030.

ويشــار إىل االســتهاك األســاس لألغذية بعبارة النمط الغذايئ 
املرجعــي )BMK( وهو ميثــل النمط الغذايئ يف الحاالت 

االعتياديــة. ويســتند هذا التحليل عىل تقديرات لاســتهاك 
الحــايل واملســتقبيل لألغذية فضًا عن أربعة ســيناريوهات بديلة 

لاســتهاك اعترت أنها صحية وأكرث اســتدامة. وانطاقًا من 
تقديرات توافر األغذية، املســتندة إىل موازين األغذية، اســتخدم 
" النموذج الدويل لتحليل السياســات املتعلقة بالســلع األساســية 

الزراعيــة وتجــارة املواد الزراعية"56 لحفز الســيناريو املرجعي 
فضــًا عن األمنــاط الغذائية الصحية األربعــة البديلةذ ذ يف 157 بلًدا 
عــام 2030. 57 وقــد أُجريت توقعــات كذلك تناولت عام 2050 يف 

ما يخص تحليل الحساســية. 

ومــن أجل تشــكيل النمط الغذايئ املرجعي، تم تقدير االســتهاك 
األســاس لألغذية باســتخدام بيانات توافر األغذية من موازين 
األغذيــة للمنظمة وتعديلها بحســب كميــة املهدر من األغذية 

عند نقطة االســتهاك. وقد كان بوســع أحــد الخيارات البديلة أن 
يســتند إىل مجموعــة من تقديرات معدالت االســتهاك بناء عىل 
جملــة منوعــة من مصادر البيانات، مبا يف ذلك املســوح الغذائية 
ومســوحات ميزانيــة األرسة ونفقاتهــا، وبيانات توافر األغذية.3، 4 

ولكــن، مل يتــم اإلفصــاح علًنا عن الرتكيبة املحــددة ملصادر البيانات 
تلك، أو عن منوذج التقدير املســتخدم الســتخراج البيانات. 

وبالنســبة إىل بعض فرادى البلدان، كان بوســع اســتخدام املسوح 
الغذائيــة أن يكــون بديــا ممكًنا. ولكــن قلة اإلباغ ال تزال متثل 

إحدى املشــاكل الدامئة التي تعرتي املســوح الغذائية58، 59 كام 
أن الفــوارق اإلقليمية يف طرق إجراء املســوح تعنــي عدم قابلية 

مقارنــة النتائــج يف مــا بي البلدان. وبعكس املســوح الغذائية، فإن 
تقديــرات توافر األغذية املعّدلة بحســب املهــدر من األغذية تبّي 

مســتويات املتناول من الســعرات بحســب اإلقليم التي تعكس 
الفوارق يف معدالت انتشــار الوزن الزائد والســمنة عر األقاليم.13

وتتــامىش مناذج األمنــاط الغذائية الصحيــة البديلة األربعةض ض 
التــي تنطوي عىل اعتبارات االســتدامة )أو ســيناريوهات 

األمنــاط الغذائية( مــع التوصيات العامة الصــادرة عن لجنة 
EAT-Lancet بشــأن األمنــاط الغذائية الصحية التــي تختلف 

ذ ذ انظر احلاشية )ذ(.

ض ض انظر احلاشية )ذ(.
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ســعرة يخص كل بلد ويعكس توزيع الســن ونوع الجنس لدى 
الســكان للتوصل إىل متناول عاملي متوســط يبلغ 100 2 كليو سعرة 

للشــخص الواحــد يف اليوم )الجدول ألــف7–1( وبالعكس، 
فــإن األمنــاط الغذائيــة للجنة EAT-Lancet يف امللحق 4 

)الشــكل ألف4–1( تقــوم عىل توصيات اللجنة بشــأن منط غذايئ 
منوذجــي من 500 2 كيلو ســعرة للشــخص الواحد يف اليوم.42

بحســب الســن ونوع الجنس، وتراعي التفضيــات اإلقليمية 
للمحاصيــل األساســية والفاكهــة والخضــار وغرها من فئات 

األغذيــة املحــددة، فضًا عن االحتياجات من الســعرات 
الحراريــة الخاصــة مبجموعات ســكانية معيّنــة. وتختلف تلك 

 EAT-Lancet األمنــاط الغذائيــة عــن تلك التي تــويص بها لجنة
واملعروضــة يف امللحــق 4 مبا أنها تســتخدم متناواًل مــن الكيلو 

املصادرالوصفالسيناريو

قّدر متوّسط املتناول العاملي من الطاقة بـ 300 2 كيلو سعرة للشخص النمط الغذايئ املرجعي
الواحد يف اليوم عام 2010؛ ويف 2010 بلغ معدل استهاك الفرد الواحد 
حوايل 354 غراًما من الفاكهة والخضار و50 غراًما من السكر و28 غراًما 

من الزيوت و68 غراًما من اللحم األحمر و31 غراًما من الدواجن 
و243 غراًما من البيض ومنتجات األلبان و134 غراًما من الجذور والبقول 

و297 غراًما من الحبوب )أنظر الجدول ألف7–2 لاطاع عىل تركيبة 
النمط الغذايئ املرجعي يف عام 2010(.

بناًء عىل توقعات منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )املنظمة(53 املعدلة بحسب 

املهدر من األغذية وتحويل األغذية إىل 
أجزاء صالحة لألكل.27

860 كيلو سعرة كحد أقىص يف اليوم لتأمي توازن الطاقة من األغذية النمط الغذايئ املرن
األساسية؛ 125 غراًما كحد أدىن يف اليوم من البقول واملكرسات والبذور؛ 

و500 غرام كحد أدىن يف اليوم من الفاكهة والخضار؛ و31 غراًما كحد أقىص 
يف اليوم من السكر، و87 غراًما كحد أقىص يف اليوم من الزيت؛ و43 غراًما 

كحد أقىص يف اليوم من الدواجن ولحم الضأن، و13 غراًما كحد أقىص يف 
اليوم من البيض، و250 غراًما كحد أقىص يف اليوم من الحليب؛ و28 غراًما 

كحد أدىن يف اليوم من السمك.

بالتاميش مع مناذج األمناط الغذائية 
امللحوظة.61،60

النمط الغذايئ النبايت 
السميك

هو شكل من أشكال النمط الغذايئ املرن حيث تستبدل املنتجات الحيوانية 
بالكامل مبنتجات سمكية )أنظر الجدول ألف7–2 لاطاع عىل الفرق بي 
تركيبة النمط الغذايئ املرن والنمط الغذايئ السميك عىل املستوى العاملي 

من حيث الغرامات يف اليوم(. وميكن أيًضا استبدال املنتجات الحيوانية إما 
مبزيج من املنتجات السمكية وإما بالبقول وبالفاكهة والخضار أو بالحبوب 

الكاملة، غر أن هذا التقرير ال يتناول هذه األشكال. 

بالتاميش مع مناذج األمناط الغذائية 
امللحوظة.61،60

ست حصص صغرة كحد أدىن يف اليوم من الفاكهة والخضار )حوايل النمط الغذايئ النبايت 
660 غراًما يف اليوم(، ومن البقول )حوايل 95 غراًما يف اليوم(، من دون أي 
لحوم حمراء أو دواجن أو سمك، ومن السكر )حوايل 27 غراًما يف اليوم( 
فيام يبلغ إجاميل املتناول من الطاقة بحسب املوىص به ملجموعة سكانية 

معتدلة النشاط )حوايل 100 2 كيلو سعرة يف اليوم( )أنظر الجدول ألف7–2 
لاطاع عىل تركيبة النمط الغذايئ النبايت عىل املستوى العاملي(. 

بالتاميش مع مناذج األمناط الغذائية 
امللحوظة.63،62،61

سبع حصص صغرة كحد أدىن يف اليوم من الفاكهة والخضار )حوايل 770 غراًما النمط الغذايئ النبايت التام
يف اليوم(، ومن البقول )حوايل 110 غرامات يف اليوم(، من دون أي لحوم حمراء 

أو دواجن أو منتجات ألبان أو بيض أو سمك؛ ومن السكر )حوايل 27 غراًما 
يف اليوم( مع إجاميل املتناول من الطاقة بحسب املوىص به ملجموعة سكانية 

معتدلة النشاط )100 2 كيلو سعرة يف اليوم( )أنظر الجدول ألف7–2 لاطاع 
عىل تركيبة النمط الغذايئ النبايت التام عىل املستوى العاملي(. 

بالتاميش مع مناذج األمناط الغذائية 
امللحوظة.63،62،61

ملحظات: يعرض هذا اجلدول وصف األمناط الغذائية اخلمسة اليت حللها القسم 2-2. أنظر احلاشية )ذ( ملزيد من املعلومات بشأن األمناط الغذائية الصحية البديلة 
األربعة.

املصدر: Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 
األغذية والزراعة 

اجلدول ألف1-7 
 وصف موجز خلط االستهالك األساسي احلايل ولألمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة

اليت تشمل اعتبارات االستدامة )املرن والنبايت السمكي والنبايت والنبايت التام(
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امللحق 7

»

يعــرض الجدول ألف7–1 وصًفا لســيناريوهات األمنــاط الغذائية 
واملصــادر التي تســتند إليها التوصيــات الغذائية لغايــات التحليل 

يف القســم 2–2. ويشــتمل النمط الغذايئ املرن )FLX( عىل ما 
ال يقــل عــن 500 غرام/يوم مــن الفاكهة والخضار مــن مختلف 

األلــوان واملجموعــات )تحــدد تركيبتها مبوجــب التفضيات 
اإلقليميــة(. ويحتــوي عــىل ما ال يقــل عن 100 غرام/يوم من 

مصــادر الروتينــات النباتيــة )البقول وفــول الصويا واملكرّسات( 
وكميــات قليلــة من الروتينــات الحيوانيــة املصدر كالدواجن 

والســمك والحليــب والبيــض وكميات محــدودة من اللحم 
األحمــر )حصة واحدة يف األســبوع(، ومن الســّكر املكرر )أقل 
مــن 5 يف املائــة من الطاقــة اإلجاملية(، ومن الزيــوت النباتية 

الغنيــة بالدهون املشــبعة )وال ســيام زيــت النخيل( ومن األغذية 
النشــوية ذات مؤرش الســكر املرتفع نســبيًا. وبناء عىل األمناط 

الغذائيــة املرنــة، قمنا بتشــكيل أمناط غذائية أكــرث تخصًصا.60، 61

يســتبدل النمــط الغذايئ النبايت الســميك )PSC( مصادر 
الروتينــات القامئــة عىل اللحوم يف النمــط الغذايئ املرن )عىل 

أســاس الكيلو ســعرة( باألســامك واألطعمة البحرية بنســبة الثاثة 
أربــاع وبالفاكهــة والخضــار أو الحبوب الكاملة بنســبة الربع.

ويســتبدل النمــط الغذايئ النبايت )VEG( مصــادر الروتينات 
القامئــة عــىل اللحــوم يف النمط الغذايئ املرن )عىل أســاس الكيلو 

ســعرة( بالروتينــات النباتية بنســبة الثاثة أربــاع وبالفاكهة 
والخضــار أو الحبــوب الكاملة بنســبة الربع.

ويســتبدل النمــط الغذايئ النبايت التــام )VGN( الروتينات 
الحيوانيــة املصــدر يف النمــط الغذايئ املرن )عىل أســاس الكيلو 

ســعرة( بالروتينــات النباتية بنســبة الثاثة أربــاع وبالفاكهة 
والخضــار أو بالحبــوب الكاملة بنســبة الربع.

وإّن مجموعــة األمنــاط الغذائية املوصوفة أعــاه والتي وضعتها 
لجنــة EAT-Lancet قــد اعتمدت من أجــل تحليل كم ميكن 

خفــض التكاليــف الصحية والبيئية لألمنــاط الغذائية. وقد ُحّدد 
عام 2010 عىل أنه الســنة األســاس للتحليل، بيد أّن الرتكيز ينصّب 

عــىل عــبء الصحة وتغّر املنــاخ يف عام 2030، ألنه عام مهم 
سياســيًا يف ضــوء أهداف التنمية املســتدامة لعام 2030. وبالتايل، 
فقــد تــم توقع النــامذج الغذائية املســتقبلية وتأثراتها يف الصحة 

والبيئة باســتخدام الســنتي 2030 و2050 مع اســتخدام هذه 
األخــرة ألجــل تحليل الحساســية. ويجري تقييــم التكاليف املتصلة 

بالصحــة وتغــر املناخ للنمط الغــذايئ املرجعي الذي يقرتب من 
املعــدالت الحالية واملســتقبلية الســتهاك األغذية، وكذلك لألمناط 

الغذائيــة الصحيــة األربعة أي: النمــط الغذايئ املرن والنمط 

الغــذايئ النبايت الســميك والنمط الغذايئ النبــايت والنمط الغذايئ 
النبــايت التــام. ولاطاع عىل وصف كامــل للمنهجية وملصادر 

البيانــات )أنظر Springmann،ا 2000(.ا57

بحســب تقديرات لجنة EAT-Lancet وتطبيقاتها يف الســابق60 
يختلف متوســط االحتياجات من الســعرات الحرارية بحســب 
البلد، اســتناًدا إىل توزيع ســكانه بحســب السن ونوع الجنس، 

فيكــون لدينــا يف النهاية منط غذايئ يؤّمن متوســطه عىل املســتوى 
العاملي حوايل 100 2 كيلو ســعرة للشــخص الواحد يف اليوم. 
ويعــرض الجدول ألف7–2 معلومات عىل املســتوى العاملي 

بشــأن متوســط الكميات )غرام يف اليوم( ومتوســط املتناول من 
الكيلو ســعرة )كيلو ســعرة يف اليوم( لكل ســلعة غذائية عر 

األمناط الغذائية الخمســة كلها يف عام 2010. ولدى أخذ متوســط 
املتنــاول من الكيلو ســعرة عر األمناط الغذائية الخمســة كلها، 

نتوصل إىل متوســط عاملي يبلغ 100 2 كيلو ســعرة للشــخص 
الواحــد يف اليــوم. ولكن تجــدر املاحظة إىل أن احتياجات 

الشــخص من الكيلو ســعرة يف اليوم تختلــف باختاف البلد 
والســن ونوع الجنس، أما الجدول ألف7–2 فا يعرض ســوى 

موجز عىل املســتوى العاملي. وبالنســبة إىل حســاب املتناول من 
الســعرات الحراريــة التي تتطلب مدخــات تتمثل يف تقديرات 

وزن الجســم الصحي )أو مؤرش كتلة الجســم( ومســتويات النشاط 
البــدن والطــول، تم االفرتاض بأن مؤرش كتلة الجســم يتامىش مع 

توصيــات منظمة الصحة العاملية64 مع مامرســة مســتويات معتدلة 
من النشــاط البدن املعتدل. وباإلضافة إىل ذلك، اســتخدمت 

خصائــص الواليــات املتحدة يف ما خــص الطول65 التي ميكن 
اعتبارهــا حــًدا أقىص ال يقيّد تقديرات النمو املســتقبيل للســكان. 

وبحســب التقديرات فإن االحتياجات من الســعرات الحرارية 
تبلــغ حــًدا أقىص يوازي 500 2 كيلو ســعرة يف اليوم للرشيحة 

العمريــة بي 20 و24 عاًما )متوســط بي الرجال والنســاء( ولكنها 
تنخفض إىل 000 2 كيلو ســعرة لســن الـ 65 وما فوق. وترتكز 
املعايــر الصحيــة والبيئية لألمناط الغذائيــة الصحية عىل أدلة 

علمية مســتمدة مــن قامئة من املراجعات املنهجيــة والتحاليل 
التجميعيــة، وتحاليــل البيانات األولية املســتخدمة يف تحديد 

الغايــات العلمية لألمنــاط الغذائية الصحية.57

بيانات ومنهجية تقييم التأثريات الصحية باء- 
مــن أجــل تقييم عــبء األمناط الغذائية عىل صعيــد الصحة، تطبّق 
الطــرق التــي وضعها مرشوع "العبء العاملــي للمرض" عىل إطار 

مقــارٍن لتقييم املخاطــر املتصلة بالتغذيــة وبالوزن. ويف تقييم 
مقــارن للمخاطر، يحســب عبء املرض املتصــل بالنمط الغذايئ 

عــادًة من خــال املقارنة بحالة من التعــرض األدىن للمخاطر. 
ولغايــات هــذا التحليــل، اســتخدمنا النمط الغذايئ هــذا باعتباره 
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النمط الغذايئ 
املرجعي

النمط الغذايئ املرن
النمط الغذايئ النبايت 

السميك
النمط الغذايئ النبايت

النمط الغذايئ النبايت 
التام

السلع الغذائية 
كيلو سعرة/غرام/يوماألساسية

كيلو سعرة/غرام/يوميوم
كيلو سعرة/غرام/يوميوم

كيلو سعرة/غرام/يوميوم
كيلو سعرة/غرام/يوميوم

يوم

11734791267912679126791267القمح

12646181298812988129881298األرّز

331002370237023702370الذرة

22651543154315431543الحبوب األخرى

13411410182101821018210182الجذور

176050173501736221578270البقول

517258225823110335117فول الصويا

2275835396395107423114494133الخضار

28224027402740274027الفاكهة النشوية

37176227693173338739الفاكهة

622410140114451234814858الفاكهة  االستوائية

134651180511805118051180املكرسات والبذور

2219242367423674236742367الزيوت النباتية

656439439439439زيت النخيل

511832795279527952795السكر

      254159لحم البقر

      51123لحم الضأن

      38109516لحم الخنزير

      31441928الدواجن

  221127155901559015590الحليب

  2231101410141014البيض

    55771515األسامك )قاعية(

األسامك )مياه 
    81014182633عذبة(

    35581016األسامك )سطحية(

    65751512األسامك الصدفية

        1328محاصيل أخرى

083 0832 0832 0832 1772 2كيلو سعرة  يف اليوم

نسبة الكيلو سعرة 
    126األخرى يف اليوم

إجاميل الكيلو سعرة 
083 0832 0832 0832 3032 2يف اليوم

مالحظات: يعرض اجلدول نصيب الفرد من استهلك األغذية )غرام/يوم( واملتناول من الكيلو سعرة )كيلو سعرة/يوم( يف عام 2010 حبسب النمط الغذائي املرجعي 
واألمناط الغذائية الصحية األربعة البديلة: املرن والنبايت السمكي والنبايت، والنبايت التام )أنظر احلاشية )ذ( ملزيد من املعلومات(.

املصدر: Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 
األغذية والزراعة 

اجلدول ألف2-7 
نبذة عن معدل استهالك األغذية للفرد الواحد )غرام/يوم( واملتناول من الكيلو سعرة )كيلو 

سعرة/يوم( حبسب سيناريو النمط الغذائي يف عام 2010 - على املستوى العاملي
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ميثــل التعــرض األدىن للمخاطر من بي ســائر األمنــاط الغذائية «
الصحيــة التي تشــمل اعتبارات االســتدامة التي كانــت مرتبطة 

بأبــرز املزايــا الصحية مثــل النمط الغــذايئ النبايت التام.

وبغيــة تحليــل تداعيــات التغير التغذوي عــىل معدالت الوفيات 
جــراء األمراض املزمنة، تم حســاب معدل الوفيات املنســوب 

إىل ســبعة عوامــل للمخاطــرة مرتبطــة بالتغذية وأربعة مؤرشات 
لقياس األمراض عر حســاب كســور التأثر عىل الســكان 

أي نســبة األمــراض التي ميكــن تفاديها لــدى تغير التعرض 
للمخاطــر، انطاقـًـا من خط أســاٍس )أي النمــط الغذايئ املرجعي 

الحايل( إىل ســيناريوهات األمنــاط الغذائيــة البديلة األربعة. 
ويتضّمــن التقييــم أربعــة مؤرشات لقيــاس األمراض: مرض أوعية 

القلــب والســكتة الدماغية ومرض الســكري مــن النوع الثان 
والرسطــان )يف مجملهــا، وكأمــراض تخص مواضــع معينة يف 

الجســم كرسطــان القولون واملســتقيم( بالتاميش مــع التقديرات 
املتاحــة لكلفــة املرض. وقــد تضّمنت عوامل املخاطرة ســبع 

مخاطــر تغذويــة: املتناول املتدن مــن الفاكهــة والخضار والبقول 
واملكــرسات والحبــوب الكاملــة، فضًا عن املتنــاول املرتفع من 

اللحــم األحمــر واللحم املجهــز. وتضمنت عوامــل املخاطرة أيًضا 
ثــاث مخاطــر متصلــة بالوزن: نقــص الوزن والوزن الزائد أو 

الســمنة. أّمــا التقديــرات النســبية للمخاطر التــي تربط عوامل 
املخاطــرة مبــؤرشات قياس األمراض فقد اســتمدت مــن تحاليل 

تجميعيــة أجرتها جملة من الدراســات االســترشافية.

واســتُخدمت بيانــات من قاعــدة البيانات الغذائيــة العاملية 66 
لتوزيــع إجــاميل اســتهاك اللحم األحمر بــي اللحم األحمر 

غــر املجهــز واللحم األحمر املجهز ولتقســيم إجاميل اســتهاك 
الحبــوب مــا بي الحبــوب الكاملة والحبــوب املجهزة. وبغية 
تقديــر التكاليــف الصحيــة لألمنــاط الغذائية، جرت مواءمة 

تقديــرات معدالت الوفيات املنســوبة إىل مســببات محددة، 
املنبثقــة عــن تقييامت املخاطــر املقارنة، مــع تقديرات كلفة 

املــرض. وتشــمل األخرة كا مــن التكاليــف املبارشة وغر املبارشة 
املرتبطــة مبعالجــة مرض محدد، مبــا يف ذلك التكاليــف الطبية 

واالستشــفائية )املبــارشة( وتكاليــف الرعاية غر الرســمية وتلك 
الناجمــة عــن أيام العمــل املهدورة )غر مبارشة(.

ولغايــات الحســاب، تم اســتخدام مجموعة عامليــة من تقديرات 
كلفــة املــرض الخاصة بكل بلــد، صاغها Springmann وآخرون 

)2016(54. وتســتند مجموعــة البيانــات هذه إىل تقديرات 
مفصلــة لكلفــة املرض يف ما يخــص األمراض القلبيــة الوعائية 
والرسطــان يف مجمــل االتحاد األورويب قــد حولت إىل بلدان 

أخرى غر أوروبيةغ غ عر تحديد القيم األساســية بحســب نســبة 
اإلنفــاق الصحــي للفرد الواحد يف ما يخــص التكاليف املبارشة، 

وبحســب نســبة نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
)معدلة بحســب قــوة التكافؤ الرشائية(، يف ما يخــص التكاليف 

غر املبارشة.

بيانات ومنهجية تقييم التأثريات املتعلقة بتغري املناخ جيم- 
مــن أجل تقديــر تكاليف األمناط الغذائية عــىل صعيد تغر 

املنــاخ، قمنا أواًل بحســاب انبعاثات غــازات االحتباس الحراري 
املرتبطــة باســتهاك األغذية، ثم ربطناهــا بتقديرات تكاليف 

األرضار املناخيــة. وبالنســبة إىل االنبعاثات، اعتمدنــا مجموعة من 
عوامــل االنبعاث مســتمدًة من تقييامت دورة الحياة، مبا يشــمل 

تقييــاًم عامليًــا لدورة الحياة مع شــّق إقليمــي يغطي منتجات 
الــرثوة الحيوانية أجرته املنظمــة، وتحليًا تجميعيًــا لتقييامت 

دورة الحيــاة للمنتجــات الغذائية األخرى. وتناولــت التقييامت 
االنبعاثــات الرئيســية كلها )أي ثان أكســيد الكربون وامليثان 
وأُكِســيد النيرتوز( ومصادرها عىل طول سلســلة اإلمدادات، 

مــن بوابــة املزرعــة إىل نقطة البيع بالتجزئة، مبا يشــمل اإلنتاج 
والتجهيــز والنقــل )مبا يف ذلك التجارة الدولية( كام اســتخدام 

األرايض وإنتــاج األعاف بالنســبة إىل منتجات الــرثوة الحيوانية.

وبغيــة قياس التأثــر املرتبط بتغر املناخ يف الســنوات املقبلة، 
أخذنــا يف االعتبار التحســينات املتعلقــة بحدة االنبعاثات 

الناجمــة عــن األغذية عىل مر الوقت، عر إدمــاج قدرات تخفيف 
األثر للتغيرات املطبقة من األســفل إىل األعىل يف مامرســات 
وتكنولوجيــات اإلدارة، مــن منحنى الكلفة الحّديــة لتخفيض 
االنبعاثــات. وقد راعينا تحســينات حــدة االنبعاثات الناجمة 

عــن األغذيــة عىل مر الوقت، عر إدمــاج قدرات تخفيف 
األثر للتغيرات املطبقة من األســفل إىل األعىل يف مامرســات 
وتكنولوجيــات اإلدارة، مــن منحنى الكلفة الحديــة لتخفيض 
االنبعاثــات بالتــاميش مع التقييم الســابق. وتتضمن خيارات 

تخفيــف األثــر تطبيق تغيرات يف الــري وحصاد املحاصيل 
والتســميد كفيلــة بخفــض امليثان وانبعاثات أكســيد النيرتوز لألرز 
واملحاصيــل األخــرى، فضًا عن تغيرات يف إدارة الســامد وتحويل 
األعــاف ومضافات األعاف التي من شــأنها أن تحــد من التخمر 

املعــوي لدى املوايش. ومبوجب االلتزامــات املقطوعة يف إطار 
أهــداف التنمية املســتدامة، أدرجنا أيًضا خفــض الفاقد واملهدر 

مــن األغذيــة إىل النصف بحلول 2030 ضمن مســارنا اإلمنايئ.

غ غ قد يؤدي استقراء التكاليف الطبية املباشرة من البلدان األوروبية إىل البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل إىل املبالغة يف التقدير، حيث إن 
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، بشكل عام، لن تتمكن من الوصول إىل 

مستوى الرعاية الطبية لألمراض غي املعدية و السرطانات كما يف أوروبا.
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ومــن أجــل تحويــل انبعاثات غــازات االحتباس الحراري إىل 
نقــد، اســتخدمنا تقديــرات للكلفــة االجتامعيــة للكربون، 
إذ متثــل الكلفــة االقتصاديــة الناجمــة عــن طن إضايف من 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحراري. واســتخدمت تقديرات 
مــن صيغــة منقحــة بالكامــل "للنمــوذج الديناميــيك املتكامل 

للمنــاخ واالقتصــاد" مــن أجل ســيناريو يجعــل ارتفاع الحرارة 
مســتقبًا مقتــًرا عــىل 2.5 درجات )مع اعتبــار الحد األقىص 

لدرجــة الحــرارة كمتوســط ملدة 100 عام( بالتــاميش مع غايات 
السياســات املعلــن عنهــا )ســيناريو Dice 2016 T2.5( وقد 
بلغــت قيــم الكلفــة االجتامعيــة للكربــون يف هذا الســيناريو 

"دوالر أمرييك/طــن مــن مكافــئ أكســيد الكربون" 107 و204 
و543 للســنوات 2015 و2030 و2050 تباًعــا. ومــع أن قياس 

انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري يف القســم 2–2 يســتند 
إىل ســيناريو Dice 2016 T2.5  فــإن الشــكل ألف8–3 يعرض 

الكلفــة االجتامعيــة النبعاثــات غــازات االحتباس الحراري يف 
عــام 2030 تحــت ســيناريوهات مناخيــة بديلة.

منهجيــة تقدير الكلفــة الكاملة للنظام الغذائي دال- 
مــن أجل تصــّور التكاليف املقّدرة عىل مســتوى الصحة وتغّر 
املنــاخ الواردة يف القســم 2–2، من املفيد أن نقــارن التكاليف 

الصحيــة والبيئيــة "الخفيــة" مع تكاليف البيــع بالجملة لألمناط 
الغذائيــة، مقدرًة عىل مســتوى االســتهاك، مع تحديــد قيمتها بناء 

عىل تقديرات أســعار الســلع يف كل بلد. وتشــّكل تكاليف البيع 
بالجملــة وســيطًا لكلفة األمناط الغذائية املقدرة عىل مســتوى 

االســتهاك، حي ال يتم احتســاب التكاليف الخفية.

وقد ُحددت األســعار اإلقليمية للســلع األساســية بناًء عىل سعر 
التوازن يف الســوق، أي عند ســعر التعادل حيث تكون الكمية 
املطلوبــة لــكل ســلعة موازية للكمية املتاحــة منها. وقد عّدلت 

األســعار حســب السياســات التجارية والتكاليف وإجراءات دعم 
املنتج واملســتهلك يف األســواق الوطنية وعاقات العرض والدعم. 

وال تتضمــن أســعار البيــع بالجملة الخاصة بالبلد وبالســلعة 
املعينــة املقــدرة بهذه الطريقة هوامش ربحيــة إضافية عند 

مســتوى التجهيــز والتجزئة، وهي ليســت قابلــة للمقارنة مبارشة 
بأســعار املســتهلك املستخدمة يف القســم 2–1 بشأن كلفة األمناط 

الغذائيــة والقدرة عىل تحملها، ومع ذلك فهي تشــكل وســائط 
مفيــدة لقيــاس العوامل الخارجية لكلفــة النظام الغذايئ يف ما 

n .يخــص الكلفة األساســية لألمناط الغذائية

| 247 |



امللحق 8

تكاليف خماطر األمناط الغذائية 
على صعيد الصحة وتغّي املناخ

أرقام إضافية بشأن التكاليف الصحية املسترتة ألف- 
يبــّي الشــكل 32 عدد الوفيــات التي ميكــن تجّنبها يف عام 2030 
عنــد االنتقــال من النمــط الغذايئ املرجعي إىل األمنــاط الغذائية 

الصحيــة األربعــة البديلة املراعية العتبارات االســتدامةذ ذ. 
وعــاوًة عــىل ذلك، من املهــم مراعاة مســاهمة عوامل املخاطرة 

املتصلــة بالــوزن )الســمنة والوزن الزائــد ونقص الوزن( وتلك 
املتّصلــة بالنمــط الغذايئ )بحســب املجموعــة الغذائية( 

بالنســبة إىل إجــاميل عدد الوفيــات التي ميكــن تجّنبها. ويبّي 
الجدول ألــف8–1 عدم التوازن يف اســتهاك املجموعات 

الغذائيــة )عوامــل املخاطــرة املتصلــة بالنمط الغذايئ( وحاالت 
االختــال يف مســتويات الــوزن )عوامل املخاطــرة املتصلة بالوزن( 

املرتبطــة بالوفيــات التــي من املمكــن تجّنبها يف عام 2030 
بفضــل االنتقــال من الســيناريو املرجعــي إىل اعتامد النامذج 

األربعــة الصحيــة البديلــة للنمط الغذايئ. ويف املتوّســط، تعزى 
نســبة 16.5 يف املائــة من الوفيــات التي من املمكــن تجّنبها يف 
عــام 2030 إىل عوامــل مخاطــرة مرتبطة بالنمــط الغذايئ، فيام 
تعــزى نســبة 7.7 يف املائــة إىل عوامل مخاطــرة متصلة بالوزن. 

أمــا النســبة املتبقيــة من الوفيــات فناجمة عــن مخاطر ال ترتبط 
بالنمــط الغــذايئ وال تؤخذ يف الحســبان يف هــذا التحليل.67 ويبّي 

هــذا التمييز عىل أســاس عوامــل الخطــر أن أغلبية الوفيات 
التــي ميكــن تجّنبها، أي نســبة 68 يف املائة يف املتوســط، تعزى 

إىل حــاالت االختــال يف تركيبــة النمط الغذايئ، عــىل العكس من 
عوامــل املخاطــرة املتصلــة بالوزن. وتشــمل حاالت االختال هذه 
متوســطًا متدنيًــا جًدا الســتهاك الحبــوب الكاملة )6.7 يف املائة( 

والفاكهــة )2.2 يف املائة(، والخضــار )2.4 يف املائة(، والحبوب 
البقوليــة )2.5 يف املائــة( واملكرّسات )2 يف املائة(، ومتوّســطًا 

مرتفًعــا جــًدا الســتهاك اللحوم الحمــراء )2.4 يف املائة( واللحوم 
املجّهــزة )2.4 يف املائة(. وتعزى نســبة الـ32 يف املائــة املتبقية 

ذ ذ  انظر احلاشية )ذ(.

مــن الوفيــات التي ميكن تجّنبها إىل االختال يف مســتويات 
الوزن، مبا يشــمل نقص الــوزن )0.5 يف املائة(، والوزن الزائد 

)2.3 يف املائة( والســمنة )4.8 يف املائــة( )أنظر امللحق 8، 
الجدول ألــف8–1، العمود األخر(.

وتجدر املاحظة أنه فيام أّن نســبة 16.5 يف املائة يف املتوســط 
مــن الوفيات املمكن تجّنبهــا ترتبط باجتامع عوامل املخاطرة 

املتصلــة بالنمــط الغذايئ كافة، فإن هذه النســبة تقّل عن مجموع 
فرادى النســب املئوية لكل مجموعــة غذائية، ألنها متثل التعرض 
لهذه املخاطر بصورة مشــرتكة. ويعني ذلك أنّه ميكن لألشــخاص 
أن يتعرضــوا لعوامل مخاطرة متعــّددة متّصلة بالنمط الغذايئ، 

ولكّنــه ينبغي إســناد عامل خطــر واحد فقط من بي عوامل الخطر 
لكل حالة وفاة مســجلّة، تجّنبًــا للتداخل بي املخاطر والوفيات. 

وعــىل عكس ذلك، فإن الجمع بــي عوامل الخطر املتصلة بالوزن 
)7.7 يف املائــة( يعادل متاًما مجموع فرادى النســب املئوية املتصلة 
بنقص الوزن والوزن الزائد والســمنة، مبا أن عوامل املخاطرة هذه 

ال تتعــارض مــع بعضهــا البعض، أي أن كل حالة وفاة تعزى حًرا 
إىل عامل خطر واحد فقط. وعاوًة عىل ذلك، تجدر اإلشــارة إىل أن 
العوامــل املتصلــة بالوزن الواردة يف الجدول ألف8–1 تُظهر األرقام 

نفســها يف النامذج األربعة البديلــة لألمناط الغذائية الصحية، ما 
يشــر إىل أن جميع هذه األمناط الغذائية يســتند إىل املتناول األمثل 

مــن الطاقة، وبالتايل ال توجــد أي مخاطر مرتبطة باختال الوزن.

ويبي الشــكل ألــف8–1 التكاليف الصحية )املبارشة وغر املبارشة( 
عىل املســتوى العاملي ويف مختلف مجموعات دخل البلدان 
عام 2030 )مليارات الدوالرات األمريكية(، يف حال اســتمرار 

األمناط االســتهاكية الحاليــة لألغذية )النمط الغذايئ املرجعي(. 
وتتضمــن التكاليف املبارشة تكاليــف العناية الطبية والصحية، 

فيــام متثّل التكاليف غر املبــارشة فقدان اإلنتاجية لكل يوم عمل 
وتكاليــف الرعاية الصحية غر الرســمية املرتبطة بكل مرض محدد.

أرقام إضافية عن التكاليف املسترتة على صعيد تغرّي املناخ  باء- 
يشــر الشــكل ألف8–2 إىل إجاميل كمية انبعاثات غازات 

االحتبــاس الحــراري يف عام 2030 عىل مســتوى العامل ومجموعات 
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

النمط 
الغذائي 

املرن

النمط 
الغذائي 
النبايت 
السمكي

النمط 
الغذائي 
النبايت

النمط 
الغذائي 
النبايت 

التام

متوسط عوامل 
املخاطرة يف إطار 

السيناريوهات 
األربعة

 عوامل املخاطرة املتصلة
15.716.716.117.516.5بالنمط الغذايئ

1.91.92.22.62.2الفاكهة

1.62.22.43.42.4الخضار

1.91.92.63.52.5الحبوب البقولية

22222املكرّسات والبذور

6.76.76.76.76.7الحبوب الكاملة

0.3-1.7-1.7-0.61.4السمك

2.12.62.62.62.4اللحوم الحمراء

2.42.42.42.42.4اللحوم املجّهزة

7.77.77.77.77.7عوامل املخاطرة املتصلة بالوزن

0.50.50.50.50.5نقص الوزن

2.32.32.32.32.3الوزن الزائد

4.84.84.84.84.8السمنة

مالحظات: يشي اجلدول إىل مساهمة عوامل اخملاطرة املتصلة بالنمط الغذائي وبالوزن كنسبة مئوية يف خفض عدد الوفيات عام 2030 عند االنتقال من األمناط 
املرجعية للستهلك الغذائي إىل األمناط الغذائية األربعة الصحية البديلة أي: النمط الغذائي املرن، والنمط الغذائي النبايت السمكي، والنمط الغذائي النبايت، والنمط 

الغذائي النبايت التام )أنظر احلاشية )ذ( ملزيد من املعلومات(.
املصدر: Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة 

األغذية والزراعة 

02004006008001 0001 2001 400

مالحظات: يبّي الشكل تكاليف النمط الغذائي على صعيد الصحة عام 2030 )مليارات الدوالرات األمريكية( حبسب مكون التكاليف املباشرة وغي املباشرة وحبسب 
جمموعة دخل البلدان، مبوجب أمناط االستهلك الراهنة )النمط الغذائي املرجعي(. وهو يعرض تكاليف 157 بلًدأ. وتتضمن التكاليف املباشرة تكاليف الرعاية الطبية 
والصحية املباشرة املرتبطة مبعاجلة مرض حمدد. أما التكاليف غي املباشرة فتتضمن فقدان اإلنتاجية لكل يوم عمل، وتكاليف الرعاية غي الرسمية املرتبطة بأمراض 

حمددة. وتشي التكاليف الصحية إىل أربعة أمراض متصلة بالنمط الغذائي يشملها التحليل أي: مرض أوعية القلب والسكتة والسرطان وداء السكري من النوع الثاين.
املصدر: Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية 

والزراعة. 

اجلدول ألف1-8 
 مساهمة عوامل اخملاطرة املتصلة بالنمط الغذائي والوزن كنسبة مئوية يف خفض عدد الوفيات 

عام 2030 عند االنتقال من النمط الغذائي املرجعي إىل األمناط الغذائية الصحية األربعة البديلة - 
على املستوى العاملي

الشكل ألف1-8

يف حال بقيت األمناط احلالية لالستهالك الغذائي على حاهلا، من املتوّقع أن تبلغ تكاليف النمط الغذائي 
على صعيد الصّحة 1.3 تريليون دوالر أمريكي عام 2030 - حبسب جمموعات دخل البلدان وعنصر الكلفة
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دخل البلدان لكّل من األمناط الغذائية. ويبّي هذا الشكل تراجًعا 
كبرًا يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف السيناريوهات األربعة 

البديلة الصحية لألمناط الغذائية باملقارنة مع السيناريو املرجعي.

ويرتكــز القيــاس الكّمي النبعاثات غــازات االحتباس الحراري 
يف القســم 2–2 عىل ســيناريو النمــوذج الدينامييك املتكامل 

لاقتصــاد واملناخ )Dice 2016 T2.5(. ولغايــات املقارنة، يبّي 
الشــكل ألــف8–3 الكلفة االجتامعيــة النبعاثات غازات االحتباس 

الحــراري يف إطــار النموذج الحايل لاســتهاك الغذايئ )النمط 
الغذايئ املرجعي( لســيناريو Dice 2016 T2.5، فضًا عن خمســة 

ســيناريوهات مناخيــة بديلة أخرى. وعىل وجــه الخصوص، يبّي 
الشــكل ألف8–3 ســيناريو صيغة غر مقيدة لســيناريو النموذج 

الديناميــيك املتكامــل لاقتصاد واملناخ )DICE 2016( الذي 
يظهــر تراجع األرضار املناخية يف املســتقبل بنســبة 3 يف املائة، 

وأربعــة ســيناريوهات مناخية أعّدها فريق العمل املشــرتك بي 
الــوكاالت يف الواليــات املتحدة األمريكية، وتشــمل مناذج تقييم 

متكاملــة تتضمــن تقديرات ألربعة معــدالت مختلفة لرتاجع 
األرضار املناخيــة بنســبة 5 يف املائة، و3 يف املائة، و2.5 يف املائة، 

والجــزء الخامس والتســعي من 3 يف املائة.

وصف األمناط الغذائية املعروضة يف اإلطار 15 جيم- 
يف الشــكل املعروض ضمن اإلطار 15 املتعلق بإندونيســيا، ُعرض 
املتنــاول من الكيلو ســعرة وانبعاثات غــازات االحتباس الحراري 

ملجموعــة مــن "األمناط الغذائية" و"األمنــاط الغذائية الغنية 
باملنتجــات النباتية". وتشــمل تعاريف "األمنــاط الغذائية" ما ييل: 

النمط الغذايئ األسايس: وهو ميثل املتناول الحايل من الكيلو سعرة  	
عىل نحو ما هو مستخلص من موازين األغذية للمنظمة. 

النمــط الغذايئ األســايس املعّدل: طبّقــت التعديات لخفض  	
املتناول الحايل من الطاقة إىل 300 2 كيلو ســعرة للشــخص 

يف اليــوم، فيــام رفع املتناول مــن الروتينات إىل 69 غراًما 
للشــخص يف اليــوم. وقد كيّفــت األغذية كلها تناســبيًا للتعبر 

عــن املتناول الحايل بحســب موازيــن األغذية، ولكن من دون 
الســامح بأي زيادة أخرى يف اســتهاك اللحم األحمر.  

النمط الغذايئ األمثل للفرد املتوســط: يرمي إىل تلبية  	
التوصيات بشــأن املتناول من املغذيات للســكان عامة بأدىن 
 Cost of the Diet( كلفة ممكنة، عر اســتخدام برمجيات

CotD( الخطيــة. وترتكــز توصيات املتناول من املغذيات عىل 
قيــم مرجعية للمغذيات مــن أجل متناول يومي من املغذيات، 

وهــي متثل أفضل املعارف العلمية املتاحة بشــأن الكمية 
اليوميــة من الطاقة أو مــن املغذيات الازمة لتوفر صحة جيدة. 

النمــط الغذايئ للجنة EAT-Lancet: تنســب كميات األغذية  	
التــي تويص بها لجنــة EAT-Lancet إىل فئات موازين األغذية 
مــن أجــل تقييــم التأثر املناخي. وتحّول تلــك الكميات من ثم 
إىل االســتهاك النســبي من األغذية بحســب ما يستخلص من 

املســح الوطني االجتامعي االقتصادي إلندونيســيا. 

ومقارنة بالنمط الغذايئ األسايس املعدل، يتضمن تعريف "األمناط 
الغذائية الغنية باملنتجات النباتية" خفًضا للمتناول من السكر حتى 
أقل من 10 يف املائة من إجاميل الطاقة للفرد يف اليوم، واستهاك ما 

ال يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار للشخص يف اليوم. 
وتشمل "األمناط الغذائية النباتية األساس" ما ييل: 

النمــط الغــذايئ الخايل من منتجات األلبــان: يتمثل مصدر  	
الروتينــات يف اللحــوم الحمــراء التي ال تتغــر كميتها عام هي 

عليــه يف النمط الغذايئ األســايس املعــّدل، وكذلك من الدواجن 
والحيوانــات املائيــة والبيض والبقــول والصويا. وقد كيّفت 
املصادر الخمســة األخرة من الروتينات بحســب املطلوب 

لتحقيــق كمية الروتينات املســتهدفة. 
النمــط الغــذايئ الخايل من اللحم األحمــر: يتمثل مصدر  	

الروتينــات يف منتجــات األلبان والدواجــن والحيوانات املائية 
والبيــض والبقــول والصويا. وقد كيّفت كلها بحســب املطلوب 

لتحقيــق كمية الروتينات املســتهدفة. 
النمط الغذايئ النبايت السميك: يتمثل مصدر الروتينات يف  	

منتجات األلبان والبيض )التي ال تتغر كميتها عام هي عليه 
يف النمط الغذايئ األسايس املعدل( وكذلك من الحيوانات 

املائية والبقول والصويا. وقد كيّفت املصادر الثاثة األخرة من 
الروتينات بحسب املطلوب لتحقيق كمية الروتينات املستهدفة. 

النمــط الغــذايئ النبــايت القائــم عىل الحليــب والبيض:  	
يتمثــل مصــدر الروتينــات يف منتجــات األلبــان والبيض 
والبقــول والصويــا، وقــد كيّفــت كلها بحســب املطلوب 

لتحقيــق كميــة الروتينــات املســتهدفة. 
النمــط الغذايئ لسلســلة األغذية الدنيا: يتمثل مصدر  	

الروتينات يف الحرشات )10 يف املائة مام يســتمد حاليًا من 
الحيوانات األرضية(، وســمك األعاف )70 يف املائة مام يســتمد 

حاليًــا من الحيوانات املائيــة( والرخويات الثنائية الصاممات 
)30 يف املائة مام يســتمد حاليًا مــن الحيوانات املائية( والبقول 
والصويا. وقد كيّف املصدران األخران من الروتينات بحســب 

املطلوب لتحقيق كمية الروتينات املســتهدفة. 
النمــط الغــذايئ النبايت التام: يتمثــل مصدر الروتينات يف  	

البقــول والصويا املكيّفة بحســب املطلــوب لتحقيق كمية 

n .الروتينات املســتهدفة
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مالحظات: يبّي هذا الشكل انبعاثات غازات االحتباس احلراري على املستوى العاملي وحبسب جمموعات دخل البلدان يف عام 2030. وتظهر التكاليف املتصلة بالنمط 
الغذائي على صعيد تغّي املناخ حتت السيناريو املرجعي وكذلك حتت النمط الغذائي املرن، والنمط الغذائي النبايت السمكي، والنمط الغذائي النبايت، والنمط الغذائي 

النبايت التام. )أنظر احلاشية )ذ( ملزيد من املعلومات(.
املصدر: Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية 

والزراعة.
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مالحظات: يبّين هذا الشكل الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات االحتباس الحراري بموجب األنماط الحالية الستهلك األغذية في عام 2030 لسيناريو االنبعاثات الخاص 
بالنموذج الديناميكي المتكامل للقتصاد والمناخ )Dice 2016 T2.5(، ولخمسة سيناريوهات مناخية بديلة أخرى هي: سيناريو النموذج الديناميكي المتكامل للقتصاد والمناخ 
من غير قيود )DICE 2016( الذي يظهر تراجع األضرار المناخية في المستقبل بنسبة 3 في المائة، وأربعة سيناريوهات مناخية أعّدها فريق العمل المشترك بين الوكاالت 

في الواليات المتحدة األمريكية. وتشمل هذه السيناريوهات نماذج تقييم متكاملة تتضمن تقديرات ألربعة معدالت مختلفة لتراجع األضرار المناخية: بنسبة 5 في المائة، 
و3 في المائة، و2.5 في المائة، والجزء الخامس والتسعين من نسبة 3 في المائة.

املصدر: .Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية 
والزراعة. 
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الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات االحتباس احلراري (مليار دوالر أمريكي) 

البلدان املنخفضة الدخلالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنياالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العلياالبلدان املرتفعة الدخل

جمموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت 2.5 يف املائة

جمموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت 3 يف املائة

جمموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت 5 يف املائة

جمموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت الشرحية 
اخلمس والتسعينية من نسبة 3.0 يف املائة

DICE 2016 T2.5 منوذج  

منوذج               ، 3 يف املائة  

الشكل ألف2-8

من شأن اعتماد أّي من األمناط الغذائية الصحية األربعة البديلة أن يؤّدي إىل اخنفاض كبري يف انبعاثات 
غازات االحتباس احلراري املتوّقعة املتصلة بالنمط الغذائي يف عام 2030

الشكل ألف3-8

الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات االحتباس احلراري مبوجب األمناط احلالية الستهالك األغذية خملتلف 
سيناريوهات تثبيت االنبعاثات يف عام 2030 )مليارات الدوالرات األمريكية(
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مالحظات: يبّي الشكل الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات االحتباس احلراري يف عام 2030 حبسب النمط الغذائي واجملموعات الغذائية، على مستوى العامل ومستوى 
جمموعات دخل البلدان. وتشمل النماذج الغذائية أمناط استهلك األغذية املرجعية احلالية )النمط الغذائي املرجعي( وأربعة أمناط غذائية صحية بديلة هي: النمط 

الغذائي املرن، والنمط الغذائي النبايت السمكي، والنمط الغذائي النبايت، والنمط الغذائي النبايت التام. 
املصدر: Springmann, M. 2020 Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية 

والزراعة. 
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الشكل ألف4-8

 تنجم ثالثة أرباع الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات االحتباس احلراري مبوجب األمناط احلالية 
لالستهالك الغذائي، عن اللحوم ومنتجات األلبان يف عام 2030 

| 252 |



امللحق 9
مسرد املصطلحات

انعدام األمن الغذائي احلاد
دة عند  هــو انعــدام األمن الغذايئ الــذي يوجد يف منطقــة محدَّ

د الحياة أو ُســبل  دة وبدرجة من الشــّدة تُهدِّ نقطــة زمنيــة محدَّ
العيــش أو كليهــام مًعــا، برف النظر عن أســبابه أو ســياقه أو 

مدتــه. وهــو ُمجٍد إلعطــاء توجيهات اســرتاتيجية لإلجراءات التي 
تركــز عىل األهــداف القصرة األجل ملنــع انعدام األمن الغذايئ 

الحــاد الــذي يُهدد الحياة أو ُســبل العيــش أو التخفيف من 
حدتــه أو خفضه.

القدرة على حتمل الكلفة
تشــر إىل قــدرة األفــراد عىل رشاء األغذيــة يف بيئتهــم املحلية. 
ويف هــذا التقريــر، يشــر هذا املصطلــح إىل القدرة عىل رشاء 
النمــط الغــذايئ األقــل كلفة من بــي األمناط الغذائيــة الثاثة 

املبيّنــة يف القســم 2–1: النمــط الغــذايئ الــكايف من حيث 
الطاقــة، والنمــط الغــذايئ املائم مــن حيث املغذيــات، والنمط 

الغــذايئ الصحــي. وتُحــّدد القدرة عــىل تحمل كلفــة النمط 
الغــذايئ بثــاث طرق وهــي: )1( من خال مقارنــة كلفة 

األمنــاط الغذائيــة الثاثــة مع خــط الفقر الــدويل، املحّدد عند 
 1.90 دوالًرا أمريكيًــا مــن تكافــؤ القــوة الرشائية يف اليوم؛ 
)2( ومــن خــال مقارنــة كلفة األمنــاط الغذائيــة الثاثة مع 

متوســط النفقــات الغذائيــة يف كّل بلــد مــن البلدان؛ )3( ومن 
خــال احتســاب النســبة املئوية لألشــخاص غــر القادرين عىل 

تحّمــل كلفــة األمنــاط الغذائيــة الثاثــة يف كل بلد مــن البلدان، 
هؤالء. وعدد 

األغذية احليوانية املصدر
جميــع أنواع اللحوم والدواجن واألســامك والبيــض والحليب 

واألجبــان واللنب وســائر منتجات األلبان.

قياسات اجلسم البشري
اســتخدام قياســات الجســم البرشي للحصول عىل معلومات عن 

التغذوية. الحالة 

انعدام األمن الغذائي املزمن
هــو انعدام األمــن الغذايئ الذي يســتمّر مع مرور الوقت 

ويكون ناشــئًا بشــكل أســايس عن أســباب هيكلية. وميكن أن 
يشــمل انعدام األمن الغذايئ املوســمي يف الفرتات التي تســودها 
ظــروف غر اســتثنائية. وهو مجــٍد إلعطاء توجيهات اســرتاتيجية 

لإلجــراءات التــي تركز عىل تحســي جودة وكمية اســتهاك 
الغــذاء املطلــوب لحيــاة موفورة النشــاط والصحة يف األجلي 

املتوســط والطويل.

جودة النمط الغذائي
تتألــف مــن أربعة جوانب رئيســية وهــي: التنّوع و/أو التعّدد 

)داخــل املجموعــات الغذائيــة وفيام بينهــا( واملاءمة )كفاية 
املغذيــات أو املجموعــات الغذائيــة باملقارنة مــع االحتياجات( 

واالعتــدال )األغذية واملغذيــات التي ينبغي اســتهاكها 
باعتــدال(، والتوازن العــام )مجموعة املتنــاول من املغذيات 
الدقيقــة(. وميثــل التعــّرض ملخاطر األمن الغــذايئ جانبًا آخر 

للجودة. مهاًم 

التنّوع الغذائي
مقيــاس تنــّوع األغذية من مجموعــات مختلفة مــن األغذية يتم 

اســتهاكها خال فــرتة مرجعية.

املتناول من الطاقة الغذائية
محتــوى األغذية واملرشوبــات املســتهلكة من الطاقة.

االحتياجات من الطاقة الغذائية
كميــة الطاقــة الغذائيــة التــي يحتاجها الفــرد للحفاظ عىل 

وظائف الجســم، والصحة ومامرســة أنشــطته العاديــة. وتعتمد 
االحتياجــات مــن الطاقــة الغذائية عىل العمــر ونوع الجنس 

وحجم الجســم ومســتوى النشــاط البدن. وال بد من توفر طاقة 
إضافيــة لدعــم النمــّو والتطّور عىل النحــو األمثل لدى األطفال 
والنســاء خــال فرتة الحمل، وتوفــر الحليب أثنــاء الرضاعة، مبا 

يتّســق مع صّحــة األم والطفل الجيّدة. 
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إمدادات الطاقة الغذائية
األغذية املتاحة لاستهاك البرشي ُمعرًا عنها بكيلو السعر للشخص 

الواحد يوميًا )كيلو سعرة/شــخص/يوم(. وعىل املستوى القطري، 
تُحســب إمدادات الطاقــة الغذائية باعتبارها األغذيــة املتبقية 

لاســتخدام البــرشي بعد خصم جميع االســتخدامات غر الغذائية 
)أي األغذيــة = اإلنتــاج + الواردات + املســحوب من املخزونات – 

الصــادرات – االســتخدام الصناعي – العلــف الحيوان – البذور– 
املهــدر – اإلضافات إىل املخزون(. ويشــمل الهــدر فاقد املنتجات 

القابلة لاســتخدام عىل طول ساســل التوزيع بدًءا من بوابة 
املزرعــة )أو ميناء االســتراد( وانتهاًء عند البيــع بالتجزئة.

اإلجراءات املزدوجة
تشــمل اإلجراءات املزدوجة التدخات والرامج والسياســات 

القــادرة يف الوقــت عينه عىل الحّد مــن خطر أو عبء كل من 
نقــص التغذيــة )مبا يف ذلك الهزال والتقــزّم ونقص املغذيات 

الدقيقــة أو عــدم كفايتها( والوزن الزائد أو الســمنة أو األمراض 
غــر املعديــة واملرتبطة بالنمط الغذايئ )مبا يف ذلك داء الســكري 
مــن النــوع الثان وأمراض أوعية القلــب وبعض أنواع الرسطان(. 

وتعتمد اإلجراءات املزدوجة عىل وجود أشــكال متعددة من ســوء 
التغذيــة ومحركاتها املشــرتكة لتقديم حلــول متكاملة لها.

األغذية الغنية بالطاقة ذات القيمة التغذوية املتدنية 
األغذيــة ذات املحتــوى العايل من الســعرات الحرارية )الطاقة( 

بالنســبة إىل كتلتهــا أو حجمها.

األغذية اللحمية
اللحوم والســمك ولحوم الدواجــن والكبد/لحوم األعضاء.

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي
هــو مقيــاس لألمن الغذايئ مســتند إىل التجربة ويُســتخدم 

لقيــاس مــدى الحصول عىل األغذيــة عىل مســتويات مختلفة 
مــن الشــّدة التي ميكــن مقارنتها يف ســياقات متنّوعة. وهو 

يعتمد عىل البيانات املســتمدة من ســؤال األشــخاص، بصورة 
مبــارشة عن طريق الدراســات االســتقصائية، عن حدوث ظروف 
وســلوكيات مــن املعروف أنها تدّل عــىل تقييــد إمكانية الحصول 

األغذية. عىل 

األمن الغذائي
هــو حالــة تتوافــر فيهــا لجميــع الناس، يف كل األوقات، 

اإلمكانــات املاديــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة للحصول عىل 
غــذاء كاٍف ومأمــوٍن ومغــٍذ لتلبيــة احتياجاتهــم التغذوية 

وتفضياتهــم الغذائيــة للتمتــع بحيــاة موفورة النشــاط 
والصحــة. وانطاقـًـا مــن هــذا التعريف، ميكــن تحديد أربعة 

أبعــاد لألمــن الغذايئ هــي: توافر األغذيــة، واإلمكانية 
االقتصاديــة واملاديــة للحصــول عىل األغذية، واســتخدام 

األغذيــة، واســتقرار األغذية عــىل مر الزمن.

أبعاد األمن الغذائي
تشــر إىل األبعاد األربعــة لألمن الغذايئ:

التوافــر − يتنــاول هذا البُعد مــا إذا كانت األغذية  )أ( 
موجــودة بالفعــل أو يُحتمــل أن توجد مــن الناحية املادية، مبا 

يشــمل جوانب اإلنتــاج، واحتياطيات األغذية، واألســواق والنقل، 
الرية. واألغذية 

الحصــول عــىل األغذية − إذا كانــت األغذية موجودة  )ب( 
وجــوًدا فعليًــا أو يحتمل وجودهــا من الناحيــة املادية، فيكون 
الســؤال التــايل هــو ما إذا كان ميكــن أو ال ميكن لألرس واألفراد 

الحصــول عــىل ما يكفي مــن تلك األغذية.

االســتخدام − إذا كانــت األغذيــة متاحة وميكن لألرس  )ج( 
املعيشــية الحصــول عليهــا بصــورة كافية، فيكون الســؤال التايل 

هــو مــا إذا كانت األرُس تُعظِّم اســتهاك األغذيــة الكافية 
والطاقــة الكافيــة. ويكــون تناول األفراد لكميــات كافية من 

الطاقــة واملغذيــات مثرة مامرســات الرعايــة والتغذية الجيدة، 
وإعــداد األغذيــة، والتنوع الغــذايئ، وتوزيع األغذية داخل 

األرسة. وباالقــرتان مع االســتخدام البيولوجي الســليم لألغذية 
د ذلك الوضــع التغذوي لألفراد. املســتهلكة، يُحــدِّ

االســتقرار − إذا تحققــت أبعــاد توافر األغذيــة وإمكانية  )د( 
الحصــول عليهــا واســتخدامها بصورة كافية، فإن االســتقرار هو 

رشط يكــون مبوجبــه النظــام بكامله مســتقًرا ويكفــل بالتايل لألرس 
املعيشــية أمنهــا الغــذايئ يف جميع األوقات. وميكن للمشــاكل 

عــىل صعيــد االســتقرار أن تتمثل يف انعدام االســتقرار يف األجل 
القصــر )وهــو ما ميكن أن يفــي إىل انعدام األمن الغذايئ 
الحــاد( أو يف األجلي املتوســط والطويــل )وهو ما ميكن أن 
يفــي إىل انعدام األمــن الغذايئ املزمن(. وميكــن للعوامل 

املناخيــة واالقتصاديــة واالجتامعية والسياســية أن تكون 
جميعهــا مصدًرا النعدام االســتقرار.

النظم الغذائية
كامــل مجموعــة األطراف الفاعلة وأنشــطتها املرتابطــة املضيفة 

للقيمــة يف مجــاالت إنتاج املنتجــات الغذائيــة وتجميعها 
وتجهيزهــا وتوزيعهــا واســتهاكها والترف بها. وتشــمل النظم 

الغذائيــة جميــع املنتجــات الغذائية الناشــئة عن اإلنتاج 

| 254 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020

املحصــويل والحيــوان والحراجة ومصايد األســامك وتربية األحياء 
املائيــة، باإلضافــة إىل البيئــات االقتصاديــة واملجتمعيــة والطبيعية 

األوســع نطاقـًـا التي تتجــّذر فيها نظم اإلنتــاج املتنوعة هذه.

الرعاية الصحية
التوفــر املنظـّـم للرعايــة الطبيــة لألفــراد أو املجتمع املحيل. 

ويشــمل ذلــك الخدمات التــي يوفّرها مقّدمــو الخدمات 
الصحيــة إىل األفــراد أو املجتمعــات املحليــة بغــرض تعزيز 

الصحــة أو الحفــاظ عليهــا أو رصدها أو اســتعادتها.

النمط الغذائي الصحي
هــو اختيــار متــوازن ومتنــّوع ومائم من األغذيــة املســتهلكة 

عــىل مــدى فــرتة زمنيــة معيّنــة. ويحمي النمــط الغذايئ 
الصحــي مــن ســوء التغذيــة بأشــكاله كافة فضــًا عن األمراض 

غــر املعديــة، ويضمــن تلبيــة الكميــات املحــددة الكافية 
مــن املغذيــات الكبرة الازمــة )الروتينــات والدهون 

والكربوهيــدرات، مبــا يشــمل األليــاف الغذائيــة( واملغذيات 
الدقيقــة األساســية )الفيتامينــات واملعــادن والعنــارص 

النــادرة( اســتناًدا إىل نــوع الجنــس والعمر ومســتوى النشــاط 
البــدن والحالــة الفســيولوجية. ولــيك تكــون األمنــاط الغذائية 

1( ينبغــي لهــا تلبيــة االحتياجــات اليوميــة من  صحيــة:)
الطاقــة والفيتامينــات واملعــادن، ولكــن يجــب أال يتجــاوز 
2( وأن تؤمــن  اســتهاك الطاقــة االحتياجــات املطلوبــة؛ )

اســتهاك 400 غــرام مــن الفاكهــة والخضــار يف اليوم عىل 
3( وأن تؤمــن متنــاواًل من الدهــون يقل عن  األقــل؛ )

30 يف املائــة مــن إجاميل متنــاول الطاقة مــع تحّول يف 
اســتهاك الدهــون مــن الدهون املشــبعة باتجــاه الدهون 
غــر املشــبعة والقضــاء عــىل الدهــون الصناعيــة املوجبة؛ 
4( وأن تؤّمــن اســتهاك الســكريات الحــرة بنســبة تقل  (
10 يف املائة مــن إجاميل اســتهاك الطاقــة، ويُفّضل  عــن 

5( وأن تؤّمــن متناواًل من  5 يف املائــة؛ ) أن تكــون أقــل من 
5 غرامات يف اليــوم. ويشــبه النمط  امللــح بكميــة تقــل عــن 
الغــذايئ الصّحــي للرضــع واألطفــال الصغار النمــط الغذايئ 
1( ينبغــي  للبالغــي، ولكــّن العنــارص التاليــة مهمــة أيًضــا: )

تغذيــة الرّضــع عــن طريــق الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة خال 
2( وينبغــي للرضــع تلقي  األشــهر الســتة األوىل مــن الحيــاة؛ )
3( ومن  الرضاعــة الطبيعيــة حتــى عمــر الســنتي ومــا بعده؛ )
عمــر الســتة أشــهر، يُســتكمل حليــب األم مبجموعــة متنوعــة 

مــن األغذيــة الكافيــة واآلمنــة والغنيــة باملغذيــات. ويجب أال 
يضــاف امللــح والســكريات إىل األغذيــة التكميليــة.

اجلوع
الجوع هو شــعور جســدي غر مريح أو مؤمل ســببه عدم استهاك 

طاقــة غذائيــة كافية. ومصطلح الجوع يف هــذا التقرير هو مرادف 
لنقــص التغذية املزمن.

املغذيات الكبية
هــي املغذيــات التــي نحتاج إليهــا بكميات أكــر )من حيث 

الــوزن بالغــرام( وهي املصــدر الرئييس للطاقــة والكتل 
)مــن حيــث الحجم( يف أمناطنــا الغذائية. وهي تشــمل 

الكربوهيــدرات والروتينــات والدهون. وهــي املغذيات 
الوحيــدة التــي تحتوي عــىل الطاقة مــن األغذية وتقاس 

بالســعرات الحراريــة. وإن الحصــول عىل الطاقــة الكافية 
أمــر رضوري للجميــع من أجــل الحفاظ عىل منّو الجســم 
وتطــّوره وصحتــه الجيــدة. فالكربوهيــدرات والروتينات 

والدهــون، باإلضافــة إىل توفــر الطاقة، لهــا وظائف محددة 
جــًدا يف الجســم ويجــب توفرهــا بكميات كافيــة لتؤدي هذه 

لوظائف. ا

سوء التغذية
حالــة فســيولوجية غر طبيعيــة يُســببها نقص املغذيات 

الكبــرة و/أو املغذيــات الدقيقة أو عــدم توازنها أو اإلفراط 
يف اســتهاكها. ويشــمل ســوء التغذية نقــص التغذية )التقزّم 

والهــزال لــدى األطفال ونقــص الفيتامينــات واملعادن( فضًا عن 
الوزن الزائد والســمنة.

املغذيات الدقيقة
تشــمل الفيتامينات واملعادن التي يحتاج إليها الجســم بكميات 

ضئيلــة جًدا )كميّات صغرى( ولكــن محددة. والفيتامينات واملعادن 
املوجودة يف األغذية رضورية لنمو الجســم وتطوره وعمله بشــكل 
ســليم، وهي رضورية لصحتنا ورفاهنا. فأجســامنا تحتاج إىل عدد 

مــن الفيتامينات واملعادن املختلفــة، ولكل منها وظيفة محددة يف 
الجســم وينبغي توفرهــا بكميات مختلفة وكافية.

انعدام األمن الغذائي املعتدل
هو مســتوى شــّدة انعدام األمن الغذايئ، استناًدا إىل مقياس املعاناة 

مــن انعدام األمن الغذايئ، يكــون مبوجبه األفراد غر متيقني من 
قدرتهــم عىل الحصول عىل األغذيــة، ما يضطرهم يف أوقات معينة 
من الســنة، إىل خفض جودة و/أو نوعيــة األغذية التي يتناولونها 
بســبب نقص األموال أو ســواها من موارد. وهو يشر بالتايل إىل 
عــدم الحصول عىل األغذية بصــورة متواصلة، ما يقلّص النوعية 

الغذائيــة ويخّل باألمناط املعتادة الســتهاك األغذية، وقد تكون له 
تأثرات ســلبية عىل التغذية والصحة والرفاه.
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العبء املتعدد لسوء التغذية
هــو وجود أشــكال متعــددة من نقص التغذيــة )التقزّم والهزال 

لــدى األطفال ونقــص الفيتامينات واملعــادن( بالتزامن مع الوزن 
الزائــد والســمنة يف البلــد أو املجتمع املحيل أو األرسة املعيشــية 

أو الفرد نفســه.

األمن التغذوي
حالــة تتحقق عندما يتســنى الوصــول اآلمن إىل منط غذايئ مائم 

التغذيــة باالقــرتان مع بيئة صحية، وخدمــات ورعاية صحية 
كافيــة، من أجــل ضامن حياة موفورة الصحة والنشــاط لجميع 
أفــراد األرسة. ويختلــف األمن التغــذوي عن األمن الغذايئ من 
حيث اشــتامله أيًضا عىل جوانب املامرســات املناســبة للرعاية 

والصحــة والنظافة، باإلضافــة إىل الكفاية الغذائية.

التدخل املراعي للتغذية
دة أساســية للتغذية )تشــمل  إجــراء يُتخــذ ملعالجــة عوامــل محدِّ

األمــن الغــذايئ األرُسي، والرعايــة املقدمــة لألمهات واألطفال، 
والرعايــة الصحيــة األساســية، والــرف الصحي( من دون أن 

يكــون هدفهــا الرئيــيس بالرضورة هــو التغذية.

التحّول الغذائي
مــع ارتفــاع املداخيــل وتزايد عدد الســكان يف املناطق 

الحرضيــة، تُســتبدل األمنــاط الغذائيــة ذات املحتــوى العايل من 
الكربوهيــدرات املركّبــة واألليــاف بأمنــاط غذائية غنيــة بالطاقة 

ذات محتــوى أكــر مــن الدهون والســكريات و/أو امللح. 
وتقــرتن هــذه االتجاهــات العامليــة يف األمناط الغذائيــة بتحّول 
دميغــرايف يتمثــل يف التحــّول إىل ارتفــاع معّدل العمــر املتوقّع 

وانخفــاض معــدالت الخصوبــة. ويف الوقــت نفســه، تنتقل أمناط 
األمــراض مــن األمــراض املعدية وأمراض النقــص يف املغذيات 

الدقيقــة إىل ارتفــاع يف معــدالت الســمنة عند األطفال، 
وأمــراض أوعيــة القلب وبعــض أنواع الرسطان.

احلالة التغذوية
الحالــة الفســيولوجية للفرد التي تنشــأ عــن العاقة بي املتناول 

مــن املغذيــات واالحتياجات منها، وقدرة الجســم عىل هضم 
املغذيات وامتصاصها واســتخدامها.

األغذية املغذية 
هــي األغذية التــي تتميز مبحتوى عاٍل من املغذيات األساســية 

مثــل الفيتامينــات واملعادن )املغذيــات الدقيقة(، فضًا عن 
الروتينــات والكربوهيــدرات الغنيــة باأللياف، و/ أو الدهون 
غــر املشــبّعة، وتكون ذات محتــوى منخفض من الصوديوم، 

والســكريّات الحرّة، والدهون املشــبّعة واملوجبة.

الوزن الزائد والسمنة
وزن الجســم الذي يزيد عن املســتوى املعتاد مقارنة بالطول 

نتيجــة تراكــم الدهون عىل نحو مفرط. ويشــر ذلك عادًة إىل أّن 
الطاقــة التــي يحرقها الجســم أقل من الطاقة املســتهلكة. ويُعرَّف 
الــوزن الزائد لــدى البالغي بأنه مؤرش كتلة الجســم الذي يعادل 
أو يزيــد عــن 25 كلــغ/م2، أما الســمنة فتعرّف بأنهــا مؤرش كتلة 

الجســم الــذي يبلــغ 30 كلغ/م2 أو أكــرث. ويُعرَّف الوزن الزائد 
لدى األطفال دون ســن الخامســة بأنه زيادة نســبة الوزن 

إىل الطــول عــن انحرافــي معياريي اثني فوق متوســط معاير 
منظمــة الصحــة العامليــة لنمــو الطفل، وتُعرَّف الســمنة بأنها 

زيــادة نســبة الــوزن إىل الطول عن 3 انحرافــات معيارية فوق 
متوســط معايــر منظمة الصحــة العامليــة لنمو الطفل.

 اسرتاتيجيات تعزيز األمناط الغذائية الغنية 
باملنتجات النباتية

هــي االســرتاتيجيات التي تشــّجع األمناط الغذائيــة التي تحتّل 
فيهــا الحبــوب والفاكهة والخضــار واملكرّسات والحبــوب البقولية 

حصــًة كبرًة من األغذية املســتهلكة.

األمناط الغذائية اليت تطغى عليها األغذية األساسية 
هــي األمنــاط الغذائيــة التي يوفّر فيها غذاء أســايس واحد أو 

أكــرث حصــًة كبرة وغر متكافئــة من الطاقة، وتتّســم بتنّوع 
ضئيل. غذايئ 

معدل انتشار النقص التغذوي
هــو تقدير لنســبة الســكان الذيــن يفتقــرون إىل القدر الكايف 

مــن الطاقــة الغذائيــة لحيــاة مفعمة بالصحة والنشــاط. 
وهــو مــؤرش تقليدي من مــؤرشات منظمــة األغذية والزراعة 
يســتخدم لرصــد الجــوع عىل املســتويي العاملــي واإلقليمي، 
باإلضافــة إىل املــؤرش 2–1–1 من مؤرشات أهــداف التنمية 

مة. ملستدا ا

انعدام األمن الغذائي احلاد
هو مســتوى شــّدة انعدام األمن الغذايئ قد يفرغ مبوجبه األفراد 
مــن األغذيــة أو يعانون من الجوع أو، يف أشــّد الحاالت، ميضون 

أياًمــا عــدة من دون غذاء ما يعرّض صحتهــم ورفاههم لخطر 
فعــيل، وذلك بحســب مقياس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ.

األغذية األساسية
األغذيــة التي تــؤكل بصــورة منتظمة وبكميات تشــّكل الجزء 
األكــر مــن النظــام الغذايئ وتوفّر حصة أساســية من إجاميل 

احتياجــات الطاقة.
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التقّزم
انخفــاض نســبة الطول إىل العمــر، ويعكس ذلك فرتة أو فرتات 

ســابقة من نقص التغذية املســتمر. ويُعــرَّف التقزم لدى األطفال 
دون ســن الخامســة بأنه انخفاض نســبة الطول إىل العمر عن 
انحرافــي معياريي اثني دون متوســط معايــر منظمة الصحة 

العامليــة لنمو الطفل.

النقص التغذوي
يُعــرَّف النقــص التغــذوي بأنــه الحالة التــي يكون فيها اســتهاك 
األغذيــة املعتــاد للفــرد غــر كاٍف لتوفــر كمية الطاقــة الغذائية 
الازمــة للحفــاظ عىل حيــاة طبيعيــة موفورة النشــاط والصحة. 

وألغــراض هــذا التقرير، يُعــرَّف الجوع كمــرادف للنقص 
التغــذوي املزمن.

نقص التغذية
هــو النتيجة املرتتبة عن عــدم كفاية املتناول التغذوي من حيث 

كمية املغذيات و/أو جودتها و/أو ســوء امتصاصها و/أو ســوء 
اســتخدامها البيولوجــي نتيجة لتكرار حاالت اإلصابة باألمراض. 

ويشــمل نقص التغذية نقص الــوزن مقارنة بالعمر، وقر القامة 
الشــديد بالنسبة إىل عمر الشــخص )التقزّم( والنحافة بصورة خطرة 

مقارنة بطول الشــخص )اإلصابــة بالهزال( ونقص الفيتامينات 
واملعــادن )نقص املغذيات الدقيقة(.

اهلزال
انخفــاض نســبة الوزن إىل الطــول، الذي ينشــأ عموًما عن فقدان 
الــوزن املرتبــط بفرتة أخرة من عــدم كفاية املتنــاول من الطاقة 

الغذائيــة و/أو املــرض. ويُعرَّف الهزال لدى األطفال دون ســن 
الخامســة بأنــه انخفاض نســبة الوزن إىل الطــول عن انحرافي 

معياريــي اثنــي عن متوســط معايــر منظمة الصحــة العاملية 

n .لنمــو الطفل

| 257 |



الهوامش
هوامش | اجلزء األول

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدويل للتنمية 11
الزراعية، منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، برنامج األغذية 
العاملي، منظمة الصحة العاملية. 2019. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف 
العامل. االحرتاز من حاالت التباطؤ واالنكامش االقتصادي. روما، منظمة 

http://www.fao.org/3/ :األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط
.)ca5162ar/ca5162ar.pdf

.Barne, D. & Wadhwa, D. ا. 2019. استعراض ألهم أحداث 21
العام 2019 يف 14 شكالً بيانيا. يف: البنك الدويل. [ورد ذكره يف 27 
https://www.albankaldawli.org/ar/news/ .]2020 مايو/ أيار

.year-in-review-2019-in-charts/20/12/feature/2019

31 Kose, M.A., Nagle, P., Ohnsorge, F. & Sugawara, N. 2020.
 Global waves of debt: causes and consequences. Washington,

www.worldbank. :متاح أيًضا عىل الرابط( .DC, World Bank. 300 pp
.)org/en/research/publication/waves-of-debt

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدويل للتنمية 41
الزراعية، اليونيسيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية. 
2017. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل. بناء القدرة عىل الصمود 

لتحقيق السالم. روما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط: 
.)http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf

51 von Grebmer, K., Bernstein, J., de Waal, A., Prasai,
 N., Yin, S. & Yohannes, Y. 2015. 2015 Global hunger index:

 armed conflict and the challenge of hunger. Washington, DC,
International Food Policy Research Institute )IFPRI(. )متاح 

https://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/ :أيًضا عىل الرابط
 .)p15738coll2/id/129681

61 FAO. 2017. The impact of disasters and crises on agriculture
www.fao.org/3/ :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .and food security

.)I8656EN/i8656en.pdf

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدويل للتنمية 71
الزراعية، اليونيسيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية. 

2018. حالة األمن الغذايئ والتنمية يف العامل 2018 . بناء القدرة عىل الصمود 
يف وجه تغري املناخ من أجل األمن الغذايئ والتغذية. روما. منظمة األغذية 

http://www.fao.org/3/I9553ar/ :والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط
 .)i9553ar.pdf

81 Council on Foreign Relations. 2018. Global conflict
tracker. In: Council on Foreign Relations. [النسخة اإللكرتونية[. 
www.cfr.org/ .]2020 ورد ذكره يف 26 مايو/ أيار] .New York, USA

.interactive/global-conflict-tracker?category=usConflictStatus

91 Food Security Information Network )FSIN(. 2019. Global
www.  :متاح أيًضا عىل الرابط( .Report on Food Crises 2019. Rome

fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2019-
.)Full_Report.pdf

101 Corral, P., Irwin, A., Krishnan, N., Mahler, D.G. &
Vishwanath, T.. 2020. الهشاشة والرصاع: يف الخطوط األمامية للحرب 

ضد الفقر. واشنطن العاصمة. البنك الدويل. )متاح أيًضا عىل الرابط: 
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/publication/

 .)fragility-conflict-on-the-front-lines-fight-against-poverty

111 Center for Disease Control and Prevention of the
 Chinese National Health and Family Planning Commission.

 2015. Report on Chinese residents’ chronic diseases and
.nutrition. Beijing, People’s Medical Publishing House

121 Wang, Y., Wang, L. & Qu, W. 2017. New national data
 show alarming increase in obesity and noncommunicable

 chronic diseases in China. European Journal of Clinical
.Nutrition, 71)1(: 149–150

131 Cafiero, C., Feng, J. & Ishaq, A.2020. Methodological note
 on new estimates of the prevalence of undernourishment in

.China. FAO Statistics Division Working Paper. Rome

141 Schmidhuber, J., Pound, J. & Qiao, B. 2020. COVID-19:
 .channels of transmission to food and agriculture. Rome, FAO

.)https://doi.org/10.4060/ca8430en :متاح أيًضا عىل الرابط(

151 Torero, M. 2020. Without food, there can be no exit from
.the pandemic. Nature, 580)7805(: 588–589

Savastano, S.. 2020. صياغة استجابة شاملة لجائحة كوفيد19-: 161
حامية نظم األغذية واملنتجني الريفني. يف: الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. 
https:// .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 9 يونيو/حزيران]

.www.ifad.org/ar/web/latest/blog/asset/41863743

171 Agricultural .2020 .نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية
Market Information System. [النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 

.www.amis-outlook.org .]2020 21 مايو/أيار

صندوق النقد الدويل. 2020. تقرير آفاق االقتصاد العاملي. يونيو 181
2020: أزمة ال مثيل لها، وتعاٍف غري مؤكد. واشنطن العاصمة. )متاح 
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/ :أيًضا عىل الرابط

.)Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

منظمة األغذية والزراعة. 2020. الركود االقتصادي العاملي الناشئ عن 191
جائحة كوفيد-19: درء الجوع يجب أن يكون يف صلب التحفيز االقتصادي. 

http://www.fao.org/3/ca8800ar/ :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط
.)CA8800ar.pdf

| 258 |



201 Conti, V., Cafiero, C. & Sánchez, M. V. 2020. Simulating
 rising undernourishment during the COVID-19 pandemic

economic downturn. Technical Note. Rome, FAO. )متاح أيًضا عىل 
.)www.fao.org/documents/card/en/c/ca8815en :الرابط

211 Laborde, D., Martin, W. & Vos, R. 2020. Poverty and food
insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads. يف: 

International Food Policy Research Institute. [النسخة اإللكرتونية[. 
www.ifpri.org/ .]2020 واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 27 مايو/أيار
blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-

.covid-19-spreads

221 Cafiero, C., Viviani, S. & Nord, M. 2018. Food security
 measurement in a global context: the food insecurity

.experience scale. Measurement, 116: 146–152

231 Viviani, S., Mane, E. & Cirillo, M. forthcoming. Why are
 women more food insecure than men? Global gender differentials

.in access to food. Rome, FAO

منظمة الصحة العاملّية. 2012. تغذية األمهات، والرّضع وصغار 241
األطفال. قرار رقم: WHA65.6. جينيف، سويرسا. 

251 WHO/UNICEF. 2017. The extension of the 2025 Maternal,
 Infant and Young Child nutrition targets to 2030. Geneva,

Switzerland and New York, USA, WHO and UNICEF. )متاح 
www.who.int/nutrition/global-target-2025/ :أيًضا عىل الرابط

.)discussion-paper-extension-targets-2030.pdf?ua=1

261 WHO. 2013. Follow-up to the Political Declaration of the
 High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention

 and Control of Noncommunicable Diseases. Resolution
.WHA66.10. Geneva, Switzerland

271 Joint FAO/WHO Secretariat of the UN Decade of
 Action on Nutrition. 2017. United Nations Decade of Action on
 Nutrition 2016-2025. Work programme. New York, USA, United

www.un.org/nutrition/sites/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .)Nations )UN
www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_

.)nutrition_decade.pdf

281 WHO. 2017. Prevalence of anaemia in women of
 Global Health :يف .reproductive age - estimates by country

Observatory Data Repository. [النسخة اإللكرتونية[. جينيف، سويرسا. 
https://apps.who.int/gho/data/  .]2020 ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]

.view.main.ANAEMIAWOMENPREVANEMIAv

291UNICEF-WHO-World Bank. 2020. UNICEF-WHO-
 World Bank: Joint child malnutrition estimates - levels and

 .trends in child malnutrition: key findings of the 2020 edition
data.unicef.org/resources/jme، www.who.int/ .]النسخة اإللكرتونية]
.nutgrowthdb/estimates، data.worldbank.org/child-malnutrition

301 de Onis, M., Dewey, K.G., Borghi, E., Onyango, A.W.,
 Blössner, M., Daelmans, B., Piwoz, E. & Branca, F. 2013.

 The World Health Organization’s global target for reducing
 childhood stunting by 2025: rationale and proposed actions.

.Maternal & Child Nutrition, 9: 6–26

311 UNICEF-WHO. 2019. UNICEF-WHO joint low
birthweight estimates. [النسخة اإللكرتونية[. [ورد ذكره يف 28 أبريل/

www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-  .]2020 نيسان
low-birthweight-estimates-2019، www.who.int/nutrition/

.publications/UNICEF-WHO-lowbirthweight-estimates-2019

321 UNICEF. 2020. UNICEF Global Database on Infant and
 .United Nations Children’s Fund :يف .Young Child Feeding

[النســخة اإللكرتونية[. New York, USA. [ورد ذكره يف 28 أبريل/نيســان 
data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young- .]2020

.child-feeding

331 NCD Risk Factor Collaboration )NCD-RisC(. 2016.
 Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to
 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement
 studies with 19.2 million participants. The Lancet, 387)10026(:

.1377–1396

منظمة الصحة العاملية. 2020. مبادئ توجيهية خاصة بأنشطة 341
التمنيع أثناء وقوع جائحة كوفيد19-. إرشادات مبدئيّة – 26 مارش/آذار 

https://apps.who. :2020. جينيف، سويرسا. )متاح أيًضا عىل الرابط
WHO-2019-nCoV-/331590/int/iris/bitstream/handle/10665

.)immunization_services-2020.1-ara.pdf

351 oberton, T., Carter, E.D., Chou, V.B., Stegmuller, A.R.,
 Jackson, B.D., Tam, Y., Sawadogo-Lewis, T. & Walker, N.

 2020. Early estimates of the indirect effects of the COVID-19
 pandemic on maternal and child mortality in low-income and

 middle-income countries: a modelling study. The Lancet Global
https://doi.org/10.1016/S2214- .]النسخة اإللكرتونية] .Health

109X)20(30229-1

| 259 |



اهلوامش

برنامج األغذية العاملي. 2020. خريطة رقمية جديدة توضح التأثري 361
الهائل النتشار فريوس كورونا )كوفيد19-( عىل الوجبات املدرسية يف 
جميع أنحاء العامل. يف: برنامج األغذية العاملي. [النسخة اإللكرتونية[. 

https://ar.wfp.org/news/ .]2020 روما. [ورد ذكره يف 9 يونيو/حزيران
new-digital-map-shows-terrible-impact-covid-19-school-

-meals-around-world?_ga=2.3991856.1466664609.1595280593
.1433051047.1595280593

371 UNICEF. 2020. Infant and young child feeding in the
 .context of COVID-19. Brief No. 2 )v1(. New York, USA

www.unicef.org/media/68281/file/IYCF- :متاح أيًضا عىل الرابط(
.)Programming-COVID19-Brief.pdf

381 International Food Information Council. 2020.
 COVID-19: Impact on food purchasing, eating behaviors, and

perceptions of food safety. Washington, DC. )متاح أيًضا عىل الرابط: 
COVID-/04/https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2020

.)19-Consumer-Research.April2020.pdf

391 UNSCN. 2020. Food environments in the COVID-19 
pandemic. يف: لجنة األمم املتحدة الدامئة املعنية بالتغذية. 

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 9 يونيو/حزيران]
.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=2040

401 Haddad, L., Fanzo, J., Godfrey, S., Hawkes, C., Morris,
 S. & Neufeld, L. 2020. The COVID-19 crisis and food systems:

 Global Alliance :يف .addressing threats, creating opportunities
 Geneva, .]النسخة اإللكرتونية] .)for Improved Nutrition )GAIN

www.gainhealth. .]2020 ورد ذكره يف 9 يونيو/حزيران] .Switzerland
org/media/news/covid-19-crisis-and-food-systems-addressing-

.threats-creating-opportunities

411 de Onis, M., Borghi, E., Arimond, M., Webb, P., Croft,
 T., Saha, K., De-Regil, L.M., Thuita, F., Heidkamp, R.,

 Krasevec, J., Hayashi, C. & Flores-Ayala, R. 2019. Prevalence
 thresholds for wasting, overweight and stunting in children

.under 5 years. Public Health Nutrition, 22)1(: 175–179

منظمة الصحة العاملية. 2020. نظام املعلومات الخاص بالتغذية 421
بالفيتامينات واملعادن - قاعدة البيانات بشأن املغذيات الزهيدة املقدار. يف: 
منظمة الصحة العاملية. [النسخة اإللكرتونية[. جينيف، سويرسا. [ورد ذكره 

/https://www.who.int/vmnis/database/ar .]2020 يف 28 أبريل/نيسان

431 The WHO child growth .2020 .منظمة الصحة العاملية 
standards. يف: منظمة الصحة العاملية. [النسخة اإللكرتونية[. جينيف، 

www.who.int/ .]2020 سويرسا. [ورد ذكره يف 8 أبريل/نيسان
.childgrowth/en

441 Walker, S.P., Chang, S.M., Powell, C.A., Simonoff,
 E. & Grantham-McGregor, S.M. 2007. Early childhood

 stunting is associated with poor psychological functioning
 in late adolescence and effects are reduced by psychosocial

.stimulation. The Journal of Nutrition, 137)11(: 2464–2469

451 Victora, C.G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P.C., Martorell,
 R., Richter, L. & Sachdev, H.S. 2008. Maternal and child

 undernutrition: consequences for adult health and human
.capital. The Lancet, 371)9609(: 340–357

461 WHO. 2014. Global Nutrition Targets 2025. Stunting policy
https://apps. :متاح أيًضا عىل الرابط( .brief. Geneva, Switzerland
WHO_NMH_/149019/who.int/iris/bitstream/handle/10665

)NHD_14.3_eng.pdf?ua=1

471 World Bank. 2006. Repositioning nutrition as central to
 ..development: a strategy for large-scale action. Washington. DC

https://openknowledge.worldbank.org/ :متاح أيًضا عىل الرابط(
.)7409/handle/10986

481 Grantham-McGregor, S., Cheung, Y.B., Cueto, S.,
 Glewwe, P., Richter, L. & Strupp, B. 2007. Developmental

 potential in the first 5 years for children in developing
.,countries. The Lancet, 369)9555(: 60–70

491 Khara, T. & Dolan, C. 2014. Technical Briefing Paper: The
 relationship between wasting and stunting: policy, programming

 and research implications. Oxford, UK, Emergency Nutrition
.Network

501 Özaltin, E., Hill, K. & Subramanian, S. V. 2010. .
 Association of maternal stature with offspring mortality,

 underweight, and stunting in low- to middle-income countries.
 JAMA - Journal of the American Medical Association, 303)15(:

.1507–1516

511 Frongillo, E.A., de Onis, M. & Hanson, K.M.P. 1997.
 Socioeconomic and demographic factors are associated with
 worldwide patterns of stunting and wasting of children. The

.Journal of Nutrition, 127)12(: 2302–2309

521 E. Miller, J. & V. Rodgers, Y. 2009. Mother’s education .
 and children’s nutritional status: new evidence from Cambodia.

.Asian Development Review, 26)1(: 131–165

| 260 |



531 Victora, C.G., De Onis, M., Hallal, P.C., Blössner, M. &
 Shrimpton, R. 2010. Worldwide timing of growth faltering:
 revisiting implications for interventions. Pediatrics, 125)3(:

.e473–e480

541 Stewart, C.P., Iannotti, L., Dewey, K.G., Michaelsen,
 K.F. & Onyango, A.W. 2013. Contextualising complementary

 feeding in a broader framework for stunting prevention.
.Maternal and Child Nutrition, 9)S2(: 27–45

551 Wells, J.C., Sawaya, A.L., Wibaek, R., Mwangome,
 M., Poullas, M.S., Yajnik, C.S. & Demaio, A. 2020. The

 double burden of malnutrition: aetiological pathways and
.consequences for health. The Lancet, 395)10217(: 75–88

561UNICEF- .2020 .اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل
 WHO-World Bank: Joint malnutrition expanded country

dataset, May 2020. [النسخة اإللكرتونية[. [ورد ذكره يف 27 مايو/
www.who.int/و data.unicef.org/resources/jme .]2020 أيار

www.data.worldbank.org/child- و nutgrowthdb/estimates
.malnutrition

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. 2014. وثيقة نتائج 571
املؤمتر: إطار العمل. املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية. روما، 21-19 

نوفمرب/ترشين الثاين ICN2 2014/3 Corr.1 .2014. روما. )متاح أيًضا عىل 
.)http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf :الرابط

581 Stunted growth and development: .2017 .منظمة الصحة العاملية
context, causes and consequences. Geneva, Switzerland. )متاح 

www.who.int/nutrition/childhood_stunting_ :أيًضا عىل الرابط
.)framework_leaflet_en.pdf?ua=1

591 Ota, E., Tobe-Gai, R., Mori, R. & Farrar, D. 2012.
 Antenatal dietary advice and supplementation to increase

 energy and protein intake. Cochrane Database of Systematic
.Reviews, Sep 12)9(: CD000032

601 WHO. 2018. Reducing stunting in children: equity
 considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025.

https://apps.who. :متاح أيًضا عىل الرابط( .Geneva, Switzerland
9789241513647-eng./260202/int/iris/bitstream/handle/10665

.)pdf?sequence=1

611 Kramer, M.S. & Kakuma, R. 2012. Optimal duration
 of exclusive breastfeeding. Cochrane Database of Systematic

.Reviews, 2012)8(: CD003517

621 Marquis, G.S., Habicht, J.P., Lanata, C.F., Black, R.E.
 & Rasmussen, K.M. 1997. Breast milk or animal-product

 foods improve linear growth of Peruvian toddlers consuming
 marginal diets. The American Journal of Clinical Nutrition,

.66)5(: 1102–1109

631 Dror, D.K. & Allen, L.H. 2011. The importance of milk
 and other animal-source foods for children in low-income

.countries. Food and Nutrition Bulletin, 32)3(: 227–243

641 WHO. 2020. Nutrition - benefits of a balanced diet.
 . In: World Health Organization - Regional Office for Europe

[النسخة اإللكرتونية[. Copenhagen. [ورد ذكره يف 21 مايو/أيار 2020[. 
www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/
.nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet

651 Headey, D. & Alderman, H. 2019. The high price of
 World :يف .healthy food and the low price of unhealthy food

Bank Blogs. [النسخة اإللكرتونية[. Washington, DC. [ورد ذكره 
https://blogs.worldbank.org/opendata/ .]2020 يف 21 مايو/أيار

.high-price-healthy-food-and-low-price-unhealthy-food

661 WHO. 2017. Double-duty actions for nutrition. Policy brief.
https://apps.who.int/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .Geneva, Switzerland
WHO-NMH-NHD-17.2-/255414/iris/bitstream/handle/10665

.)eng.pdf?ua=1

671 Hawkes, C., Ruel, M.T., Salm, L., Sinclair, B. & Branca,
 F. 2020. Double-duty actions: seizing programme and policy

 opportunities to address malnutrition in all its forms. The
.Lancet, 395)10218(: 142–155

681-WHO. 2018. Global Nutrition Policy Review 2016          
 country progress in creating enabling policy environments :2017

.for promoting healthy diets ad nutrition. Geneva, Switzerland

األمم املتحدة. 2018. تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل 691
التغذية )2016-2025(. تقرير األمني العام. الجمعية العامة، الدورة الثانية 

والسبعون، البند 14 من جدول األعامل. A/72/829. نيويورك، الواليات 
https://undocs.org/ :املتحدة األمريكية. )متاح أيًضا عىل الرابط

.)829/ar/A/72

701 Development Initiatives. 2017. Global Nutrition Report
nourishing the SDGs. Bristol, UK :2017.)متاح أيًضا عىل الرابط: 

https://globalnutritionreport.org/reports/2017-global-nutrition-
.)report

| 261 |



اهلوامش

711 Sen, A. 1983. Poverty and famines: an essay on entitlement
.and deprivation. Oxford, UK, Oxford University Press

721 Tufts University. 2020. Quality: what is a quality diet
 International Dietary Data :يف ?and is it the same everywhere

Expansion Project. [النسخة اإللكرتونية[. Medford, USA. [ورد 
https://inddex.nutrition.tufts.edu/ .]2020 ذكره يف 15 أبريل/نيسان
data4diets/illustrative-question/quality-what-quality-diet-and-

.it-same-everywhere

731 .WHO. 2018. Healthy diet factsheet. Geneva, Switzerland
www.who.int/who-documents-detail/ :متاح أيًضا عىل الرابط(

.)healthy-diet-factsheet394

741 fao/who. 2019. Sustainable healthy diets: guiding
principles. روما. منظمة األغذية والزراعة.

الفريق العاملي املعني بالزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية. 751
 Food systems and diets: facing the challenges of the 21st .2016
http://glopan.org/sites/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .century. London

.)default/files/ForesightReport.pdf

761 Australian Government National Health and Medical
 Research Council. 2013. Australian dietary guidelines.
 .Summary. Canberra.Chinese Nutrition Society. 2019

771 Chinese Nutrition Society :يف Chinese food guide pagoda
http:// .]2020 النسخة اإللكرتونية[. بيجني [ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]

.en.cnsoc.org/dGuideline/611921203.html

781 Bel, S., De Ridder, K.A.A., Lebacq, T., Ost, C.,
 Teppers, E., Cuypers, K. & Tafforeau, J. 2019. Habitual food

 consumption of the Belgian population in 2014-2015 and
 adherence to food-based dietary guidelines. Archives of Public

.Health, 77)1(: 14

791 Diethelm, K., Jankovic, N., Moreno, L.A., Huybrechts, I.,
 De Henauw, S., De Vriendt, T., González-Gross, M., Leclercq,

C., Gottrand, F., Gilbert, C.C., Dallongeville, J., Cuenca-
 Garcia, M., Manios, Y., Kafatos, A., Plada, M. & Kersting,

 M. 2012. Food intake of European adolescents in the light of
 different food-based dietary guidelines: results of the HELENA

 )Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence(
.Study. Public Health Nutrition, 15)3(: 386–398

منظمة األغذية والزراعة. 2020. الخطوط التوجيهية لنظم األغذية 801
القامئة عىل األغذية – بلجيكا. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

http://www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. [ورد ذكره يف 27 مايو/أيار]
fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/

./regions/belgium/ar

منظمة األغذية والزراعة. 2017. مستقبل األغذية والزراعة – مسارات 811
بديلة عام 2050. روما. منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

.)http://www.fao.org/3/CA1553ar/ca1553ar.pdf

821 IPCC. 2019. Climate change and land: an IPCC special
 report on climate change, desertification, land degradation,

 sustainable land management, food security, and greenhouse gas
fluxes in terrestrial ecosystems. Geneva, Switzerland. www.ipcc.

.)ch/srccl

831 Tilman, D. & Clark, M. 2014. Global diets link
 environmental sustainability and human health. Nature,

.515)7528(: 518–522

841Popkin, B.M. 1994. The nutrition transition in low‐
 income countries: an emerging crisis. Nutrition Reviews, 52)9(:

.285–298

851 Imamura, F., Micha, R., Khatibzadeh, S., Fahimi, S.,
 Shi, P., Powles, J. & Mozaffarian, D. 2015. Dietary quality

 among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a
systematic assessment. The Lancet Global Health, 3)3(: e132–

.e142

861 Micha, R., Coates, J., Leclercq, C., Charrondiere, U.R. &
 Mozaffarian, D. 2018. Global dietary surveillance: data gaps
.and challenges. Food and Nutrition Bulletin, 39)2(: 175–205

871 FAO. 2020. Supply Utilization Accounts and Food Balance
Sheets يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. [النسخة اإللكرتونية[. 
www.fao.org/economic/ .]2020 روما. [ورد ذكره يف 15 أبريل/نيسان

the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/
supply-utilization-accounts-and-food-balance-sheets-

.background-information-for-your-better-understanding/en

881 FAO. 2020. Concepts and definitions of Supply Utilization
Accounts )SUAs(. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 15 أبريل/نيسان]
fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/
methodology-systems/concepts-and-definitions-of-supply-

.utilization-accountssuas/en

891 FAO. 2020. FAO/WHO GIFT - Global Individual Food
consumption data Tool. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]
.fao.org/gift-individual-food-consumption/en

| 262 |



901 Gheri, F., Alvarez-Sanchez, C., Moltedo, A., Tayyib, S.,
 Filipczuk, T. & Cafiero, C. forthcoming. Global and regional

 food availability from 2000 to 2017 – an analysis based on
 Supply Utilization Accounts data. FAO Statistics Division

.Working Paper. Rome, FAO

911 FAO/WHO. 2004. Fruit and vegetables for health. Report
of a joint FAO/WHO workshop. روما. منظمة األغذية والزراعة.

921 WHO. 2003. Diet, nutrition and the prevention of chronic
 diseases. Report of a joint WHO/FAO expert consultation.

.WHO Technical Report Series 916. Geneva, Switzerland

931 GBD 2017 Diet Collaborators. 2019. Health effects of
 dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis

 for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet,
.393)10184(: 1958–1972

941 Hall, J.N., Moore, S., Harper, S.B. & Lynch, J.W.
 2009. Global variability in fruit and vegetable consumption.
.American Journal of Preventive Medicine, 36)5(: 402-409.e5

951 FAO. 2020. Nutrition and livestock: technical guidance
 to harness the potential of livestock for improved nutrition of

vulnerable populations in programme planning. روما. )متاح أيًضا 
.)https://doi.org/10.4060/ca7348en :عىل الرابط

961 World Cancer Research Fund & American Institute for
 Cancer Research. 2018. Diet, nutrition, physical activity and

 cancer: a global perspective. Continuous Update Project Expert
Report 2018. London, World Cancer Research Fund. )متاح أيًضا 

.)www.wcrf.org/dietandcancer :عىل الرابط

971 Popkin, B.M., Adair, L.S. & Ng, S.W. 2012. Global
 nutrition transition and the pandemic of obesity in developing

.countries. Nutrition Reviews, 70)1(: 3–21

981 CGIAR. 2020. COVID-19-measures, daily laborers
 and their nutrition. In: Consultative Group for International

 Agricultural Research )CGIAR(. [النسخة اإللكرتونية[. روما. 
https://www.cgiar. .]2020 ورد ذكره يف 9 يونيو/حزيران]

org/news-events/news/covid-19-measures-daily-laborers-and-their-
/82analysis-by-michael-hauser%94%nutrition%E2

991 WFP. 2020. Impact of COVID-19 outbreak on 
 .livelihoods, food security and nutrition in East Africa. Nairobi
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ :متاح أيًضا عىل الرابط(

.)resources/WFP-0000114452.pdf

1001 Smith, J. 2019. Overcoming the ‘tyranny of the urgent’:
 integrating gender into disease outbreak preparedness and

.response. Gender & Development, 27)2(: 355–369

1011 United Nations Department of Economic and Social
 Affairs. 2020. Protecting and mobilizing youth in COVID-19

responses. يف: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة. 
[النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. [ورد ذكره 

www.un.org/development/desa/ .]2020 يف 9 يونيو/حزيران
dpad/publication/un-desa-policy-brief-67-protecting-and-

 .mobilizing-youth-in-covid-19-

1021 UN. 2020. Policy brief: a disability-inclusive response to
https://unsdg. :متاح أيًضا عىل الرابط( .COVID-19. New York, USA

un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-
.)Inclusive-Response-to-COVID-19.pdf

1031 Farrell, P., Thow, A.M., Abimbola, S., Faruqui, N. &
 Negin, J. 2018. How food insecurity could lead to obesity in

 LMICs. When not enough is too much: a realist review of how
 food insecurity could lead to obesity in low- and middle-income

.countries. Health Promotion International, 33)5(: 812–826

1041 WHO. 2020. Food and nutrition during self-quarantine:
what to choose and how to eat healthily.. املكتب اإلقليمي ملنظمة 

الصحة العاملية ألوروبا. [النسخة اإللكرتونية[. كوبنهاغن. [ورد ذكره 
www.euro.who.int/en/health-topics/ .]2020 يف 9 يونيو/حزيران

/3/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020
food-and-nutrition-during-self-quarantine-what-to-choose-

and-how-to-eat-healthily

1051 WHO. 2005. Guiding principles for feeding non-breastfed
  children 6-24 months of age. Geneva, Switzerland, WHO.

1061 PAHO. 2003. Guiding principles for complementary
feeding of a breastfed child. Washington, DC. )متاح أيًضا عىل 

www.who.int/nutrition/publications/guiding_principles_ :الرابط
.)compfeeding_breastfed.pdf

1071 WHO, UNICEF, United States Agency for International
 Development )USAID(, Academy for Educational

 Development )AED(, University of California, Davis 
 )UC Davis( & IFPRI. 2008. Indicators for assessing infant and

 young child feeding practices. Part 1 - Definitions. Geneva,
Switzerland, WHO.

| 263 |



اهلوامش

اليونيسف. 2019. حالة أطفال العامل لعام 2019: األطفال والغذاء 1081
والتغذية: النمو السليم يف عامل متغري. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. 

https://www./-2019متاح أيًضا عىل الرابط: حالة-أطفال-العامل-لعام(
.).unicef.org/ar

1091 FAO. 2019. Minimum Dietary Diversity for Women
www.fao. :(.. روما. )متاح أيًضا عىل الرابطMDD-W) indicator

org/nutrition/assessment/tools/minimum-dietary-diversity-
.)women

1101 Martin-Prevel, Y., Arimond, M., Allemand, P.,
 Wiesmann, D., Ballard, T.J., Deitchler, M., Dop, M.C.,
 Kennedy, G., Lartey, A., Lee, W.T. & Moursi, M. 2017.

 Development of a dichotomous indicator for population-level
 assessment of dietary diversity in women of reproductive age.

Current Developments in Nutrition, 1)12(: cdn.117.001701..

1111 National Population Commission of Nigeria & ICF.
 2019. Nigeria Demographic and Health Survey 2018. Abuja,

..Nigeria, and Rockville, USA

1121 Statistical Agency under the President of the Republic
 of Tajikistan, Ministry of Health and Social Protection

 Population of the Republic of Tajikistan & ICF. 2018.
 Tajikistan Demographic and Health Survey 2017. Dushanbe,

..Republic of Tajikistan, and Rockville, USA

1131 Ministry of Health of Nepal, New ERA & ICF. 2017.
 Nepal Demographic and Health Survey 2016. Kathmandu,

.Ministry of Health of Nepal

1141 WFP. 2019. Nutrition in numbers. An overview of WFP
.nutrition programming in 2018.. Rome

1151 Hanson, K.L. & Connor, L.M. 2014. Food insecurity and
 dietary quality in US adults and children: a systematic review.

.American Journal of Clinical Nutrition, 100)2(: 684–692

1161 Johnson, C.M., Sharkey, J.R., Lackey, M.J., Adair, L.S.,
 Aiello, A.E., Bowen, S.K., Fang, W., Flax, V.L. & Ammerman,

 A.S. 2018. Relationship of food insecurity to women’s dietary
 outcomes: a systematic review. Nutrition Reviews, 76)12(:

..910–928

1171 Leung, C.W., Epel, E.S., Ritchie, L.D., Crawford, P.B. &
 Laraia, B.A. 2014. Food insecurity is inversely associated with
 diet quality of lower-income adults. Journal of the Academy of

..Nutrition and Dietetics, 114)12(: 1943–1953.e2

1181Mundo-Rosas, V., de la Cruz-Góngora, V., Jiménez-
 Aguilar, A. & Shamah-Levy, T. 2014. Diversidad de la dieta
 y consumo de nutrimentos en niños de 24 a 59 meses de edad

 y su asociación con inseguridad alimentaria. Salud pública de
.México, 56 Suppl 1: s39–46

1191 Vega-Macedo, M., Shamah-Levy, T., Peinador-Roldán,
 R., Méndez-Gómez Humarán, I. & Melgar-Quiñónez, H.
 2014. Inseguridad alimentaria y variedad de la alimentación

 en hogares mexicanos con niños menores de cinco años. Salud
.pública de Mexico, 56 Suppl 1: s21–30

1201 Alvarez-Sanchez, C., Moltedo, A., Troubat, N.,
 Manyani, T., Yassin, F., Kepple, A. & Cafiero, C. forthcoming.
 The relationship between food insecurity and dietary outcomes –
 an analysis conducted with nationally-representative data from

 Kenya, Mexico, Samoa, and Sudan. FAO Statistics Division
.Working Paper. Rome

1211 Herforth, A., Martínez-Steele, E., Calixto, G.,
 Sattamini, I., Olarte, D., Ballard, T. & Monteiro, C. 2019.

 Development of a diet quality questionnaire for improved
 measurement of dietary diversity and other diet quality

.)indicators. Current Developments in Nutrition, 3)Suppl. 1

1221 Popkin, B.M., Corvalan, C. & Grummer-Strawn, L.M.
 2020. Dynamics of the double burden of malnutrition and the

.changing nutrition reality. The Lancet, 395)10217(: 65–74

1231 International Agency for Research on Cancer )IARC(.
 2018. Red meat and processed meat. IARC monographs on the

evaluation of carcinogenic risks to humans. Lyon, France. )متاح 
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/ :أيًضا عىل الرابط

.)vol114/mono114.pdf

1241 Abila, R. 2003. Fish trade and food security: are they
 reconcilable in Lake Victoria? In FAO, ed. Report of the Expert

 Consultation on International Fish Trade and Food Security:
.Casablanca, Morocco, 27–30 January 2003. Rome, FAO

1251 Ballard, T., Kepple, A. & Cafiero, C. 2013. The food
 insecurity experience scale: development of a global standard for

 monitoring hunger worldwide. FAO Technical Paper Version 1.1.
www.fao.org/fileadmin/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .Rome, FAO

.)templates/ess/voh/FIES_Technical_Paper_v1.1.pdf

| 264 |



1261 Muhammad, A., D’Souza, A., Meade, B., Micha, R. &
 Mozaffarian, D. 2017. How income and food prices influence

 global dietary intakes by age and sex: evidence from 164
.countries. BMJ Global Health, 2)3(: e000184

1271 Troubat, N., Faaloa, E. & Aliyeva, R. 2020. The State of
 Food Security and Nutrition in Samoa, based on the analysis

 of the 2018 Household Income and Expenditure Survey. Apia,
.Samoa, FAO

1281 World Bank. 2018. The State of Social Safety Nets
https://elibrary. :2018.. )متاح أيًضا عىل الرابط. Washington, DC

.)5-1254-4648-1-978/worldbank.org/doi/book/10.1596

1291 Jaffee, S., Henson, S., Unnevehr, L., Grace, D. & Cassou,
 D. 2019. The safe food imperative: accelerating progress in

 low- and middle-income countries. Washington, DC, World
http://documents.worldbank. :متاح أيًضا عىل الرابط( .Bank
org/curated/en/484371545400065950/pdf/133154-PUB-

.)PUBLIC-9781464813450.pdf

منظمة األغذية والزراعة. 2020. الخطوط التوجيهية لنظم 1301
األغذية القامئة عىل األغذية. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

http:// .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]
www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-

./guidelines/home/ar

1311 UN. 2020. Methodology - standard country or area
 United Nations Statistics :يف .)codes for statistical use )M49
Division [النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. 

https://unstats.un.org/unsd/ .]2020 ورد ذكره يف 9 يونيو/حزيران]
.methodology/m49

1321 World Bank. 2020. World Bank country and lending
groups.. يف: البنك الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد 

https://datahelpdesk.worldbank. .]2020 ذكره يف 28 أبريل/نيسان
org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-

.lending-groups

1331 .World Bank. 2020. Global consumption database
يف: البنك الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره 

http://datatopics.worldbank.org/ .]2020 يف 28 أبريل/نيسان
.consumption

اهلوامش | اجلزء الثاين
11 GBD 2017 Diet Collaborators. 2019. Health effects of

 dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis
 for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet,

.393)10184(: 1958–1972

21 WHO. 2020. Global Health Observatory )GHO( data
NCD mortality and morbidity -. يف: منظمة الصحة العاملية 

[النسخة اإللكرتونية[. جنيف، سويرسا. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار 2020[. 
www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en

31 Herforth, A. & Ahmed, S. 2015. The food environment, its
 effects on dietary consumption, and potential for measurement
 within agriculture-nutrition interventions. Food Security, 7)3(:

.505–520

41 Dizon, F., Herforth, A. & Wang, Z. 2019. The cost of a
 nutritious diet in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, and Sri

.Lanka. Global Food Security, 21: 38–51

51 Beydoun, M.A., Powell, L.M., Chen, X. & Wang, Y. 2011.
 Food prices are associated with dietary quality, fast food

 consumption, and body mass index among U.S. children and
.adolescents. The Journal of Nutrition, 141)2(: 304–311

61 Grossman, M., Tekin, E. & Wada, R. 2014. Food prices
 and body fatness among youths. Economics & Human Biology,

.12)2(: 4–19

71 Headey, D.D. & Alderman, H.H. 2019. The relative caloric
 prices of healthy and unhealthy foods differ systematically
 across income levels and continents. Journal of Nutrition,

.149)11(: 2020–2033

81 Keats, S. & Wiggins, S. 2015. The rising cost of a healthy
 diet. Changing relative prices of foods in high-income and

 emerging economies. London, Overseas Development Institute
.))ODI

91 Siervo, M., Montagnese, C., Mathers, J.C., Soroka, K.R.,
 Stephan, B.C.M. & Wells, J.C.K. 2014. Sugar consumption

 and global prevalence of obesity and hypertension: an ecological
.analysis. Public Health Nutrition, 17)3(: 587–596

| 265 |



اهلوامش

101 Luger, M., Lafontan, M., Bes-Rastrollo, M., Winzer, E.,
 Yumuk, V. & Farpour-Lambert, N. 2018. Sugar-sweetened

 beverages and weight gain in children and adults: a systematic
 review from 2013 to 2015 and a comparison with previous

.studies. Obesity Facts, 10)6(: 674–693

111 Ruel, M.T. & Alderman, H. 2013. Nutrition-sensitive
 interventions and programmes: how can they help to accelerate

 progress in improving maternal and child nutrition? The
.Lancet, 382)9891(: 536–551

121 Drewnowski, A. 2004. Obesity and the food environment:
 dietary energy density and diet costs. American Journal of

.Preventive Medicine, 27)3 Suppl.(: 154–162

131 Popkin, B.M., Corvalan, C. & Grummer-Strawn, L.M.
 2020. Dynamics of the double burden of malnutrition and the

.changing nutrition reality. The Lancet, 395)10217(: 65–74

141 Headey, D., Hirvonen, K. & Hoddinott, J. 2018. Animal
 sourced foods and child stunting. American Journal of

.Agricultural Economics, 100)5(: 1302–1319

151 Shapiro, M.J., Downs, S.M., Swartz, H.J., Parker, M.,
 Quelhas, D., Kreis, K., Kraemer, K., West, K.P. & Fanzo, J.
 2019. A systematic review investigating the relation between

 animal-source food consumption and stunting in children aged
 6–60 months in low and middle-income Countries. Advances in

.Nutrition, 10)5(: 827–847

161 De Beer, H. 2012. Dairy products and physical stature:
 a systematic review and meta-analysis of controlled trials.

.Economics and Human Biology, 10)3(: 299–309

171 Iannotti, L., Muehlhoff, E. & Mcmahon, D. 2013. Review
 of milk and dairy programmes affecting nutrition. Journal of

.Development Effectiveness, 5)1(: 82–115

181 Lutter, C.K., Iannotti, L.L. & Stewart, C.P. 2018. The
 potential of a simple egg to improve maternal and child

.nutrition. Maternal and Child Nutrition, 14: e12678

191 Iannotti, L.L., Lutter, C.K., Bunn, D.A. & Stewart, C.P.
 2014. Eggs: the uncracked potential for improving maternal

 and young child nutrition among the world’s poor. Nutrition
.Reviews, 72)6(: 355–368

201 Templin, T., Hashiguchi, T.C.O., Thomson, B., Dieleman,
 J. & Bendavid, E. 2019. The overweight and obesity transition

 from the wealthy to the poor in low- and middle-income
 countries: a survey of household data from 103 countries. PLoS

.)Medicine, 16)11

211 Jaacks, L.M., Vandevijvere, S., Pan, A., McGowan,
 C.J., Wallace, C., Imamura, F., Mozaffarian, D., Swinburn,

 B. & Ezzati, M. 2019. The obesity transition: stages of the
 global epidemic. The Lancet Diabetes and Endocrinology, 7)3(:

.231–240

221 Atkin, D. 2013. Trade, tastes, and nutrition in India.
.American Economic Review, 103)5(: 1629–1663

231 Atkin, D. 2016. The caloric costs of culture: evidence
 from Indian migrants. American Economic Review, 106)4(:

.1144–1181

241 FAO. 2019. Sustainable healthy diets: guiding principles.
Rome. FAO.

251 Keats, S. & Wiggins, S. 2014. Future diets: implications for
.agriculture and food prices. London, ODI

261 Hirvonen, K., Bai, Y., Headey, D. & Masters, W.A.
 2020. Affordability of the EAT–Lancet reference diet: a global

.analysis. The Lancet Global Health, 8)1(: e59–e66

271 Finaret, A.B. & Masters, W.A. 2019. Beyond calories:
 The new economics of nutrition. Annual Review of Resource

.Economics, 11)1(: 237–259

281 Green, R., Cornelsen, L., Dangour, A.D., Turner, R.,
 Shankar, B., Mazzocchi, M. & Smith, R.D. 2013. The effect of

 rising food prices on food consumption: systematic review with
.)meta-regression. BMJ, 346)f3703

291 Cornelsen, L., Green, R., Turner, R., Dangour, A.D.,
 Shankar, B., Mazzocchi, M. & Smith, R.D. 2015. What happens

 to patterns of food consumption when food prices change?
 Evidence from a systematic review and meta-analysis of food

.price elasticities globally. Health Economics, 24)12(: 1548–1559

301 Femenia, F. 2019. A meta-analysis of the price and income
 elasticities of food demand. Working Paper SMART – LERECO

 No. 19-03. Rennes, France, Institut National de Recherche pour
.)l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement )INRAE

| 266 |



311 Eales, J.S. & Unnevehr, L.J. 1988. Demand for beef and
 chicken products: separability and structural change. American

.Journal of Agricultural Economics, 70)3(: 521–532

321 Pitt, M.M. 1983. Food preferences and nutrition in rural
.Bangladesh. Review of Economics & Statistics, 65)1(: 105–114

331 Pinstrup‐Andersen, P., Londoño, N.R. & Hoover,
 E. 1976. The impact of increasing food supply on human

 nutrition: implications for commodity priorities in agricultural
 research and policy. American Journal of Agricultural

.Economics, 58)2(: 133–142

341 Alderman, H. & Del Ninno, C. 1999. Poverty issues for
 zero rating VAT in South Africa. Journal of African Economics,

.8)2(: 182–208

351 High Level Panel of Experts on Food Security and
Nutrition )HLPE(. 2017. Nutrition and Food Systems. روما. 

361 Seale, J., Regmi, A. & Bernstein, J. 2003. International
 evidence on food consumption patterns. Washington, DC, U.S.

.)Department of Agriculture )USDA

371 Mayén, A.L., Marques-Vidal, P., Paccaud, F., Bovet, P.
 & Stringhini, S. 2014. Socioeconomic determinants of dietary

 patterns in low- and middle-income countries: a systematic
 review. American Journal of Clinical Nutrition, 100)6(:

.1520–1531

381 Schmidhuber, J., Sur, P., Fay, K., Huntley, B., Salama,
 J., Lee, A., Cornaby, L., Horino, M., Murray, C. & Afshin,

 A. 2018. The Global Nutrient Database: availability of
 macronutrients and micronutrients in 195 countries from 1980

.to 2013. The Lancet Planetary Health, 2)8(: e353–e368

391 Drewnowski, A. & Darmon, N. 2005. Food choices and
 diet costs: an economic analysis. The Journal of Nutrition,

.135)4(: 900–904

401 Chastre, C., Duffield, A., Kindness, H., Lejeune, S. &
 Taylor, A. 2007. The minimum cost of a healthy diet. London,

.Save the Children

411 Masters, W.A., Bai, Y., Herforth, A., Sarpong, D.B.,
 Mishili, F., Kinabo, J. & Coates, J.C. 2018. Measuring the

 affordability of nutritious diets in Africa: price indexes for diet
 diversity and the cost of nutrient adequacy. American Journal of

.Agricultural Economics, 100)5(: 1285–1301

421 Monsivais, P., Mclain, J. & Drewnowski, A. 2010. The
 rising disparity in the price of healthful foods: 2004-2008. Food

.Policy, 35)6(: 514–520

431 Dawe, D. & Lee, J. 2017. Fruit and vegetable prices are
.rising in Asia and the Pacific. Bangkok, FAO

441 Kim, B.F., Santo, R.E., Scatterday, A.P., Fry, J.P., Synk,
 C.M., Cebron, S.R., Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., de Pee,
S., Bloem, M.W., Neff, R.A. & Nachman, K.E. 2020. Country-

 specific dietary shifts to mitigate climate and water crises.
.Global Environmental Change, 62: 101926

451 Otten, J.J., Hellwig, J.P. & Meyers, L.D., eds. 2006. Dietary
 reference intakes: the essential guide to nutrient requirements.

Washington, DC, The National Academy Press. )متاح أيًضا 
www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/ :عىل الرابط

.)DRIEssentialGuideNutReq.pdf

WHO. 2018. Healthy diet factsheet.. جنيف، سويرسا )متاح أيًضا 461
www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet- :عىل الرابط

.)factsheet394

471 WHO. 2020. Dietary recommendations / Nutritional
requirements. يف: منظمة الصحة العاملية [النسخة اإللكرتونية[. جنيف، 

www.who.int/nutrition/ .]2020 سويرسا. [ورد ذكره يف 20 أبريل/نيسان
.topics/nutrecomm/en

WHO. 2020. 5 keys to a healthy diet. يف: منظمة الصحة 481
العاملية [النسخة اإللكرتونية[. جنيف، سويرسا. [ورد ذكره يف 24 أبريل/

www.who.int/nutrition/topics/5keys_healthydiet/ .]2020 نيسان
en

491 Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A.
 & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets

 across and within countries. Background paper for The State of
.Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome, FAO

501 International Comparison Program .2020 .البنك الدويل
ICP((. يف: البنك الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد 

www.worldbank.org/en/programs/ .]2020 ذكره يف 24 أبريل/نيسان
.icp

511 INDDEX Project. 2018. Data4Diets: building blocks for
 International Dietary :يف .diet-related food security analysis

Data Expansion Project [النسخة اإللكرتونية[. Medford, USA. [ورد 
https://inddex.nutrition.tufts.edu/ .]2020 ذكره يف 26 مايو/أيار

data4diets

| 267 |



اهلوامش

521 Smith, L.C. & Subandoro, A. 2007. Measuring food
 security using household expenditure surveys. Washington, DC,

http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .IFPRI
.)collection/p15738coll2/id/125275

531 Lele, U., Masters, W.A., Kinabo, J., Meenakshi, J. V,
 Ramaswami, B., Tagwireyi, J., Bell, W.F.L. & Goswami, S.

 2016. Measuring food and nutrition security: An independent
 technical assessment and user’s guide for existing indicators.

 Measuring Food and Nutrition Security Technical Working
.Group. Rome, FSIN

541 Moltedo, A., Troubat, N., Lokshin, M. & Sajaia, Z.
 2014. Analyzing food security using household survey data.

.Washington, DC, World Bank

World Bank. 2020. Global consumption database. يف: البنك 551
الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 10 يونيو/
http://datatopics.worldbank.org/consumption/ .]2020 حزيران

.sector/Food-and-Beverages

561 Alemu, R.G., Block, S.A., Headey, D., Bai, Y. & Masters,
 W.A. 2019. Where are nutritious diets most expensive?

 Evidence from 195 foods in 164 countries. Medford, USA, Tufts
https://sites.tufts.edu/candasa/  :متاح أيًضا عىل الرابط( .University

files/2019/01/CostOfNutrDietsAcrossCountries-WithSI_
.)Rev31Dec2018.pdf

World Bank. 2020. PovcalNet. يف: البنك الدويل. 571
[النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 20 أبريل/نيسان 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/introduction. .]2020
.aspx

581 Ravallion, M., Chen, S. & Sangraula, P. 2009. Dollar a day
.revisited. The World Bank Economic Review, 23)2(: 163–184

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدويل للتنمية 591
الزراعية، اليونيسيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية. 2017. 

حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل. بناء القدرة عىل الصمود لتحقيق 
http:// :السالم. روما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط

.)www.fao.org/3/a-I7695a.pdf

WFP. 2020. Fill the Nutrient. يف: برنامج األغذية العاملي. 601
[النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 25 أبريل/نيسان 

.www.wfp.org/publications/2017-fill-nutrient-gap .]2020

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي. 2010. حالة انعدام 611
األمن الغذايئ يف العامل 2010: التصدي النعدام األمن الغذايئ يف ظل األزمات 

املمتدة. روما، منظمة األغذية والزراعة.

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج 621
األغذية العاملي. 2015. حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2015: تحقيق 
الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام2015 : تقييم التقدم املتفاوت. روما، 

منظمة األغذية والزراعة.

631 WFP. 2018. Fill the Nutrient Gap Niger:
https:// :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .résumé du rapport

docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108792/
-download/?_ga=2.167269502.13796653.1576602164

.)463387761.1570432065

641 WFP. 2016. Fill the Nutrient Gap Madagascar:
https:// :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .summary report
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023736/

-download/?_ga=2.192387818.1174494151.1587721921
.)9809492.1584029776

651 WFP. 2017. Fill the Nutrient Gap Uganda:
https:// :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .summary report
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108062/

-download/?_ga=2.125362122.1551202938.1593598773
.)9809492.1584029776

661 Dizon, F. & Herforth, A. 2018. The cost of nutritious
food in South Asia. Washington, DC, World Bank. . )متاح أيًضا 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/  :عىل الرابط
.)handle/10986/30284/WPS8557.pdf

671 .WHO. 2020. Nutrient requirements and dietary guidelines
يف: منظمة الصحة العاملية. [النسخة اإللكرتونية[. [ورد ذكره يف 25 أبريل/

https://www.who.int/nutrition/publications/ .]2020 نيسان
./nutrient/en

681 WFP. 2017. Fill the Nutrient Gap El Salvador:
https:// :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .summary report
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023738/

-download/?_ga=2.192387818.1174494151.1587721921
.)9809492.1584029776

691 WFP. 2016. Fill the Nutrient Gap Ghana: summary
https://docs.wfp. :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .report

org/api/documents/WFP-0000023735/download/?_
-ga=2.192387818.1174494151.1587721921

.)9809492.1584029776

701 WFP. 2017. Fill the Nutrient Gap Lao DPR:
https:// :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .summary report
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022457/

-download/?_ga=2.201494865.1551202938.1593598773
.)9809492.1584029776

| 268 |



711 Dewey, K.G. 2013. The challenge of meeting nutrient
 needs of infants and young children during the period of
 complementary feeding: an evolutionary perspective. The

.Journal of Nutrition, 143)12(: 2050–2054

721 Poore, J. & Nemecek, T. 2018. Reducing food’s
 environmental impacts through producers and consumers.

.Science, 360)6392(: 987–992

731 Springmann, M., Clark, M., Mason-D’Croz, D., Wiebe,
 K., Bodirsky, B.L., Lassaletta, L., de Vries, W., Vermeulen,

 S.J., Herrero, M., Carlson, K.M., Jonell, M., Troell, M.,
 DeClerck, F., Gordon, L.J., Zurayk, R., Scarborough, P.,

 Rayner, M., Loken, B., Fanzo, J., Godfray, H.C.J., Tilman,
 D., Rockström, J. & Willett, W. 2018. Options for keeping the

 food system within environmental limits. Nature, 562)7728(:
.519–525

741 Robinson, S., Mason-D’Croz, D., Islam, S., Sulser, T.B.,
 Robertson, R., Zhu, T., Gueneau, A., Pitois, G. & Rosengrant,

 M. 2015. The International Model for Policy Analysis of
 Agricultural Commodities and Trade )IMPACT) -- model

description for version 3. Washington, DC, IFPRI. )متاح أيًضا عىل 
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/ :الرابط

.)id/129825/filename/130036.pdf

751 Valin, H., Sands, R.D., van der Mensbrugghe, D., Nelson,
 G.C., Ahammad, H., Blanc, E., Bodirsky, B., Fujimori, S.,

 Hasegawa, T., Havlik, P., Heyhoe, E., Kyle, P., Mason-D’Croz,
 D., Paltsev, S., Rolinski, S., Tabeau, A., van Meijl, H., von

 Lampe, M. & Willenbockel, D. 2014. The future of food
 demand: understanding differences in global economic models.

.Agricultural Economics, 45)1(: 51–67

761 OECD. 2010. AMAD: Agricultural Market Access
Database. يف: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. باريس. [ورد ذكره يف 25 أبريل/نيسان]
.oecd.org/site/amad

771 OECD. 2014. Agricultural Policy Monitoring and
www.oecd- :باريس. )متاح أيًضا عىل الرابط .Evaluation 2014

ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-
.)evaluation-2014_agr_pol-2014-en

781Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-
 change benefits of healthy diets. Background paper for The State

.of Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome, FAO

791 Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M.,
 Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., DeClerck,
 F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L.J., Fanzo, J.,
 Hawkes, C., Zurayk, R., Rivera, J.A., De Vries, W., Majele

 Sibanda, L., Afshin, A., Chaudhary, A., Herrero, M.,
 Agustina, R., Branca, F., Lartey, A., Fan, S., Crona, B., Fox,

 E., Bignet, V., Troell, M., Lindahl, T., Singh, S., Cornell, S.E.,
 Srinath Reddy, K., Narain, S., Nishtar, S. & Murray, C.J.L.

 2019. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission
 on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet,

.393)10170(: 447–492

801 Springmann, M., Wiebe, K., Mason-D’Croz, D., Sulser,
 T.B., Rayner, M. & Scarborough, P. 2018. Health and

 nutritional aspects of sustainable diet strategies and their
 association with environmental impacts: a global modelling

 analysis with country-level detail. The Lancet Planetary Health,
.2)10(: e451–e461

811 Haddad, E.H. & Tanzman, J.S. 2003. What do vegetarians
 in the United States eat? The American Journal of Clinical

.Nutrition, 78)3(: 626S–632S

821 Scarborough, P., Appleby, P.N., Mizdrak, A., Briggs,
 A.D.M., Travis, R.C., Bradbury, K.E. & Key, T.J. 2014.

 Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters,
 vegetarians and vegans in the UK. Climatic Change, 125)2(:

.179–192

831 Murray, C.J.L., Ezzati, M., Flaxman, A.D., Lim, S.,
 Lozano, R., Michaud, C., Naghavi, M., Salomon, J.A.,

 Shibuya, K., Vos, T., Wikler, D. & Lopez, A.D. 2012. GBD
 2010: design, definitions, and metrics. The Lancet, 380)9859(:

.2063–2066

841 Springmann, M., Godfray, H.C.J., Rayner, M. &
 Scarborough, P. 2016. Analysis and valuation of the health and
 climate change cobenefits of dietary change. Proceedings of the

 National Academy of Sciences of the United States of America,
.113)15(: 4146–4151

851 Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A.,
 Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G. 2013.

 Tackling climate change through livestock – a global assessment
.of emissions and mitigation opportunities. Rome, FAO

| 269 |



اهلوامش

861 Tilman, D. & Clark, M. 2014. Global diets link
 environmental sustainability and human health. Nature,

.515)7528(: 518–522

871 Chan, C.Y., Tran, N., Chi Dao, D., Sulser, T.B., John
 Phillips, M., Batka, M., Wiebe, K. & Preston, N. 2017. Fish to
 2050 in the ASEAN Region. Penang, Malaysia and Washington,

.DC, The WorldFish Centre and IFPRI

881 Clune, S., Crossin, E. & Verghese, K. 2017. Systematic
 review of greenhouse gas emissions for different fresh food

.categories. Journal of Cleaner Production, 140: 766–783

891 Hall, S.J., Delaporte, A., Phillips, M.J., Beveridge, M. &
 O’Keefe, M. 2011. Blue Frontiers: managing the enviromental

.costs of aquaculture. Penang, Malaysia, The WorldFish Centre

901 Beach, R.H., Creason, J., Ohrel, S.B., Ragnauth, S., Ogle,
 S., Li, C., Ingraham, P. & Salas, W. 2015. Global mitigation

 potential and costs of reducing agricultural non-CO2
 greenhouse gas emissions through 2030. Journal of Integrative

.Environmental Sciences, 12)sup1(: 87–105

911 Nordhaus, W.D. 2017. Revisiting the social cost of carbon.
 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United

.States of America, 114)7(: 1518–1523

921 Katz, D.L. & Meller, S. 2014. Can we say what diet is best
.for health? Annual Review of Public Health, 35)1(: 83–103

931 Sebastiani, G., Herranz Barbero, A., Borrás-Novell, C.,
 Alsina Casanova, M., Aldecoa-Bilbao, V., Andreu-Fernández,
 V., Pascual Tutusaus, M., Ferrero Martínez, S., Gómez Roig,

 M. & García-Algar, O. 2019. The effects of vegetarian and
 vegan diet during pregnancy on the health of mothers and

.offspring. Nutrients, 11)3(: 557

941 Piccoli, G., Clari, R., Vigotti, F., Leone, F., Attini, R.,
 Cabiddu, G., Mauro, G., Castelluccia, N., Colombi, N.,

Capizzi, I., Pani, A., Todros, T. & Avagnina, P. 2015. Vegan-
 vegetarian diets in pregnancy: danger or panacea? A systematic

 narrative review. BJOG: An International Journal of Obstetrics
.& Gynaecology, 122)5(: 623–633

951 Shekar, M. & Popkin, B., eds. 2020. Obesity: health
 and economic consequences of an impending global challenge.

 .Washington, DC, World Bank

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة 961
 The cost of the double .2017 .لألمم املتحدة وبرنامج األغذية العاملي
 burden of malnutrition: social and economic impact. Santiago,

https://documents.wfp.org/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .ECLAC
stellent/groups/public/documents/communications/wfp291993.

.)pdf

971 Nugent, R., Levin, C., Hale, J. & Hutchinson, B. 2020.
 Economic effects of the double burden of malnutrition. The

.Lancet, 395)10218(: 156–164

981 Horton, S. & Steckel, R.H. 2013. Malnutrition: global
 economic losses attributable to malnutrition 1900–2000 and

 B. Lomborg, ed. How Much have Global :يف .projections to 2050
 Problems Cost the World?, pp. 247–272. Cambridge, UK,

.Cambridge University Press

991 Tremmel, M., Gerdtham, U.G., Nilsson, P.M. & Saha,
 S. 2017. Economic burden of obesity: a systematic literature
 review. International Journal of Environmental Research and

.)Public Health, 14)4

1001 Dobbs, R., Sawers, C., Thompson, F., Manyika, J.,
 Woetzel, J., Child, P., McKenna, S. & Spatharou, A. 2014.

 Overcoming obesity: an initial economic assessment. New York,
.McKinsey Global Institute

1011 James, W.P.T. & McPherson, K. 2017. The costs of
.overweight. The Lancet Public Health, 2)5(: e203–e204

1021 International Plant Protection Convention. 2019.
 Climate change and land: an IPCC special report on climate

 change, desertification, land degradation, sustainable land
 management, food security, and greenhouse gas fluxes in

www. :جنيف، سويرسا. )متاح أيًضا عىل الرابط .terrestrial ecosystems
.)ipcc.ch/srccl

منظمة األغذية والزراعة. 2017. مستقبل األغذية والزراعة - مسارات 1031
بديلة إىل عام 2050. روما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

.)http://www.fao.org/3/CA1553AR/ca1553ar.pdf

1041 Pradhan, P., Reusser, D.E. & Kropp, J.P. 2013.
 Embodied greenhouse gas emissions in diets. PLoS ONE, 8)5(:

.e62228

1051 Bajželj, B., Richards, K.S., Allwood, J.M., Smith, P.,
 Dennis, J.S., Curmi, E. & Gilligan, C.A. 2014. Importance

 of food-demand management for climate mitigation. Nature
.Climate Change, 4)10(: 924–929

| 270 |



1061 Hedenus, F., Wirsenius, S. & Johansson, D.J.A. 2014.
 The importance of reduced meat and dairy consumption for

 meeting stringent climate change targets. Climatic Change,
.124)1–2(: 79–91

1071 Bryngelsson, D., Wirsenius, S., Hedenus, F. & Sonesson,
 U. 2016. How can the EU climate targets be met? A combined

 analysis of technological and demand-side changes in food and
.agriculture. Food Policy, 59: 152–164

1081 Clark, M.A., Springmann, M., Hill, J. & Tilman, D.
 2019. Multiple health and environmental impacts of foods.

 Proceedings of the National Academy of Sciences, 116)46(:
.23357–23362

1091 Rose, D., Heller, M.C., Willits-Smith, A.M. &
 Meyer, R.J. 2019. Carbon footprint of self-selected US diets:

 nutritional, demographic, and behavioral correlates. The
.American Journal of Clinical Nutrition, 109)3(: 526–534

1101 Stehfest, E., Bouwman, L., Van Vuuren, D.P., Den
 Elzen, M.G.J., Eickhout, B. & Kabat, P. 2009. Climate benefits

.of changing diet. Climatic Change, 95)1–2(: 83–102

1111 Popp, A., Lotze-Campen, H. & Bodirsky, B. 2010. Food
 consumption, diet shifts and associated non-CO2 greenhouse

 gases from agricultural production. Global Environmental
.Change, 20)3(: 451–462

1121 Ray, D.K., Mueller, N.D., West, P.C. & Foley, J.A. 2013.
 Yield trends are insufficient to double global crop production

.by 2050. PLoS ONE, 8)6(: e66428

1131Garnett, T. & Finch, J. 2016. How can we reduce food-
 related greenhouse gas emissions? Oxford, UK, Food Climate

.Research Network, University of Oxford

1141 FAO. 2013. Climate-smart agriculture sourcebook. Rome,
.FAO

1151 Mottet, A., Teillard, F., Boettcher, P., De’ Besi, G. & 
 Besbes, B. 2018. Review: Domestic herbivores and food security:

 current contribution, trends and challenges for a sustainable
.development. Animal, 12)s2(: s188–s198

1161 Van Zanten, H.H.E., Van Ittersum, M.K. & De Boer,
 I.J.M. 2019. The role of farm animals in a circular food system.

.Global Food Security, 21: 18–22

1171 Van Vliet, S., Kronberg, S.L. & Provenza, F.D.
 forthcoming. Impossible to go beyond beef? The effects of

 plant-based faux meats on population and ecological health.
 .Frontiers in Nutrition

1181 Provenza, F.D., Kronberg, S.L. & Gregorini, P. 2019. Is
 grassfed meat and dairy better for human and environmental

.health? Frontiers in Nutrition, 6: 26

1191 Kennedy, G., Stoian, D., Hunter, D., Kikulwe, E.,
 Termote, C., Alders, R., Burlingame, B., Jamnadass,
 R., Mcmullin, S. & Thilsted, S. 2017. Mainstreaming

 agrobiodiversity in sustainable food systems. Food biodiversity
for healthy, diverse diets. Rome, Biodiversity International. )متاح 
www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_ :أيًضا عىل الرابط

upload/campaigns/CBD/Mainstreaming_Agrobiodiversity_
.).)Sustainable_Food_Systems_Summary.pdf

1201 Tilman, D., Clark, M., Williams, D.R., Kimmel, K.,
 Polasky, S. & Packer, C. 2017. Future threats to biodiversity
.and pathways to their prevention. Nature, 546)7656(: 73–81

1211 Driscoll, M. 2019. Planetary impacts of food production
.and consumption. Gent, Belgium, Alpro Foundation

1221 Aleksandrowicz, L., Green, R., Joy, E.J.M., Smith, P. &
 Haines, A. 2016. The impacts of dietary change on greenhouse

 gas emissions, land use, water use, and health: a systematic
.)review. PLoS ONE, 11)11

1231 Pelletier, N., Audsley, E., Brodt, S., Garnett, T.,
 Henriksson, P., Kendall, A., Kramer, K.J., Murphy, D.,

 Nemecek, T. & Troell, M. 2011. Energy intensity of agriculture
 and food systems. Annual Review of Environment and

.Resources, 36)1(: 223–246

1241 Canning, P., Rehkamp, S. & Waters, A. 2017. The role
 of fossil fuels in the U.S. food system and the American diet.

.Economic Research Report Number 224. Washington, DC, USDA

1251 Harris, F., Moss, C., Joy, E.J.M., Quinn, R., Scheelbeek,
 P.F.D., Dangour, A.D. & Green, R. 2020. The water footprint

 of diets: a global systematic review and meta-analysis. Advances
.in Nutrition, 11)2(: 375–386

| 271 |



اهلوامش

1261 de Pee, S., Hardinsyah, J.F., Kim, B.F., Semba,
 R.D., Deptford, A., Fanzo, J.C., Ramsing, B., Nachman,
 K., McKenzie, S. & Bloem, M.W. forthcoming. Balancing

 nutrition, health, affordability and climate goals – the case of
.Indonesia

1271 FAOSTAT :يف .FAO. 2017. New food balances
http:// .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار]

.www.fao.org/faostat/ar/#data/FBS

1281 FAOSTAT :يف .FAO. 2017. Detailed trade matrix
www.fao. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار]

.org/faostat/en/#data/TM

1291 BPS-Statistics Indonesia. 2018. Consumption expenditure
.of population of Indonesia, March 2018. Jakarta

1301 .USDA. 2019. Food composition databases 
يف: United States Department of Agriculture [النسخة اإللكرتونية[. 
https://ndb.nal. .]2020 واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار

usda.gov/ndb

1311 Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Pedoman
.Gizi Seimbang. Jakarta

1321 FAO. 2017. Global Livestock Environmental Assessment
Model version 2.0. Model description revision 4. روما. )متاح أيًضا 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/gleam/docs/ :عىل الرابط
.)GLEAM_2.0_Model_description.pdf

1331.FAO. 2017. GLEAM-i version 2.0. Revision 3. Rome

منظمة األغذية والزراعة. 2020. مؤرش أسعار الغذاء- حالة 1341
األغذية يف العامل. يف: منظمة األغذية والزراعة [النسخة اإللكرتونية[. 

http://www.fao.org/ .]2020 روما. [ورد ذكره يف 26 أبريل/نيسان
./worldfoodsituation/foodpricesindex/ar

منظمة األغذية والزراعة. 2020. أسئلة وأجوبة: جائحة 1351
كوفيد19- وتأثريها عىل األغذية والزراعة. يف: منظمة األغذية والزراعة 

 [النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 29 أبريل/نيسان 2020[.
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and- 

./agriculture/ar

1361 Torero, M. 2020. Without food, there can be no exit from
.the pandemic. Nature, 580)7805(: 588–589

1371 Anthem, P. 2020. Risk of hunger pandemic as COVID-19
 dlroW :يف .set to almost double acute hunger by end of 2020

thgisnI emmargorP dooF [النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 91 
-tsomla-lliw-91-divoc/gro.pfw.thgisni//:sptth .]0202 مايو/أيار

 2708a4c0fd95-0202-fo-dne-yb-regnuh-etuca-ni-elpoep-elbuod

1381 FAO. 2020. Mitigating risks to food systems during
COVID-19: reducing food loss and waste. روما. )متاح أيًضا عىل 

.)www.fao.org/3/ca9056en/CA9056EN.pdf :الرابط

1391 Torero, M. 2020. The coronavirus could spark a food
crisis. Here’s how to stop it يف: .yciloP ngieroF [النسخة اإللكرتونية[. 

//:sptth .]0202 واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 72 مايو/أيار
-sisirc-doof-pots-ot-woh/41/40/0202/moc.ycilopngierof

./edart-ymonoce-surivanoroc

صندوق النقد الدويل. 2020. تقرير آفاق االقتصاد العاملي، أبريل 1401
https:// :2020: الكساد الكبري. واشنطن العاصمة. )متاح أيًضا عىل الرابط

weo-/14/04/www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020
.)april-2020

1411 ILO. 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the world of
work. Third edition - Updated estimates and analysis.. جنيف، 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/ :سويرسا. )متاح أيًضا عىل الرابط
public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/

.)wcms_743146.pdf

1421 Gerszon Mahler, D., Lakner, C., Castañeda Aguilar,
 R.A. & Wu, H. 2020. The impact of COVID-19 )coronavirus(

 on global poverty: why sub-Saharan Africa might be the
region hardest hit. يف: sgolB knaB dlroW [النسخة اإللكرتونية[. 

.sgolb//:sptth .]0202 واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 62 أبريل/نيسان
-labolg-surivanoroc-91-divoc-tcapmi/atadnepo/gro.knabdlrow

tsedrah-noiger-eb-thgim-acirfa-narahas-bus-yhw-ytrevop

1431 Sumner, A., Hoy, C. & Ortiz-Juarez, E. 2020. Estimates
 of the impact of COVID-19 on global poverty. WIDER Working

Helsinki, UNU-WIDER .43/Paper 2020. )متاح أيًضا عىل 
www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/ :الرابط

.)pdf.43-Working-paper/PDF/wp2020

1441 Steinbach, R. 2019. Growth in low-income countries
 evolution, prospects, and policies. Policy Research Working

.Paper 8949. Washington, DC, World Bank

| 272 |



1451 Swinburn, B.A., Kraak, V.I., Allender, S., Atkins,
 V.J., Baker, P.I., Bogard, J.R., Brinsden, H., Calvillo, A., De

 Schutter, O., Devarajan, R., Ezzati, M., Friel, S., Goenka,
 S., Hammond, R.A., Hastings, G., Hawkes, C., Herrero, M.,

 Hovmand, P.S., Howden, M., Jaacks, L.M., Kapetanaki, A.B.,
 Kasman, M., Kuhnlein, H. V., Kumanyika, S.K., Larijani, B.,

 Lobstein, T., Long, M.W., Matsudo, V.K.R., Mills, S.D.H.,
 Morgan, G., Morshed, A., Nece, P.M., Pan, A., Patterson,

 D.W., Sacks, G., Shekar, M., Simmons, G.L., Smit, W.,
 Tootee, A., Vandevijvere, S., Waterlander, W.E., Wolfenden,

 L. & Dietz, W.H. 2019. The global syndemic of obesity,
 undernutrition, and climate change: The Lancet Commission

.report. The Lancet, 393)10173(: 791–846

1461 Foley, J.A., Ramankutty, N., Brauman, K.A., Cassidy,
 E.S., Gerber, J.S., Johnston, M., Mueller, N.D., O’Connell, C.,

 Ray, D.K., West, P.C., Balzer, C., Bennett, E.M., Carpenter,
 S.R., Hill, J., Monfreda, C., Polasky, S., Rockström, J.,

 Sheehan, J., Siebert, S., Tilman, D. & Zaks, D.P.M. 2011.
.Solutions for a cultivated planet. Nature, 478)7369(: 337–342

1471 FAO. 2019. Proceedings of the International Symposium
 on Agricultural innovation for Family Farmers: unlocking the
 potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable
Development Goals. J. Ruane, ed.. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

.)www.fao.org/3/ca4781en/CA4781EN.pdf :متاح أيًضا عىل الرابط(

1481 FAO. 2017. Nutrition-sensitive agriculture and food
systems in practice: options for intervention. روما.

1491 Fuglie, K., Gautam, M., Goyal, A. & Maloney, W.F.
 2019. Harvesting prosperity: technology and .productivity growth

in agriculture. Washington, DC, World Bank.  )متاح أيًضا عىل 
-1-879/6951.01/koob/iod/gro.knabdlrow.yrarbile//:ptth :الرابط

.)1-3931-8464

1501 Luther, G.C., Mariyono, J., Purnagunawan, R.M.,
 Satriatna, B. & Siyaranamual, M. 2018. Impacts of farmer

 field schools on productivity of vegetable farming in Indonesia.
.Natural Resources Forum, 42)2(: 71–82

1511 Gramzow, A., Sseguya, H., Afari-Sefa, V., Bekunda,
 M. & Lukumay, P.J. 2018. Taking agricultural technologies to
 scale: experiences from a vegetable technology dissemination

 initiative in Tanzania. International Journal of Agricultural
.Sustainability, 16)3(: 297–309

1521 GLOPAN. 2016. Food systems and diets: facing the
challenges of the 21st century. London. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

.)http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf

1531 Herrero, M., Grace, D., Njuki, J., Johnson, N., Enahoro,
 D., Silvestri, S. & Rufino, M.C. 2013. The roles of livestock in

.developing countries. Animal, 7)SUPPL.1(: 3–18

1541 Ketelaar, J.W., Morales-Abubakar, A.L., Van, P. Du,
 Widyastama, C., Phasouysaingam, A., Binamira, J. & Dung,
 N.T. 2018. Save and grow: Translating policy advice into field

action for sustainable intensification of rice production. يف: 
 U.S. Nagothu, ed. Agricultural Development and Sustainable

 Intensification: Technology and Policy Challenges in the Face of
 .Climate Change, pp. 23–51. London, Routledge

1551 FAO. 2019. Farmers taking the lead: thirty years of farmer
field schools. Rome

1561 Rosegrant, M.W., Koo, J., Cenacchi, N., Ringler, C.,
 Robertson, R., Fisher, M., Cox, C., Garrett, K., Perez, N.D. &

 Sabbagh, P. 2014. Food security in a world of natural resource
 scarcity: the role of agricultural technologies. Washington, DC,

.IFPRI

1571 Agricultural .2014 .املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية 
 technologies could increase global crop yields as much as 67
percent and cut food prices nearly in half by 2050. يف: املعهد 

الدويل لبحوث سياسات األغذية [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. 
www.ifpri.org/news-release/ .]2020 ورد ذكره يف 26 أبريل/نيسان]
agricultural-technologies-could-increase-global-crop-yields-

much-67-percent-and-cut

1581 FAO. 2013. Biotechnologies at work for smallholders: case
 studies from developing countries in crops, livestock and fish.

.)www.fao.org/3/i3403e/i3403e.pdf :متاح أيًضا عىل الرابط( .Rome

منظمة األغذية والزراعة. 2014. حالة األغذية والزراعة يف العامل 2014. 1591
.)http://www.fao.org/3/a-i4040a.pdf :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط

1601 Schreinemachers, P., Simmons, E.B. & Wopereis,
 M.C.S. 2018. Tapping the economic and nutritional power of

.vegetables. Global Food Security, 16: 36–45

1611 Shinyekwa, I.M.B. & Ijjo, A.T. 2016. Determinants of
 domestic food price differentials: constraints for intra-Uganda

.trade. Journal of Sustainable Development, 9)1(: 286

| 273 |



اهلوامش

1621 Bachewe, F.N., Berhane, G., Minten, B. & Taffesse, A.S.
 2015. Agricultural growth in Ethiopia )2004-2014): Evidence and

//:ptth :متاح أيًضا عىل الرابط( ..drivers. Washington, DC, IFPRI
/287921/di/2lloc83751p/noitcelloc/elfiteg/slitu/gro.irpfi.yrarbe

.)fdp.399921/emanelfi

1631 Bachewe, F.N. & Minten, B. 2019. The rising costs
 of nutritious foods: The case of Ethiopia. Strategy Support

 Program - Working Paper 134. Addis Ababa and Washington,
 DC, Federal Democratic Republic of Ethiopia Policy Studies

http://ebrary. :متاح أيًضا عىل الرابط( . .Institute and IFPRI
ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133381/

.)filename/133592.pdf

1641 Bachewe, F. & Headey, D. 2017. Urban wage behaviour
 and food price inflation in Ethiopia. Journal of Development

.Studies, 53)8(: 1207–1222

1651 Alamerie, K., Ketema, M. & Gelaw, F. 2014. Risks in
 vegetables production from the perspective of smallholder
 farmers : the case of Kombolcha Woreda, Oromia region,

 Ethiopia. Forestry and Fisheries. Special Issue: Agriculture
.Ecosystems and Environment, 3)1(: 1–5

1661 Chagomoka, T., Afari-Sefa, V. & Pitoro, R. 2014.
 Value chain analysis of traditional vegetables from Malawi

 and Mozambique. International Food and Agribusiness
.Management Review, 17

1671 USDA. 2019. Risk in agriculture. In: United States
Department of Agriculture [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. 

www.ers.usda.gov/topics/farm- .]2020 ورد ذكره يف 26 أبريل/نيسان]
/practices-management/risk-management/risk-in-agriculture

1681 Mariyono, J. 2018. Profitability and determinants of
 smallholder commercial vegetable production. International

.Journal of Vegetable Science, 24)3(: 274–288

1691 Mishra, A.K., Kumar, A., Joshi, P.K. & D’Souza, A.
 2018. Production risks, risk preference and contract farming:

 Impact on food security in India. Applied Economic Perspectives
.and Policy, 40)3(: 353–378

1701 Bai, Y., Naumova, E.N. & Masters, W.A. 2017.
 Seasonality in food prices and the cost of a nutritious diet in

.Tanzania. Medford, USA, Tufts University

1711 Gilbert, C.L., Christiaensen, L. & Kaminski, J. 2017.
 Food price seasonality in Africa: measurement and extent.

.Food Policy, 67: 119–132

1721 Kawabata, M., Berardo, A., Mattei, P. & de Pee, S.
 2020. Food security and nutrition challenges in Tajikistan:
.opportunities for a systems approach. Food Policy, 101872

1731 Fill the Nutrient Gap .2018 .برنامج األغذية العاملي
https:// :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط .Tajikistan: Summary report
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099222/download/?_

.)9809492.1584029776-ga=2.171540136.987422549.1589882780

1741 Tajikistan .2017 .برنامج األغذية العاملي واليونيسف
 food security monitoring. Rome and New York,

https:// :متاح أيًضا عىل الرابط( .USA, WFP and UNICEF
docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000021002/

-download/?_ga=2.35382818.2043151563.1519773646
.)1180588103.1517247489

منظمة األغذية والزراعة، ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً 1751
والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية، وإدارة 
 Global .2017 .الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة
 action programme on food security and nutrition in Small

Island Developing States. روما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا 
.)www.fao.org/3/a-i7297e.pdf :عىل الرابط

1761 Béné, C., Prager, S.D., Achicanoy, H.A.E., Toro, P.A.,
 Lamotte, L., Cedrez, C.B. & Mapes, B.R. 2019. Understanding

 food systems drivers: a critical review of the literature. Global
.Food Security, 23: 149–159

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدويل للتنمية 1771
الزراعية، اليونيسيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية. 

2018. حالة األمن الغذايئ والتنمية يف العامل 2018 . بناء القدرة عىل الصمود 
يف وجه تغري املناخ من أجل األمن الغذايئ والتغذية. روما. منظمة األغذية 

http://www.fao.org/3/I9553ar/ :والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط
 .)i9553ar.pdf

1781 Willenbockel, D. 2011. Exploring food price scenarios
 towards 2030 with a global multi-regional model. Oxfam

.Research Report. Nairobi, OXFAM

1791 Bandara, J.S. & Cai, Y. 2014. The impact of climate
 change on food crop productivity, food prices and food

 security in South Asia. Economic Analysis and Policy, 44)4(:
.451–465

| 274 |



1801 Wong, K.K.S., Lee, C. & Wong, W.L. 2019. Impact
 of climate change and economic factors on malaysian food

 price. Journal of the International Society for Southeast Asian
.Agricultural Sciences, 25)1(: 32–42

منظمة األغذية والزراعة. 2019. حالة األغذية والزراعة يف العامل 1811
2019: السري قدما باتجاه الحد من الفاقد واملهدر من األغذية. روما. )متاح 

.)http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf :أيًضا عىل الرابط

1821 FAO. 2015. Designing nutrition-sensitive agriculture
 investments: Checklist and guidance for programme formulation.

.Rome

1831 Puri, M. 2016. How access to energy can influence food
losses: a brief overview روما. منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل 
4b89--0e35-www.fao.org/documents/card/en/c/86761a85 :الرابط

.)/b2ac-691be59c714a

1841 Andersson, C.I.M., Chege, C.G.K., Rao, E.J.O. &
 Qaim, M. 2015. Following up on smallholder farmers and

 supermarkets in Kenya. American Journal of Agricultural
.Economics, 97)4(: 1247–1266

1851 Reardon, T., Timmer, C.P., Barrett, C.B. & Berdegué,
 J. 2003. The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin

 America. American Journal of Agricultural Economics, 85)5(:
.1140–1146

1861 Pinstrup-Andersen, P. 2013. Nutrition-sensitive food
 systems: from rhetoric to action. The Lancet, 382)9890(:

.375–376

1871 United Nations Department of Economic and Social
 Affairs. 2017. Household size and composition around the world

.2017. Data booklet. New York, USA

1881 Food and Nutrition Research Institute )FNRI(. 2013.
8th National Nutrition Survey: Philippines, 2013. Manila. )متاح 

www.fnri.dost.gov.ph/index.php/nutrition- :أيًضا عىل الرابط
8th-national-nutrition--statistic/19-nutrition-statistic/118

.) survey

1891 WFP & FNRI. 2018. Fill the Nutrient Gap Philippines:
Summary report. Manila, WFP. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000103298/
-download/?_ga=2.168031777.1059814065.1589713734

.)1685201010.157138146376

1901 WFP. 2013. Market dynamics and financial services in
.Kenya’s arid lands. Rome. WFP

1911 .World Bank. 2020. Africa Infrastructure: national Data
يف: البنك الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 20 

https://databank.worldbank.org/source/africa- .]2020 مايو/أيار
.infrastructure:-national-data

1921 Kalinda Mkenda, B. & Van Campenhout, B. 2011.
 Estimating transaction costs in Tanzanian supply chains. Dar

 es-Salam, United Republic of Tanzania, International Growth
.)Centre )IGC

1931 Famine Early Warning Systems Network )FEWS Net(.
 2018. Tanzania: market fundamentals summary. Washington,

.DC

1941 Baffes, J., Kshirsagar, V. & Mitchell, D. 2019. What
 drives local food prices? Evidence from the Tanzanian maize

.market. World Bank Economic Review, 33)1(: 160–184

1951 Arce, C.E. & Caballero, J. 2015. Tanzania: agricultural
sector risk assessment. Washington, DC, World Bank. )متاح 

http://documents.worldbank.org/curated/ :أيًضا عىل الرابط
en/248961468001158010/pdf/94883-REVISED-Box393201B-
PUBLIC-Tanzania-Ag-Risk-Assessment-web-6-29-15-JK-jtc.

.)pdf

1961 Bezu, S., Villanger, E. & Kinyondo, A. 2018. Can
 smallholders benefit from the new market opportunities from

 the extractive industry in Tanzania? CMI Report 8. Oslo, Chr.
.)Michelsen Institute )CMI

1971 Global trends .2008 .برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
in urban youth development. Nairobi.. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/egm_unhq_may08_
.)anantha_krishnan.pdf

1981 Tefft, J., Jonasova, M., Adjao, R. & Morgan, A. 2017. 
 Food systems for an urbanizing world. Rome and Washington,

//:ptth :متاح أيًضا عىل الرابط( ..DC, FAO and World Bank
/497207012115169454/ne/detaruc/gro.knabdlrow.stnemucod

.)fdp.dlroW-gnizinabrU-na-rof-smetsyS-dooF/fdp

1991 Timmer, C.P. 2017. The impact of supermarkets on
 ..nutrition and nutritional knowledge: a food policy perspective

 S. de Pee, D. Taren & M. Bloem, eds. Nutrition and Health :يف
 in a Developing World, pp. 737–751. Cham, Switzerland,

http:// :متاح أيًضا عىل الرابط( .Springer International Publishing
)33_2-43739-319-3-978/link.springer.com/10.1007

| 275 |



اهلوامش

2001 Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R. &
 Gianquinto, G. 2013. Urban agriculture in the developing

 world: a review. Agronomy for Sustainable Development, 33)4(:
.695–720

2011 Drechsel, P. & Keraita, B., eds. 2006. Irrigated urban
 vegetable production in Ghana. Colombo, International Water

.)Management Institute )IWMI

2021 Monsivais, P., Aggarwal, A. & Drewnowski, A. 2014.
 Time spent on home food preparation and indicators of

 healthy eating. American Journal of Preventive Medicine, 47)6(:
.796–802

2031 Kearney, J. 2010. Food consumption trends and drivers.
 Philosophical Transactions of the Royal Society: Biological

.Sciences, 365)1554(: 2793–2807

2041 Miller, V., Yusuf, S., Chow, C.K., Dehghan, M., Corsi,
 D.J., Lock, K., Popkin, B., Rangarajan, S., Khatib, R., Lear,

 S.A., Mony, P., Kaur, M., Mohan, V., Vijayakumar, K., Gupta,
 R., Kruger, A., Tsolekile, L., Mohammadifard, N., Rahman,

 O., Rosengren, A., Avezum, A., Orlandini, A., Ismail, N.,
 Lopez-Jaramillo, P., Yusufali, A., Karsidag, K., Iqbal, R.,

 Chifamba, J., Oakley, S.M., Ariffin, F., Zatonska, K., Poirier,
 P., Wei, L., Jian, B., Hui, C., Xu, L., Xiulin, B., Teo, K. &

 Mente, A. 2016. Availability, affordability, and consumption
 of fruits and vegetables in 18 countries across income levels:

 findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology
.)PURE( study. The Lancet Global Health, 4)10(: e695–e703

2051 Loureiro, M.L. & McCluskey, J.J. 2000. Assessing
 consumer response to protected geographical identification

.labeling. Agribusiness, 16)3(: 309–320

2061 Siegner, C. 2019. Why are organic food prices dropping? 
يف: Food Dive [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 26 

www.fooddive.com/news/why-are-organic- .]2020 أبريل/نيسان
food-prices-dropping/546806

2071 Anderson, K., Rausser, G. & Swinnen, J. 2013. Political
 economy of public policies: Insights from distortions to

 agricultural and food markets. Journal of Economic Literature,
.51)2(: 423–477

2081 Magrini, E., Montalbano, P., Nenci, S. & Salvatici, L.
 2017. Agricultural )dis(incentives and food security: is there

 a link? American Journal of Agricultural Economics, 99)4(:
.847–871

2091 Huang, J., Piñeiro, M. & Piñeiro, V. 2018. Global food
 security and market stability: the role and concerns of large
 net food importers and exporters. Buenos Aires, Argentine

 Council for International Relations )CARI( and Center for
 the Implementation of Public Policies Promoting Equity and

www.g20-insights.org/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .)Growth )CIPPEC
.) wp-content/uploads/2018/07/GSx-TF-3-BRIEF-2-.pdf

2101 Jayne, T., Yeboah, F.K. & Henry, C. 2018. The future of
 work in African agriculture: trends and drivers of change. ILO

 Research Department Working Paper 25. Geneva, Switzerland,
.ILO

WHO. 2020. Agriculture negotiations. يف: منظمة التجارة 2111
العاملية. [النسخة اإللكرتونية[. جنيف، سويرسا. [ورد ذكره يف 26 أبريل/

www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e. .]2020 نيسان
htm#.XpMlxhk3S3g.mailto

2121 FAO. 2020. FAO Support to the WTO negotiations at the
 11th Ministerial Conference in Buenos Aires. Trade Policy Briefs.

.) www.fao.org/3/a-i8003e.pdf :متاح أيًضا عىل الرابط( .Rome

2131 Diao, X., Kennedy, A., Mabiso, A. & Pradesha, A. 2013.
 Economywide impact of maize export bans on agricultural

 growth and household welfare in Tanzania: a dynamic
 computable General Equilibrium Model analysis. SSRN

.)Electronic Journal, 34)1

2141 Djuric, I. & Götz, L. 2016. Export restrictions – do
 consumers really benefit? The wheat-to-bread supply chain in

.Serbia. Food Policy, 63: 112–123

2151 Giordani, P.E., Rocha, N. & Ruta, M. 2012. Food prices
 and the multiplier effect of trade policy. Staff Working Paper

.ERSD-2012-08. Geneva, Switzerland, ILO

2161Francois, J. & Hoekman, B., eds. 2019. Behind-the-
.border policies. Cambridge, UK, Cambridge University Press

2171 Pernechele, V., Balié, J. & Ghins, L. 2018. Agricultural
 policy incentives in sub-Saharan Africa in the last decade

 )2005-2016): Monitoring and Analysing Food and Agricultural
 Policies )MAFAP) synthesis study. FAO Agricultural Development

Economics Technical Study 3. Rome. )متاح أيًضا عىل الرابط: 
.)26892980174570200/0801.01/gro.iod//:sptth

2181 Liefert, W.M. 2011. Decomposing changes in agricultural
 producer prices. Journal of Agricultural Economics, 62)1(:

.119–136

| 276 |



2191 Benson, T., Minot, N., Pender, J., Robles, M. & von
 Braun, J. 2013. Information to guide policy responses to higher
 global food prices: the data and analyses required. Food Policy,

.38: 47–58

2201 Ligon, E. & Sadoulet, E. 2018. Estimating the relative
 benefits of agricultural growth on the distribution of

.expenditures. World Development, 109: 417–428

2211 Dorosh, P. & Thurlow, J. 2018. Beyond agriculture
 versus non-agriculture: decomposing sectoral growth–poverty

 linkages in five African countries. World Development, 109:
.440–451

2221 Mogues, T., Yu, B., Fan, S. & Mcbride, L. 2012. The
 impacts of public investment in and for agriculture. Synthesis of

 the existing evidence. ESA Working Paper No. 12-07. Rome,
.FAO

2231 Goyal, A. & Nash, J. 2017. Reaping richer returns: public
 spending priorities for African agriculture productivity growth.

http:// :متاح أيًضا عىل الرابط( ..Washington, DC, World Bank
documents.worldbank.org/curated/en/657671476866050422/

pdf/109330-WP-P153531-PUBLIC-ENGLISH-
.) WBReapingRicherReturnsfinalweb.pdf

2241 FAO. 2009. Monitoring and Analysing Food and
Agricultural Policies )MAFAP(. يف: منظمة األغذية والزراعة. 

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان]
fao.org/in-action/mafap

2251 Pernechele, V., Fontes, F., Baborska, R., Nkuingoua, J.,
 Pan, X. & Tuyishime, C. forthcoming. Public expenditure on

 food and agriculture: trends, gaps and priorities in sub-Saharan
.Africa. Rome, FAO

2261 Jayne, T.S., Mason, N.M., Burke, W.J. & Ariga, J. 2018.
 Review: taking stock of Africa’s second-generation agricultural

.input subsidy programs. Food Policy, 75: 1–14

2271 Lynam, J., Beintema, N., Roseboom, J. & Badiane, O.,
 eds. 2016. Agricultural research in Africa: Investing in future

http:// :متاح أيًضا عىل الرابط( .harvests. Washington, DC, IFPRI
.) ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130569

2281 Hazell, P.B.R. 2010. Chapter 68. An assessment of the
 impact of agricultural research in South Asia since the green

.revolution. Handbook of Agricultural Economics, 4: 3469–3530

2291 Casaburi, L., Glennerster, R. & Suri, T. 2013. Rural
 roads and intermediated trade: regression discontinuity

.evidence from Sierra Leone. SSRN Electronic Journal

2301 Shively, G. & Thapa, G. 2017. Markets, transportation
 infrastructure, and food prices in Nepal. American Journal of

.Agricultural Economics, 99)3(: 660–682

2311 FAO. 2004. Globalization of food systems in developing
 countries: impact on food security and nutrition. FAO Food and

.Nutrition Paper 83. Rome

2321 Reardon, T., Timmer, C.P. & Minten, B. 2012.
 Supermarket revolution in Asia and emerging development

 strategies to include small farmers. Proceedings of the National
.Academy of Sciences, 109)31(: 12332–12337

2331 Ochieng, D.O. 2017. Supermarket contracts, income, and
 changing diets of farm households: panel data evidence from

 Kenya. GlobalFood Discussion Paper 104. Göttingen, Germany,
.Georg-August-Universität Göttingen

2341 Reardon, T. & Timmer, C.P. 2012. The economics of the
 food system revolution. Annual Review of Resource Economics,

.4)1(: 225–264

2351 Torero Cullen, M. 2020. COVID-19 and the risk to food
supply chains: how to respond. Rome, FAO.. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

.) www.fao.org/2019-ncov/analysis/en

برنامج األغذية العاملي. 2020. املدير التنفيذي لربنامج 2361
األغذية العاملي يحذر من »وباء الجوع« مع انتشار فريوس كورونا 

املستجد كوفيد-19 )خطابه أمام مجلس األمن(. يف: برنامج األغذية 
العاملي. [النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان 
https://ar.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger- .]2020

pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council?_
889311716.1596730288-ga=2.201241390.141666594.1596730288

2371 Torero Cullen, M. 2020. Coronavirus - food supply chain
 Food and Agriculture Organization :يف ?under strain, what to do

of the United Nations. [النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره 
www.fao.org/3/ca8308en/ca8308en .]2020 يف 29 أبريل/نيسان

2381 WHO. 2017. Double-duty actions for nutrition. Policy
https://apps. :متاح أيًضا عىل الرابط( .brief. Geneva, Switzerland
WHO-NMH-/255414/who.int/iris/bitstream/handle/10665

.)NHD-17.2-eng.pdf?ua=1

| 277 |



اهلوامش

2391 Menon, R., Rah, J.H., Kusyuniati, S., Codling, K.,
 Tsang, B., Mkambula, P., Sukotjo, S. & Atmarita. 2020.

 Fortification of staple foods is a critical weapon in the fight
against COVID-19. يف: Nutrition Connect. [النسخة اإللكرتونية[. 

https:// .]2020 جنيف، سويرسا. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار
nutritionconnect.org/resource-center/blog-17-fortification-

staple-foods-critical-weapon-fight-against-covid-19

منظمة األغذية والزراعة. 2020. الركود االقتصادي العاملي الناشئ 2401
عن جائحة كوفيد-19: درء الجوع يجب أن يكون يف صلب التحفيز 
http://www.fao.org/3/ :االقتصادي. روما. )متاح أيًضا عىل الرابط

.)ca8800ar/CA8800ar.pdf

2411 FAO&WHO. 2020. COVID-19 and food safety: guidance for
food businesses. Geneva, Switzerland, WHO. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

.)https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274400/retrieve

اللجنة الدامئة للتغذية التابعة لألمم املتحدة. 2016. تعزيز االتساق 2421
بني سياسات التجارة واإلجراءات املتعلّقة بالتغذية. تنفيذ إطار العمل 

الخاص باملؤمتر الدويل الثاين حول التغذية. روما.

2431 WHO. 2018. Global Nutrition Policy Review 2016-2017:
 country progress in creating enabling policy environments for

.promoting healthy diets ad nutrition. Geneva, Switzerland

2441 Ruel, M.T., Quisumbing, A.R. & Balagamwala, M. 2018.
 Nutrition-sensitive agriculture: what have we learned so far?

.Global Food Security, 17: 128–153

األمانة املشرتكة بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 2451
 Mid-term review .2020 .لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

 foresight paper: United Nations Decade of Action on Nutrition.
www.who.int/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .Geneva, Switzerland, WHO
docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-

term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/nutrition-
 .)decade-mtr-foresight-paper-en.pdf?sfvrsn=c3c14085_8

2461 Zezza, A. & Tasciotti, L. 2010. Urban agriculture,
 poverty, and food security: empirical evidence from a sample

.of developing countries. Food Policy, 35)4(: 265–273

2471 Hamilton, A.J., Burry, K., Mok, H.-F., Barker, S.F.,
 Grove, J.R. & Williamson, V.G. 2014. Give peas a chance?

 Urban agriculture in developing countries. A review. Agronomy
.for Sustainable Development, 34)1(: 45–73

2481 Pingali, P. 2015. Agricultural policy and nutrition
 outcomes – getting beyond the preoccupation with staple

.grains. Food Security, 7)3(: 583–591

2491 FAO. 2011. Save and Grow: a policymaker’s guide to the
 sustainable intensification of smallholder crop production.

.Rome

2501 Blicharska, M., Smithers, R.J., Mikusiński, G.,
 Rönnbäck, P., Harrison, P.A., Nilsson, M. & Sutherland, W.J.
 2019. Biodiversity’s contributions to sustainable development.

.Nature Sustainability, 2)12(: 1083–1093

2511 FAO. 2018. FAO’s work on agricultural innovation: Sowing
the seeds of transformation to achieve the SDGs. Rome. )متاح 

 .)www.fao.org/3/CA2460EN/ca2460en.pdf :أيًضا عىل الرابط

2521 de la Peña, I. & Garrett, J. 2018. Nutrition-sensitive
value chains: a guide for project design. Rome, IFAD.. )متاح 

/40804965/www.ifad.org/documents/38714170 :أيًضا عىل الرابط
5177a3c0-/GFPD+Nutrition-sensitive+value+chains+VOL.1

 .)4b1f-8fff-967a42f51ce8-a148

2531 Hawkes, C., Friel, S., Lobstein, T. & Lang, T.
 2012. Linking agricultural policies with obesity and

 noncommunicable diseases: a new perspective for a globalising
.world. Food Policy, 37)3(: 343–353

2541 Fanzo, J.C., Downs, S., Marshall, Q.E., de Pee, S. &
 Bloem, M.W. 2017. Value chain focus on food and nutrition

 S. de Pee, D. Taren & M. Bloem, eds. Nutrition and :يف .security
 Health in a Developing World, pp. 753–770. Cham, Switzerland,

 .Springer International Publishing

2551de la Peña, I., Garrett, J. & Gelli, A. 2018. Nutrition-
 sensitive value chains from a smallholder perspective: a

.framework for project design. IFAD Research Series 30. Rome

2561 Herforth, A. 2015. Access to adequate nutritious
food: new indicators to track progress and inform action. يف: 

 D.E. Sahn, ed. The Fight Against Hunger and Malnutrition:
 The Role of Food, Agriculture,and Targeted Policies, pp.

Oxford, UK, Oxford University Press .162–139. )متاح أيًضا 
www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/ :عىل الرابط

acprof:oso/9780198733201.001.0001/acprof-9780198733201-
.)chapter-7

2571 Chakrabarti, S., de la Peña, I. & Garrett, J.
 2018. Developing nutrition-sensitive value chains in

 Indonesia. Findings from IFAD research for development.
www.ifad.org/ :متاح أيًضا عىل الرابط( . .Rome, IFAD

documents/38714170/40197148/Indonesia_brochure.
.)pdf/9ab34286-983d-4b3c-ba85-d6950a50ab68

| 278 |



2581 Belton, B. & Thilsted, S.H. 2014. Fisheries in transition:
 food and nutrition security implications for the global South.

.Global Food Security, 3)1(: 59–66

منظمة األغذية والزراعة. 2018. حالة املوارد السمكية وتربية األحياء 2591
املائية يف العامل 2018. تحقيق أهداف التنمية املستدامة. روما.

2601 The fisheries and .2019 .الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 aquaculture advantage. Fostering food security and nutrition,

increasing incomes and empowerment. Rome

2611 World Bank. 2015. Country partnership framework for
.the Republic of Indonesia. Washington, DC

2621 Cavatassi, R., Mabiso, A. & Brueckmann, P. 2019.
 Republic of Indonesia: Coastal Community Development Project

CCDP). Impact assessment report. Rome, IFAD(.. )متاح أيًضا 
www.ifad.org/documents/38714170/41248489/ :عىل الرابط

IN_CCDP_IA+report.pdf/0663268b-3f06-bee7-970a-
.)9312ee70da93

2631 WHO/FAO. 2006. Guidelines on food fortification with
 micronutrients. L. Allen, B. De Benoist, O. Dary & R. Hurrell,

.eds. Geneva, Switzerland, WHO

2641 FAO &HarvestPLus. 2019. Biofortification: a food-systems
 approach to help end hidden hunger. Rome and Washington,

www.harvestplus.org/sites/default/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .DC
.)files/HarvestPlus-FAO brief.pdf

2651 WHO. 2018. Guideline: fortification of rice with vitamins
.and minerals as a public health strategy. Geneva, Switzerland

2661 WHO. 2016. Guideline: fortification of maize, flour and
.corn meal with vitamins and minerals. Geneva, Switzerland

2671 WHO. 2014. Guideline: fortification of food-grade salt
 with iodine for the prevention and control of iodine deficiency

.disorders. Geneva, Switzerland

2681 WHO. 2009. Recommendations on wheat and maize
 flour fortification meeting report: interim consensus statement.

.Geneva, Switzerland

2691 Reardon, T., Tschirley, D., Dolislager, M., Snyder,
 J., Hu, C. & White, S. 2014. Urbanization, diet change, and

 transformation of food supply chains in Asia. Ann Arbor, USA,
.Michigan State University

منظمة األغذية والزراعة. 2017. حالة األغذية والزراعة 2017. تسخري 2701
النظم الغذائية من أجل تحّول ريفي شامل. روما. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

.)http://www.fao.org/3/a-i7658a.pdf

2711 Arslan, A., Higgins, D. & Islam, S. 2019. Bangladesh:
 Coastal Climate Resilient Infrastructure Project )CCRIP). IFAD

www.ifad. :متاح أيًضا عىل الرابط( ..impact assessment. Rome, IFAD
org/documents/38714170/41115388/BD_CCRIP_IA+report.

.)pdf/863f487a-105a-f286-2f2d-2b9a8860cc3b

2721 Kafle, K., Krah, K. & Songsermsawas, T. 2018. Federal
 Democratic Republic of Nepal High Value Agriculture Project

 in Hill and Mountain Areas )HVAP). Impact assessment
www.ifad.org/ :متاح أيًضا عىل الرابط( ..report. Rome, IFAD

documents/38714170/41096781/NP_HVAP_IA+report.pdf/
.)ddef40a6-c0c9-6778-1434-96156b9104c5

2731 Allcott, H., Diamond, R., Dubé, J.-P., Handbury,
 J., Rahkovsky, I. & Schnell, M. 2017. Food deserts and the

 causes of nutritional inequality. NBER Working Paper Series.
 ..Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research

.)www.nber.org/papers/w24094.pdf :متاح أيًضا عىل الرابط(

2741 Development Initiatives. 2020. Central America
 Global Nutrition  :يف .Nutrition Profile. Report

[النسخة اإللكرتونية[. بريستول، اململكة املتحدة. [ورد ذكره يف 27 مايو/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition- .]2020 أيار

.profiles/latin-america-and-caribbean/central-america

2751 Inter-American يف .IDB. 2020. IDB Agrimonitor
Development Bank )IDB( [النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، واشنطن العاصمة. 

https://agrimonitor.iadb.org .]2020 ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان]

2761 Derlagen, C., De Salvo, C.P., Egas Yerovi, J.J. & Pierre,
 G. 2019. Análisis de políticas agropecuarias en Honduras.

.Washington, DC, IDB

2771 Cannock, G., De Salvo, C.P., Muñoz, G., Guillén,
 Á., Infante, B., Ordoñez, R., Derlagen, C. & Egas, J.J.

 2018. Políticas agropecuarias y liberalización comercial en
.Centroamérica. Washington, DC, IDB

2781 Betts, A., Delius, A., Rodgers, C., Sterck, O. & Stierna,
 M. 2019. Doing business in Kakuma: refugees, entrepreneurship,

.and the food market. Oxford, UK, Refugee Studies Center

2791 WHO. 2018. The Kenya Retail Engagement Initiative:
 .getting more value from Bamba Chakula cash transfers. Rome
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- :متاح أيًضا عىل الرابط(

.)0000102585/download

| 279 |



اهلوامش

األمم املتحدة. 2020. الهدف 1 – القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله 2801
يف كل مكان. يف: أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة [النسخة اإللكرتونية[. 

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار 2020[. 
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty

2811 Castañeda, A., Doan, D., Newhouse, D., Nguyen,
 M.C., Uematsu, H. & Azevedo, J.P. 2016. Who are the poor

 in the developing world? Policy Research Working Paper 7844.
https:// :متاح أيًضا عىل الرابط( .Washington, DC, World Bank

/25161/openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986
.)WPS7844.pdf?sequence=1&isAllowed=y

منظمة األغذية والزراعة. 2015. حالة األغذية والزراعة 2015. 2821
الزراعة والحامية االجتامعية: كرس حلقة الفقر يف الريف. روما.

2831 FAO. 2017. Save and Grow: a policymaker’s guide to the
.sustainable intensification of smallholder crop production. Rome

2841 Gentilini, U., Almenfi, M. & Dale, P. 2020. Social
 protection and jobs responses to COVID-19: a real-time review
 of country Measures. “Living paper” version 6 )April 24, 2020).

http:// :متاح أيًضا عىل الرابط( .Washington, DC, World Bank
documents.worldbank.org/curated/en/383541588017733025/
pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-
.)Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-24-2020.pdf

2851 WHO. 2019. Essential nutrition actions: mainstreaming
.nutrition through the life-course. Geneva, Switzerland

2861 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
 )INCAP(. 2011. Análisis de la situación alimentaria en El

.Salvador. Guatemala City

2871 WFP. 2020. Maximizing social protection’s contribution
to human capital development. Rome. )متاح أيًضا عىل الرابط: 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113930/
-download/?_ga=2.195385260.1896499622.1587917555

.)9809492.1584029776

2881 Tiwari, S., Daidone, S., Ruvalcaba, M.A., Prifti, E.,
 Handa, S., Davis, B., Niang, O., Pellerano, L., Quarles van

 Ufford, P. & Seidenfeld, D. 2016. Impact of cash transfer
 programs on food security and nutrition in sub-Saharan Africa: a

.cross-country analysis. Global Food Security, 11: 72–83

2891 Gebrehiwot, T. & Castilla, C. 2019. Do safety net
 transfers improve diets and reduce undernutrition? Evidence

 from rural Ethiopia. Journal of Development Studies, 55)9(:
.1947–1966

2901 Bortoletto Martins, A.P. & Monteiro, C.A. 2016. Impact
of the Bolsa Família program on food availability of low-

 income Brazilian families: a quasi experimental study. BMC
.Public Health, 16)1(: 1–11

2911 Burchi, F., Scarlato, M. & D’Agostino, G. 2018.
 Addressing food insecurity in sub‐Saharan Africa: the role of

.cash transfers. Poverty & Public Policy, 10)4(: 564–589

2921 Davis, B., Handa, S., Hypher, N., Rossi, N.W., Winters,
 P. & Yablonski, J., eds. 2016. From evidence to action: the story

 of cash transfers and impact evaluation in sub-Saharan Africa.
.Oxford, UK, Oxford University Press

2931 Sibhatu, K.T. & Qaim, M. 2018. Review: the association
 between production diversity, diets, and nutrition in
.smallholder farm households. Food Policy, 77: 1–18

2941 Gentilini, U. 2014. Our daily bread: what is the relative
 effectiveness of cash versus food transfers? Social Protection &
.Labor Discussion Paper 1420. Washington, DC, World Bank

2951 Alderman, H. 2016. Leveraging social Pprotection
 programs for improved nutrition. Summary of evidence prepared

 for the Global Forum on Nutrition-Sensitive Social Protection
 .Programs, 2015. Washington, DC, World Bank

2961 Upton, J. 2018. The use of cash versus food transfers
 in eastern Niger. Working Paper Series 304. Abidjan, Côte

www. :متاح أيًضا عىل الرابط( ..d’Ivoire, African Development Bank
.)afdb.org/en/documents/publications/working-paper-series

2971 Bhattacharya, S., Falcao, V.L. & Puri, R. 2018. The
 public distribution system in India: Policy evolution and

 program delivery trends. In H. Alderman, U. Gentillini &
 R. Yemtsov, eds. The 1.5 billion people question, pp. 43–105.

.Washington, DC, World Bank

2981 Rahman, A. 2016. Universal food security program
 and nutritional intake: Evidence from the hunger prone KBK

.districts in Odisha. Food Policy, 63: 73–86

2991 George, N.A. & McKay, F.H. 2019. The Public Distribution
 System and food security in India. International Journal of

.Environmental Research and Public Health, 16)17(: 3221

3001 WFP. 2020. World Food Programme gears up to support
children left without meals due to COVID-19 school closures.. يف: 

برنامج األغذية العاملي. [النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار 
www.wfp.org/news/world-food-programme-gears-support- .]2020

.children-left-without-meals-due-covid-19-school-closures

| 280 |



3011 Zenebe, M., Gebremedhin, S., Henry, C.J. & Regassa, N.
 2018. School feeding program has resulted in improved dietary

 diversity, nutritional status and class attendance of school
.children. Italian Journal of Pediatrics, 44)1(: 1–7

3021 Agbozo, F., Atitto, P., Jahn, A. & Abubakari, A. 2018.
 Nutrient composition and dietary diversity of on-site lunch meals,

 and anthropometry of beneficiary children in private and public
.primary schools in Ghana. Nutrition and Health, 24)4(: 241–249

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنامج 3031
 Panorama de la Seguridad.2018 .األغذية العاملي واليونيسيف

 Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018.
Desigualdad y sistemas alimentarios. Santiago, FAO. )متاح أيًضا 

.)www.fao.org/3/CA2127ES/ca2127es.pdf :عىل الرابط

3041 Singh, S. & Fernandes, M. 2018. Home-grown school
 feeding: promoting local production systems diversification
 through nutrition sensitive agriculture. Food Security, 10)1(:

.111–119

3051 Afshin, A., Peñalvo, J.L., Gobbo, L. Del, Silva, J.,
 Michaelson, M., O’Flaherty, M., Capewell, S., Spiegelman, D.,
 Danaei, G. & Mozaffarian, D. 2017. The prospective impact of
 food pricing on improving dietary consumption: A systematic

.)review and meta-analysis. PLoS ONE, 12)3

3061 Zorbas, C., Grigsby-Duffy, L. & Backholer, K. 2020.
 Getting the price right: how nutrition and obesity prevention

strategies address food and beverage pricing within high-
.income countries. Current Nutrition Reports, 9)1(: 42–53

3071 Iqbal, F. 2006. Sustaining gains in poverty reduction
 and human development in the Middle East and North Africa.

http:// :متاح أيًضا عىل الرابط( ..Washington, DC, World Bank
.)elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-6527-4

3081 WHO. 2019. Strategy on nutrition for the
 ..Eastern Mediterranean Region 2020–2030. Cairo

https://apps.who.int/iris/ :متاح أيًضا عىل الرابط(
9789290222996-eng./330059/bitstream/handle/10665

.)pdf?sequence=1&isAllowed=y

3091 FAO. 2017. Regional Overview of Food Security and
 Nutrition in Near East and North Africa 2017. Building

 resilience for in times of conflict and crisis: food security and
 nutrition a perspective from the Near East and North Africa

.)NENA( region. Cairo, FAO

3101 Abdalla, M. & Al-Shawarby, S. 2017. The Tamween food
 subsidy system in Egypt: evolution and recent implementation
 reforms. In H. Alderman, U. Gentilini & R. Yemtsov, eds. The

 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers, or Cash Transfers?,
pp. 107–150. Washington, DC, World Bank.. )متاح أيًضا عىل 

http://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648- :الرابط
.)1087-9_ch3

3111 Araar, A. & Verme, P. 2017. A comparative analysis of
 subsidies and subsidy reforms in the Middle East and North
 Africa region. P. Verme & A. Araar, eds. Natural Resource

 Management and Policy. Cham, Springer International
http://link.springer. :متاح أيًضا عىل الرابط( ..Publishing. 33–60 pp

.)com/10.1007/978-3-319-52926-4

3121.WCRF International. 2020. NOURISHING database
 World Cancer Research Fund )WCRF) International :يف

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. لندن. [ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان]
wcrf.org/int/policy/nourishing-database

3131 OMS. 2020. Au Maroc, les députés de la Chambre des
 Représentants votent une augmentation de 50 % de la taxe sur

 WHO Regional Office for the Eastern :يف .les boissons sucrées
Mediterranean.[النسخة اإللكرتونية[. القاهرة. [ورد ذكره يف 27 أبريل/

www.emro.who.int/fr/mor/morocco-infocus/ .]2020 نيسان
au-maroc-les-deputes-de-la-chambre-des-representants-font-

augmenter-de-50-la-taxe-sur-les-boissons-sucrees.html

3141 Development Initiatives. 2018. Iran )Islamic Republic
country overview: malnutrition burden. Bristol, UK (of.. )متاح 

https://globalnutritionreport.org/media/profiles/ :أيًضا عىل الرابط
.)v2.1.1/pdfs/iran-islamic-republic-of.pdf

3151 Alsukait, R., Wilde, P., Bleich, S., Singh, G. & Folta, S.
 2019. Impact of Saudi Arabia’s Sugary Drink Tax on prices and

.)purchases. Current Developments in Nutrition, 3)Suppl.1

3161 NCD Alliance. 2019. Trans fat free by 2023. Case studies
.in trans fat elimination. Geneva, Switzerland

3171 Gillett, K. 2019. Saudi Arabia brings in mandatory calorie
labels on menus. The National - UAE, 2 January 2019.. )متاح أيًضا 
www.thenational.ae/uae/health/saudi-arabia-brings-in- :عىل الرابط

.)mandatory-calorie-labels-on-menus-1.808556

3181 SFDA. 2019. SFDA obliged bakeries to limit salt
 Saudi Food and : يف levels in bread starting from tomorrow.
Drug Authority )SFDA(. [النسخة اإللكرتونية[. الرياض. [ورد ذكره 

https://beta.sfda.gov.sa/en/news/1961 .]2020 يف 27 أبريل/نيسان

| 281 |



اهلوامش

3191 Saudi Food and Drug Authority.. 2018. SFDA launches
Healthy Food Regulation Strategy tomorrow [النسخة اإللكرتونية[. 
https://old.sfda.gov.sa/ .]2020 الرياض. [ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان

2018a1.aspx-9-ar/food/news/pages/f11

منظمة الصحة العاملية. 2017. معالجة األمراض غري السارية. »أفضل 3201
الخيارات« والتدخالت األخرى املوىص بها للوقاية من األمراض غري السارية 

ومكافحتها. جينيف. سويرسا. 

منظمة الصحة العاملية. 2010. مجموعة توصيات بشأن تسويق 3211
األطعمة واملرشوبات غري الكحولّية لألطفال. جينيف. سويرسا. 

3221 Wang, Y.C., Coxson, P., Shen, Y.M., Goldman, L. &
Bibbins-Domingo, K. 2012. A penny-per-ounce tax on sugar-

 sweetened beverages would cut health and cost burdens of
.diabetes. Health Affairs, 31)1(: 199–207

3231 Mallarino, C., Gómez, L.F., González-Zapata, L.,
 Cadena, Y. & Parra, D.C. 2013. Advertising of ultra-processed

 foods and beverages: children as a vulnerable population.
.Revista de Saude Publica, 47)5(: 1006–1010

3241 Consumers International. 2003. The junk food
 generation: a multi-country survey of the influence of television

.advertisements on children. London

3251 Harris, J.L., Pomeranz, J.L., Lobstein, T. & Brownell,
 K.D. 2009. A crisis in the marketplace: how food marketing

 contributes to childhood obesity and what can be done. Annual
.Review of Public Health, 30)1(: 211–225

3261 Totu, A., Igau, O.A. & Halik, M. 2013. TV commercials
 and choice of food among children in Sabah, Malaysia. IOSR

.Journal of Humanities and Social Science, 15)6(: 81–89

3271 PAHO. 2011. Recomendaciones de la Consulta de
 Expertos de la Organización Panamericana de la Salud sobre la

 promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas
 dirigida a los niños en la Región de las Américas. Washington,

.DC

3281 Rollins, N.C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton,
 S., Lutter, C.K., Martines, J.C., Piwoz, E.G., Richter, L.M. &

 Victora, C.G. 2016. Why invest, and what it will take to improve
.breastfeeding practices? The Lancet, 387)10017(: 491–504

3291 Fortune Business Insight. 2019. Infant formula market
 Fortune Business Insight :يف .size, growth & trends forecast 2026
[النسخة اإللكرتونية[. Pune, India. [ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان 2020[. 

www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/infant-
formula-market-101498

3301 WHO. 1981. International code of marketing of breastmilk
.substitutes. Geneva, Switzerland

3311 Piwoz, E.G. & Huffman, S.L. 2015. Impact of
 marketing of breast-milk substitutes on WHO-recommended

 breastfeeding practices. Food and Nutrition Bulletin, 36)4(:
.373–386

3321 WHO. 2017. NetCode Toolkit: Monitoring the marketing
 of breast-milk substitutes: protocol for ongoing monitoring

www. :متاح أيًضا عىل الرابط( .systems. Geneva, Switzerland, WHO
who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-

.)monitoring-systems/en

3331 WHO. 2016. Ending inappropriate promotion of foods for
 infants and young children. Sixty-Ninth World Health Assembly
Agenda item 12.1. Geneva, Switzerland -. )متاح أيًضا عىل الرابط: 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R9-en.

.)pdf

3341 WHO. 2017. Guidance on ending the inappropriate
 promotion of foods for infants and young children.

Implementation manual. Geneva, Switzerland. )متاح أيًضا عىل 
www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/ :الرابط

.)manual-ending-inappropriate-promotion-food/en

األمم املتحدة. 2020. شبكات العمل. يف: عقد األمم املتحدة للعمل 3351
من أجل التغذية 2016-2025 ]النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، الواليات 

https://www. .]2020 املتحدة األمريكية. [ورد ذكره يف 27 أبريل/نيسان
.un.org/nutrition/ar/action-networks

Herforth, A. 2016. تقييم أثر سياسات دعم بيئات األغذية 3361
الصحية والُنظم الغذائية الصحية. تنفيذ إطار العمل املنبثق عن املؤمتر 

الدويل الثاين املعني بالتغذية. اللجنة الدامئة للتغذية التابعة لألمم املتحدة، 
وثيقة مناقشة. أكتوبر/ترشين األّول 2016. روما، اللجنة الدامئة للتغذية 

https://www.unscn.org/ :التابعة لألمم املتحدة. )متاح أيًضا عىل الرابط
uploads/web/news/document/UNSCN-Impact-Assessment-

.)DP-AR.pdf

3371 Committee on World Food Security. 2020. CFS
 Voluntary Guidelines on Food Systems for Nutrition )VGFSyN).
www.fao.org/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .Draft for negotiations. Rome

fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/
CFS_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_Nutrition_Draft_

.)for_Negotiations_16Mar.pdf

| 282 |



3381 Wells, J.C., Sawaya, A.L., Wibaek, R., Mwangome,
 M., Poullas, M.S., Yajnik, C.S. & Demaio, A. 2020. The

 double burden of malnutrition: aetiological pathways and
.consequences for health. The Lancet, 395)10217(: 75–88

3391Esfarjani, F., Roustaee, R., Roustaee, R., Mohammadi-
 Nasrabadi, F., Mohammadi-Nasrabadi, F., Esmaillzadeh, A.
 & Esmaillzadeh, A. 2013. Major dietary patterns in relation

 to stunting among children in Tehran, Iran. Journal of Health,
.Population and Nutrition, 31)2(: 202–210

3401 Dagnelie, P.C., Van Staveren, W.A. & Hautvast,
 J.G.J.A. 1991. Stunting and nutrient deficiences in children on

.alternative diets. Acta Paediatrica, 80)s374(: 111–118

3411 Krasevec, J., An, X., Kumapley, R., Bégin, F. &
 Frongillo, E.A. 2017. Diet quality and risk of stunting among

 infants and young children in low- and middle-income
.countries. Maternal & Child Nutrition, 13)S2(: e12430

3421 Branca, F. & Ferrari, M. 2002. Impact of micronutrient
 deficiencies on growth: the stunting syndrome. Annals of

.Nutrition and Metabolism, 46)1(: 8–17

3431 Rah, J.H., Akhter, N., Semba, R.D., Pee, S. de, Bloem,
 M.W., Campbell, A.A., Moench-Pfanner, R., Sun, K.,

 Badham, J. & Kraemer, K. 2010. Low dietary diversity is a
 predictor of child stunting in rural Bangladesh. European

.Journal of Clinical Nutrition, 64)12(: 1393–1398

3441 Maitra, C. 2018. A review of studies examining the
 ..link between food insecurity and malnutrition. Rome, FAO

 www.fao.org/3/CA1447EN/ca1447en.pdf :متاح أيًضا عىل الرابط(
.)Systems_Nutrition_Draft_for_Negotiations_16Mar.pdf

3451 Van Ameringen, M. 2014. What does women’s
 empowerment have to do with nutrition? Journal of Food,

.)Agriculture, Nutrition and Development, 14)1

3461 Smith, L.C., Ramakrishnan, U., Ndiaye, A., Haddad,
 L. & Martorell, R. 2003. The importance of women’s status for

 ..child nutrition in developing countries. Washington, DC, IFPRI
https://core.ac.uk/download/pdf/6289649. :متاح أيًضا عىل الرابط(

.)pdf

منظمة األغذية والزراعة. 2011. حالة األغذية والزراعة 2010-11 3471
املرأة يف قطاع الزراعة: سد الفجوة بني الجنسني من أجل التنمية. روما. 

-http://www.fao.org/publications/sofa/2010 :متاح أيًضا عىل الرابط(
.)/ar/11

3481 Stern, N. 2008. The economics of climate change.
 ..American Economic Review: Papers & Proceedings, 98)2(: 1–37

www.aeaweb.org/articles.php?doi=0.257/ :متاح أيًضا عىل الرابط(
.).aer.98.2

3491 Martínez, R. & Fernández, A. 2008. The cost of hunger:
 social and economic impact of child undernutrition in Central

 ..America and the Dominican Republic. Santiago, ECLAC
https://repositorio.cepal.org/bitstream/ :متاح أيًضا عىل الرابط(

.)handle/11362/39315/1/LCW144_en.pdf

3501 Martínez, R. & Fernández, A. 2009. The cost of hunger:
 social and economic impact of child undernutrition in the

 Plurinational State of Bolivia, Ecuador, Paraguay and Peru.
https://repositorio.cepal. :متاح أيًضا عىل الرابط( ..Santiago, ECLAC

.)LCW260_en.pdf/1/39307/org/bitstream/handle/11362

3511 IFPRI. 2020. IFPRI IMPACT Webtool. In: International
Food Policy Research Institute. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن 

www.ifpri.org/ .]2020 العاصمة. [ورد ذكره يف 25 مايو/أيار
 publication/ifpri-impact-webtool

3521 Sánchez, M. V., Vos, R., Ganuza, E., Lofgren, H.
 & Díaz-Bonilla, C., eds. 2010. Public policies for human

development. London, Palgrave Macmillan UK. . )متاح أيًضا عىل 
.)9780230277571/http://link.springer.com/10.1057 :الرابط

3531 Sánchez, M. V. & Vos, R., eds. 2013. Financing human
 development in Africa, Asia and the Middle East. New York,

.USA, Bloomsbury Academic

3541 Sánchez, M. V. & Cicowiez, M. 2014. Trade-offs
 and payoffs of investing in human development. World

.Development, 62: 14–29

اهلوامش | املالحق
11 United Nations Department of Economic and Social

Affairs. 2019. World population prospects. يف: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة [النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، 

https:// .]2020 الواليات املتحدة األمريكية. [ورد ذكره يف 26 أبريل/نيسان
 ./population.un.org/wpp

21 .FAO. 2020. Food balance sheets 
 Food and Agriculture Organization of the United Nations :يف

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]
.fao.org/economic/ess/fbs

| 283 |



اهلوامش

31 Wanner, N., Cafiero, C., Troubat, N. & Conforti, P.
 2014. Refinements to the FAO methodology for estimating the

.Prevalence of Undernourishment indicator. Rome, FAO

منظمة األغذية والزراعة. 2002. موجز الوقائع: قياس وتقدير الحرمان من 41
الغذاء ونقص التغذية. الندوة العلمية الدولية، روما، 26-28 حزيران/يونيو 2002. 

.)http://www.fao.org/3/a-y4250a.pdf :روما. )متاح أيًضا عىل الرابط

51 Cafiero, C., Feng, J. & Ishaq, A. 2020. Methodological note
 on new estimates of the prevalence of undernourishment in

.China. FAO Statistics Division Working Paper. Rome

61 Methodology for assessing food .1996 .منظمة األغذية والزراعة
inadequacy in developing countries. يف: منظمة األغذية والزراعة. 

The Sixth World Food Survey, pp. 114–143. روما. 

71 FAO. 2014. Advances in hunger measurement: traditional
 FAO methods and recent innovations. FAO Statistics Division

 .Rome .04-Working Paper 14

81 UNICEF. 2019. Infant and young child feeding: exclusive
 United Nations :يف .breastfeeding, predominant breastfeeding

Children’s Fund [النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، الواليات املتحدة 
https://data.unicef.org/ .]2020 األمريكية. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار

topic/%0Anutrition/infant-and-young-child-feeding

91 UNICEF&WHO. 2019. UNICEF-WHO joint low
birthweight estimates. [النسخة اإللكرتونية[. [ورد ذكره يف 28 أبريل/

www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO- .]2020 نيسان
low-birthweightestimates- 2019, www.who.int/nutrition/

publications/UNICEFWHO- lowbirthweight-estimates-2019

101 Blanc, A.K. & Wardlaw, T. 2005. Monitoring low birth
 weight: An evaluation of international estimates and an

 updated estimation procedure. Bulletin of the World Health
.Organization, 83)3(: 178–185

111 Blencowe, H., Krasevec, J., de Onis, M., Black, R.E.,
 An, X., Stevens, G.A., Borghi, E., Hayashi, C., Estevez,

 D., Cegolon, L., Shiekh, S., Ponce Hardy, V., Lawn, J.E. &
 Cousens, S. 2019. National, regional, and worldwide estimates

 of low birthweight in 2015, with trends from 2000: a systematic
.analysis. The Lancet Global Health, 7)7(: e849–e860

121 WHO. 2020. Global Health Observatory )GHO) data
 Geneva, .]يف: منظمة الصحة العاملية [النسخة اإللكرتونية .repository

http://apps.who. .]2020 ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان] .Switzerland
int/gho/data/node.main.A900A?lang=en

131 NCD Risk Factor Collaboration )NCD-RisC(. 2016. Trends
 in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a
 pooled analysis of 1698 population-based measurement studies

.with 19.2 million participants. The Lancet, 387)10026(: 1377–1396

141 WHO. 2010. Nutrition Landscape Information System )NLIS)
 .country profile indicators: interpretation guide. Geneva, Switzerland

151 WHO&UNICEF. 2017. Methodology for monitoring
 progress towards the global nutrition targets for 2025. Geneva,

.Switzerland, WHO

161 UNICEF. 2007. How to calculate Average Annual Rate of
.Reduction )AARR) of underweight prevalance. New York, USA

171 Australian Government National Health and Medical
 Research Council. 2011. A modelling system to inform the

.revision of the Australian Guide to Healthy Eating. Canberra

181 Australian Government National Health and Medical
 Research Council. 2013. Eat for health educator guide -

.information for nutrition educators. Canberra

191 Australian Government National Health and Medical
 Research Council. 2013. Australian dietary guidelines.

.Summary. Canberra

201 Yang, Y.X., Wang, X.L., Leong, P.M., Zhang, H.M., Yang,
 X.G., Kong, L.Z., Zhai, F.Y., Cheng, Y.Y., Guo, J.S. & Su, Y.X.
 2018. New Chinese dietary guidelines: healthy eating patterns

 and food-based dietary recommendations. Asia Pacific Journal
.of Clinical Nutrition, 27)4(: 908–913

211 Ministry of Public Health of Thailand. 2001. Working
 group on food-based dietary guidelines for Thai people. Manual,

 nutrition flag: healthy eating for Thais, Nutrition Division,
 Department of Health, Ministry of Public Health. 1st edition.

.Bangkok

221 Sirichakwal, P.P., Sranacharoenpong, K. & Tontisirin,
 K. 2011. Food based dietary guidelines )FBDGs( development

 and promotion in Thailand. Asia Pacific Journal of Clinical
.Nutrition, 20)3(: 477–483

231 FAO. 2020. Concepts and definitions of Supply Utilization
Accounts )SUAs(. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 15 أبريل/نيسان]
fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/
methodology-systems/concepts-and-definitions-of-supply-

.utilization-accountssuas/en

| 284 |



241 FAO. 2020. Supply Utilization Accounts and Food Balance
Sheets يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. [النسخة اإللكرتونية[. 

www.fao.org/economic/ .]2020 روما. [ورد ذكره يف 15 أبريل/نيسان
the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/

supply-utilization-accounts-and-food-balance-sheets-
.background-information-for-your-better-understanding/en

251 FAO. 2020. FAO/WHO GIFT - Global Individual Food
consumption data Tool. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 
www. .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]

.fao.org/gift-individual-food-consumption/en

261 IARC. 2018. Red meat and processed meat. IARC
 monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans.

http://monographs.iarc.fr/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .Lyon, France
.)ENG/Monographs/vol114/mono114.pdf

271 Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., Van
 Otterdijk, R. & Meybeck, A. 2011. Global food losses and food

.waste: extent, causes and prevention. Rome, FAO

281 World Bank. 2020. World Bank country and lending
groups. يف: البنك الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد 

https://datahelpdesk.worldbank. .]2020 ذكره يف 28 أبريل/نيسان
org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-

.lending-groups

291 Gheri, F., Alvarez-Sanchez, C., Moltedo, A., Tayyib, S.,
 Filipczuk, T. & Cafiero, C. forthcoming. Global and regional

 food availability from 2000 to 2017 – an analysis based on
 Supply Utilization Accounts data. FAO Statistics Division

.Working Paper. Rome, FAO

301 FAO. 2016. Methods for estimating comparable rates of
 food insecurity experienced by adults throughout the world.
www.fao.org/3/a-i4830e. :متاح أيًضا عىل الرابط( .Rome. FAO

.)pdf

311 Moltedo, A., Alvarez-Sanchez, C., Troubat, N. & Cafiero,
 C. 2018. Optimizing the use of ADePT-Food Security Module

for Nutrient Analysis: ADePT-FSM version 3. روما. منظمة األغذية 
www.fao.org/fileadmin/templates/ :والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط

ess/foodsecurity/Optimizing_the_use_of_ADePT_FSM_for_
.)nutrient_analysis.pd

321 Moltedo, A., Troubat, N., Lokshin, M. & Sajaia, Z.
 2014. Analyzing food security using household survey data.

.Washington, DC, World Bank

331 Tooze, J.A., Kipnis, V., Buckman, D.W., Carroll, R.J.,
 Freedman, L.S., Guenther, P.M., Krebs-Smith, S.M., Subar,

 A.F. & Dodd, K.W. 2010. A mixed-effects model approach for
 estimating the distribution of usual intake of nutrients: the

.NCI method. Statistics in Medicine, 29)27(: 2857–2868

341 National Cancer Institute. 2020. Usual dietary intakes:
.SAS macros for the NCI method 

يف: National Cancer Institute [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. 
https://epi.grants.cancer.gov/ .]2020 ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان]

diet/usualintakes/macros.html

351 Alvarez-Sanchez, C., Moltedo, A., Troubat, N.,
 Manyani, T., Yassin, F., Kepple, A. & Cafiero, C. forthcoming.
 The relationship between food insecurity and dietary outcomes –
 an analysis conducted with nationally-representative data from

 Kenya, Mexico, Samoa, and Sudan. FAO Statistics Division
.Working Paper. Rome

361 Allen, L.H., Carriquiry, A.L. & Murphy, S.P. 2020.
 Perspective: Proposed harmonized nutrient reference values for

.populations. Advances in Nutrition, 11)3(: 469–483

371 National Academies of Sciences, Engineering and
 Medicine. 2019. Dietary Reference Intakes for Sodium and

 .Potassium. Washington, DC, The National Academies Press

381 Schneider, K. & Herforth, A. 2020. Software tools
 for practical application of human nutrient requirements

 in food-based social science research. Medford, USA,
https://sites.tufts. :متاح أيًضا عىل الرابط( .Tufts University

edu/kateschneider/files/2020/03/SchneiderHerforth_
NutrientRequirementsSoftwareTools_GatesOR_21Mar2020_

.)weblinks.pdf

391 Otten, J.J., Hellwig, J.P. & Meyers, L.D., eds. 2006. Dietary
 reference intakes: the essential guide to nutrient requirements.

Washington, DC, The National Academy Press. )متاح أيًضا 
www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/ :الرابط

.)DRIEssentialGuideNutReq.pdf

401 Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A.
 & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets

 across and within countries. Background paper for The State of
.Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome, FAO

| 285 |



اهلوامش

411 Masters, W.A., Bai, Y., Herforth, A., Sarpong, D.B.,
 Mishili, F., Kinabo, J. & Coates, J.C. 2018. Measuring the

 affordability of nutritious diets in Africa: price indexes for diet
 diversity and the cost of nutrient adequacy. American Journal of

.Agricultural Economics, 100)5(: 1285–1301

421 Hirvonen, K., Bai, Y., Headey, D. & Masters, W.A.
 2020. Affordability of the EAT–Lancet reference diet: a global

.analysis. The Lancet Global Health, 8)1(: e59–e66

431 World Bank. 2020. International Comparison Program
ICP((. يف: البنك الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد 

www.worldbank.org/en/programs/ .]2020 ذكره يف 24 أبريل/نيسان
.icp

World Bank. 2020. PovcalNet. يف: البنك الدويل. 441
[النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 20 أبريل/نيسان 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/introduction. .]2020
.aspx

451 Federal Reserve Bank of St. Louis. 2020. Inflation,
.consumer prices for the United States 

يف: FRED Economic Data [النسخة اإللكرتونية[. St. Louis, USA. [ورد 
https://fred.stlouisfed.org/series/ .]2020 ذكره يف 10 يونيو/حزيران

.FPCPITOTLZGUSA

World Bank. 2020. Global consumption database. يف: البنك 461
الدويل. [النسخة اإللكرتونية[. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره يف 10 يونيو/
http://datatopics.worldbank.org/consumption/ .]2020 حزيران

.sector/Food-and-Beverages

471 Green, R., Cornelsen, L., Dangour, A.D., Turner, R.,
 Shankar, B., Mazzocchi, M. & Smith, R.D. 2013. The effect of

 rising food prices on food consumption: systematic review with
.)meta-regression. BMJ, 346)f3703

481 Cornelsen, L., Green, R., Turner, R., Dangour, A.D.,
 Shankar, B., Mazzocchi, M. & Smith, R.D. 2015. What

 happens to patterns of food consumption when food prices
 change? Evidence from a systematic review and meta-analysis

 of food price elasticities globally. Health Economics, 24)12(:
.1548–1559

491 Femenia, F. 2019. A meta-analysis of the price and income
 elasticities of food demand. Working Paper SMART – LERECO

 No. 19-03. Rennes, France, Institut National de Recherche pour
.)l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement )INRAE

منظمة األغذية والزراعة. 2020. النظام العاملي للمعلومات 501
واإلنذار املبكر-GIEWS. يف: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

http:// .]2020 النسخة اإللكرتونية[. روما. [ورد ذكره يف 20 مايو/أيار]
/www.fao.org/giews/ar

511 Development :يف  .Development Initiatives. 2020. Home
Initiatives [النسخة اإللكرتونية[. Bristol, UK. [ورد ذكره يف 19 مايو/أيار 

https://devinit.org .]2020

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدويل للتنمية 521
الزراعية، اليونيسيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية. 
2017. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل. بناء القدرة عىل الصمود 

لتحقيق السالم. روما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا عىل الرابط: 
.)http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf

531.Alexandratos, N. & Bruinsma, J. 2016 
الزراعة يف العامل: صوب the 2012 revision .2030/2015. روما. منظمة 

األغذية والزراعة. 

541 Springmann, M., Godfray, H.C.J., Rayner, M. &
 Scarborough, P. 2016. Analysis and valuation of the health and
 climate change cobenefits of dietary change. Proceedings of the

 National Academy of Sciences of the United States of America,
.113)15(: 4146–4151

551 Valin, H., Sands, R.D., van der Mensbrugghe, D., Nelson,
 G.C., Ahammad, H., Blanc, E., Bodirsky, B., Fujimori, S.,

 Hasegawa, T., Havlik, P., Heyhoe, E., Kyle, P., Mason-D’Croz,
 D., Paltsev, S., Rolinski, S., Tabeau, A., van Meijl, H., von

 Lampe, M. & Willenbockel, D. 2014. The future of food
 demand: understanding differences in global economic models.

.Agricultural Economics, 45)1(: 51–67

561 Robinson, S., Mason-D’Croz, D., Islam, S., Sulser, T.B.,
 Robertson, R., Zhu, T., Gueneau, A., Pitois, G. & Rosengrant,

 M. 2015. The International Model for Policy Analysis of
 Agricultural Commodities and Trade )IMPACT) -- model

description for version 3. Washington, DC, IFPRI. )متاح أيًضا عىل 
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/ :الرابط

.)id/129825/filename/130036.pdf

571Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-
 change benefits of healthy diets. Background paper for The State

.of Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome, FAO

| 286 |



581 Freedman, L.S., Commins, J.M., Moler, J.E., Arab,
 L., Baer, D.J., Kipnis, V., Midthune, D., Moshfegh, A.J.,

 Neuhouser, M.L., Prentice, R.L., Schatzkin, A., Spiegelman,
 D., Subar, A.F., Tinker, L.F. & Willett, W. 2014. Pooled results

 from 5 validation studies of dietary self-report instruments
 using recovery biomarkers for energy and protein intake.

.American Journal of Epidemiology, 180)2(: 172–188

591 Rennie, K.L., Coward, A. & Jebb, S.A. 2007. Estimating
 under-reporting of energy intake in dietary surveys using

 an individualised method. British Journal of Nutrition, 97)6(:
.1169–1176

601 Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M.,
 Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., DeClerck,
 F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L.J., Fanzo, J.,
 Hawkes, C., Zurayk, R., Rivera, J.A., De Vries, W., Majele

 Sibanda, L., Afshin, A., Chaudhary, A., Herrero, M.,
 Agustina, R., Branca, F., Lartey, A., Fan, S., Crona, B., Fox,

 E., Bignet, V., Troell, M., Lindahl, T., Singh, S., Cornell, S.E.,
 Srinath Reddy, K., Narain, S., Nishtar, S. & Murray, C.J.L.

 2019. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission
 on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet,

.393)10170(: 447–492

611 Springmann, M., Wiebe, K., Mason-D’Croz, D., Sulser,
 T.B., Rayner, M. & Scarborough, P. 2018. Health and

 nutritional aspects of sustainable diet strategies and their
 association with environmental impacts: a global modelling

 analysis with country-level detail. The Lancet Planetary Health,
.2)10(: e451–e461

621 Haddad, E.H. & Tanzman, J.S. 2003. What do vegetarians
 in the United States eat? The American Journal of Clinical

.Nutrition, 78)3(: 626S-632S

631 Scarborough, P., Appleby, P.N., Mizdrak, A., Briggs,
 A.D.M., Travis, R.C., Bradbury, K.E. & Key, T.J. 2014. Dietary
 greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians

.and vegans in the UK. Climatic Change, 125)2(: 179–192

641 FAO&WHO. 2004. Human energy requirements: report
 of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation, Rome, Italy,

www.fao. :متاح أيًضا عىل الرابط( .October 2001. Rome, FAO 24-17
.)org/3/a-y5686e.pdf

651 U.S. Department of Health and Human Services &
 U.S. Department of Agriculture. 2017. Dietary guidelines for

.Washington, DC .2020-Americans 2015

661 Micha, R., Wallace, S.K. & Mozaffarian, D. 2010. Red
 and processed meat consumption and risk of incident coronary
 heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review

.and meta-analysis. Circulation, 121)21(: 2271–2283

671 GBD 2017 Risk Factor Collaborators. 2018. Global,
 regional, and national comparative risk assessment of 84

 behavioural, environmental and occupational, and metabolic
-risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990

 a systematic analysis for the Global Burden of Disease :2017
.Stu. The Lancet, 392)10159(: 1923–1994

681 Alemu, R.G., Block, S.A., Headey, D., Bai, Y. & Masters,
 W.A. 2019. Where are nutritious diets most expensive?

 Evidence from 195 foods in 164 countries. Medford, USA, Tufts
https://sites.tufts.edu/candasa/ :متاح أيًضا عىل الرابط( .University

files/2019/01/CostOfNutrDietsAcrossCountries-WithSI_
.)Rev31Dec2018.pdf

691 Herforth, A. & Rzepa, A. 2016. Defining and Measuring
diet quality worldwide. يف: Gallup blog. [النسخة اإللكرتونية[. 

https://news. .]2020 ورد ذكره يف 30 يونيو/حزيران] .Washington, DC
gallup.com/opinion/gallup/199436/defining-measuring-diet-

quality-worldwide.aspx

701 Herforth, A., Martínez-Steele, E., Calixto, G., Sattamini,
 I., Olarte, D., Ballard, T. & Monteiro, C. 2019. Development
 of a diet quality questionnaire for improved measurement of

 dietary diversity and other diet quality indicators. Current
.)Developments in Nutrition, 3)Suppl. 1

711 United Nations Office for South-South Cooperation. 2020.
 United Nations Office :يف What is South-South Cooperation?

 for South-South Cooperation - Division for Arab States, Europe
and the CIS [النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. 

www.arab-ecis.unsouthsouth.org/  .]2020 ورد ذكره يف 1 يوليو/متوز]
.about/what-is-south-south-cooperation

| 287 |



 مالحظات خاصة باألقاليم اجلغرافية الواردة يف اجلداول اإلحصائية
يف اجلزء األول وامللحق 1

تقوم البلدان مبراجعة إحصاءاتها الرسمية بانتظام 
بالنسبة إىل الفرتات املاضية وكذلك بالنسبة إىل أحدث 

الفرتات التي يُفاد عنها. وينطبق األمر ذاته عىل 
اإلحصاءات الواردة يف هذا التقرير. ويف كل مرة يحدث 

فيها ذلك، تتم مراجعة التقديرات عىل هذا األساس. 
لذلك، يُرجى من املستخدمني العودة إىل التغيريات 

يف التقديرات مع مرور الوقت فقط يف إطار الطبعة 
عينها من تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 

واالمتناع عن مقارنة البيانات الصادرة يف مطبوعات 
تعود لسنوات مختلفة. 

األقاليم الجغرافية
تتّبــع هذه الطبعــة تكوين األقاليم الجغرافية كام 

عرضته شــعبة اإلحصاءات التابعة ألمانة األمم 
املتحدة وذلك الســتخدامها بشكل أسايس يف 

https://unstats.( مطبوعاتهــا وقواعد بياناتها
un.org/unsd/methodology/m49(. وإن 

تخصيــص البلــدان أو املناطق ملجموعات محّددة هو 
لتســهيل اإلحصاءات، وال يعني أي افرتاض من جانب 

األمم املتحدة بشــأن االنتامء الســيايس أو أي انتامء 
آخــر للبلــدان أو املناطق. ويرجى الرجوع إىل القامئة 
إىل اليمــني لالطالع عــىل الرتكيبة القطرية لكل إقليم 

كــام تــرد يف جداول امللحق 1 ويف الجداول من 1 إىل 4 
يف القسم 1-1.

ومل تجِر اإلفادة عن البلدان واملناطق واألرايض التي ال 
تتوفر لها بيانات كافية أو التي تكون البيانات بشأنها 
غري موثوقة إلجراء التقييم، كام أنه مل يتم إدراجها يف 

البيانات املجمعة. وعىل وجه التحديد:

e  أفريقيا الشاملية: باإلضافة إىل البلدان/األرايض
املدرجة يف الجدول، يشمل معدل انتشار النقص 

التغذوي وانعدام األمن الغذايئ القائم عىل مقياس 
املعاناة من انعدام األمن الغذايئ تقديراٍت خاصة 
بالصحراء الغربية. وتُستثنى الصحراء الغربية من 
تقديرات الهزال والتقزّم والوزن الزائد يف مرحلة 

الطفولة، وانخفاض الوزن عند الوالدة، والسمنة لدى 
البالغني والرضاعة الطبيعية الخالصة وفقر الدم.

e  ،M49 أفريقيا الرشقية: يف ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى أرايض املحيط الهندي الربيطاين، واألرايض 

الفرنسية الجنوبية والقطبية، ومايوت وريونيون.

e  ،M49 أفريقيا الغربية: يف ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى سانت هيالنة.

e  ،M49 آسيا وآسيا الرشقية: يف ما يتعلق بتصنيف
يُستثنى اليابان من البيانات املجمعة الخاصة 
بانخفاض الوزن عند الوالدة، والهزال والتقزم 

والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة.

e  ،M49 البحر الكاريبي: يف ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى أنغويال، وأَروبا، وبونري، وسانت 

أوستاتيوس وسابا، وجزر فريجني الربيطانية، 

وجزر كاميان، وكوراساو، وغوادلوب، ومارتينيك، 
ومونتسريات، وسانت بارتيليمي، وسانت 

مارتن )الجزء الفرنيس(، وسانت مارتن )الجزء 
الهولندي(، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجني 

التابعة للواليات املتحدة. وباإلضافة إىل ذلك، 
تستثني تقديرات فقر الدم سانت كيتس ونيفيس. 

وتُستثنى بورتوريكو من بيانات السمنة لدى 
البالغني والهزال والتقزم والوزن الزائد يف مرحلة 
الطفولة، وانخفاض الوزن عند الوالدة والرضاعة 

الطبيعية الخالصة.

e  ،M49 أمريكا الجنوبية: ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى جزيرة بوفيت، وجزر فوكالند 

)مالفيناس(، وغيانا الفرنسية، وجورجيا الجنوبية، 
وجزر ساندويتش الجنوبية.

e  أسرتاليا ونيوزيلندا: يف ما يتعلق بتصنيف
M49، تُستثنى جزيرة كريسامس، وجزر كوكوس 

)كيلينغ(، وجزيرة هريد، وجزر ماك دونالد، 
وجزيرة نورفولك.

e  تستثني ،M49 ميالنيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
تقديرات فقر الدم، والهزال والتقزم والوزن الزائد 
يف مرحلة الطفولة، وانخفاض الوزن عند الوالدة 
والرضاعة الطبيعية الخالصة كاليدونيا الجديدة.

e  تُستثنى ،M49 ميكرونيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
غوام، وجزر ماريانا الشاملية، والجزر الصغرى 
النائية التابعة للواليات املتحدة من تقديرات 

السمنة لدى البالغني، وفقر الدم، والهزال والتقزم 
والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة، وانخفاض الوزن 

عند الوالدة والرضاعة الطبيعية الخالصة. وباإلضافة 
إىل ذلك، تستثني تقديرات فقر الدم ناورو وباالو.

e  تُستثنى ،M49 بولينيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
جزر بيتكرين وجزر واليس وجزر فوتونا. وتستثني 

التقديرات بشأن السمنة لدى البالغني، والهزال 
والتقزم والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة، وانخفاض 

الوزن عند الوالدة والرضاعة الطبيعية الخالصة 
ساموا األمريكية، وبولينيزيا الفرنسية وتوكيالو )عضو 

منتسب(. وباإلضافة إىل ذلك، تستثني البيانات 
املجمعة بشأن فقر الدم جزر كوك، ونيوي، وتوفالو.

e  ،M49 أمريكا الشاملية: يف ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى سانت بيري وميكلون. كام تستثني 

البيانات املجمعة بشأن السمنة لدى البالغني، 
وفقر الدم، وانخفاض الوزن عند الوالدة والرضاعة 

الطبيعية الخالصة بريمودا وغرينالند. وتستند 
البيانات املجمعة بشأن الهزال والتقزم إىل بيانات 

الواليات املتحدة األمريكية فقط.

e  ،M49 أوروبا الشاملية: يف ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى جزر أوالند، وجزر القنال، وجزر فارو 
)عضو منتسب(، وجزيرة مان، وجزر سفالبارد 

وجان مايني.

e  ،M49 أوروبا الجنوبية: يف ما يتعلق بتصنيف
يستثنى جبل طارق والكريس الرسويل وسان 

مارينو. إمنا تشمل تقديرات انخفاض الوزن عند 
الوالدة سان مارينو.

e  ،M49 أوروبا الغربية: ففي ما يتعلق بتصنيف
تُستثنى ليختنشتاين وموناكو. إمنا تشمل تقديرات 

انخفاض الوزن عند الوالدة موناكو.
مجموعات أخرى

تشمل مجموعات البلدان األقل منًوا، والبلدان النامية 
غري الساحلية، والدول الجزرية الصغرية النامية، 

البلدان عىل النحو الذي قدمته شعبة اإلحصاءات 
https://unstats.un.org/unsd/( يف األمم املتحدة

.)methodology/m49

e  الدول الجزرية الصغرية النامية: تستثني
التقديرات بشأن الهزال والتقزم والوزن الزائد يف 

مرحلة الطفولة، والسمنة لدى البالغني والرضاعة 
الطبيعية الخالصة وانخفاض الوزن عند الوالدة ساموا 
األمريكية، وبولينيزيا الفرنسية، وبورتوريكو، وأنغويال، 

وأَروبا، وبونري، وسانت أوستاتيوس وسابا، وجزر 
فرجني الربيطانية، وكوراساو، وغوام، ومونتسريات، 

وكاليدونيا الجديدة، وجزر ماريانا الشاملية، وسانت 
مارتن )الجزء الهولندي(، وجزر فرجني التابعة 

للواليات املتحدة األمريكية. إضافًة إىل ذلك، تستثني 
التقديرات بشأن فقر الدم جزر كوك، وناورو، ونيوي، 

وباالو، وسانت كيتس ونيفيس، وتوفالو.

وتشمل البلدان املرتفعة الدخل واملتوسطة 
الدخل من الرشيحتني العليا والدنيا واملنخفضة 
الدخل، البلدان عىل النحو الذي يعرضه تصنيف 
https://( 2020-2019 البنك الدويل للفرتة املالية

datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519(. وقد استُخدم تصنيف البنك 

الدويل للفرتة املالية 2017-2018 يف البيانات بشأن 
فقر الدم لدى النساء وانخفاض الوزن عند الوالدة. 

بلدان العجز الغذايئ املنخفضة الدخل: إثيوبيا، وإريرتيا، 
وأفغانستان، وأوزبكستان، وأوغندا، وبنغالديش، وبنن، 
وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وجزر القمر، 

وجزر سليامن، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية 
العربية السورية، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 

جمهورية تنزانيا املتحدة، وجمهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية، وجنوب السودان، ورواندا، وزمبابوي، وسان 

تومي وبرنسيبي، والسنغال، والسودان، وسرياليون، 
والصومال، وطاجيكستان، وغامبيا، وغانا، وغينيا – بيساو، 

وغينيا، وفييت نام، وقريغيزستان، والكامريون، وكوت 
ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبرييا، وليسوتو، ومايل، 

ومدغشقر، ومالوي، وموريتانيا، وموزامبيق، ونيبال، 
والنيجر، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وجيبويت، واليمن.
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أمكن هذا العام، بفضل التحديثات الواردة من العديد من البلدان، إصدار تقديرات للجوع يف العامل تتسم بقدر أكرب من الدقة. 
وعىل وجه الخصوص، مّكن الحصول عىل معلومات جديدة مراجعة مجمل سلسلة تقديرات النقص التغذوي بالنسبة إىل الصني 
مبا يرقى إىل عام 2000، مام أدى إىل انخفاض كبري إىل األسفل يف سالسل األرقام الخاصة بعدد الذين يعانون من النقص التغذوي 
يف العامل. غري أّن هذه املراجعة تؤكد االتجاه الذي أفادت عنه اإلصدارات السابقة، أي ارتفاع بطيء يف عدد الجياع يف العامل منذ 

سنة 2014. ويشري التقرير أيًضا إىل أّن عبء سوء التغذية بجميع أشكاله ال يزال يشكل تحديًا. ولقد أحرز بعض التقدم عىل صعيد 
تقزّم األطفال وانخفاض الوزن عند الوالدة والرضاعة الطبيعية الخالصة وإن بوترية ال تزال بطيئة جًدا. ومل يسجل تحسن عىل 

صعيد الوزن الزائد لدى األطفال يف حني أّن السمنة لدى البالغني تشهد ارتفاًعا يف األقاليم كافة. 

ويستكمل التقرير التقييم املعتاد لألمن الغذايئ والتغذية بإسقاطات عام قد يكون العامل عليه يف عام 2030 يف ما لو بقيت 
االتجاهات السائدة خالل العقد املايض عىل حالها. وتشري اإلسقاطات إىل أّن العامل غري ماٍض عىل املسار الصحيح باتجاه القضاء 

التام عىل الجوع بحلول عام 2030 ورغم إحراز بعض التقدم، فإّن معظم املؤرشات ليست هي األخرى عىل املسار الصحيح لتحقيق 
املقاصد العاملية املتعلقة بالتغذية. ومن املرجح أن تتدهور بقدر أكرب حالة األمن الغذايئ والتغذية للفئات السكانية األضعف 

بفعل آثار جائحة كوفيد-19 عىل الصحة واملجتمع واالقتصاد. 

ويسلط التقرير الضوء عىل جودة النمط الغذايئ والعالقة الحرجة القامئة بني األمن الغذايئ والتغذية. ولن يكون باإلمكان تحقيق 
مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة إاّل يف حال توافر القدر الكايف من األغذية لتناولها وإذا كان ما نتناوله مغذيًا 

وميسور الكلفة. ويقدم التقرير أيًضا تحلياًل جديًدا لكلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة عىل تحمل كلفتها يف مختلف أنحاء 
العامل، بحسب األقاليم والسياقات اإلمنائية املختلفة. ويعرض عمليات تقييم التكاليف الصحية واملتعلقة بتغري املناخ املتصلة باألمناط 
الحالية الستهالك األغذية، إضافة إىل الوفورات املحتملة يف الكلفة يف ما لو تحولت أمناط استهالك األغذية نحو أمناط غذائية صحية 

تراعي االعتبارات الخاصة باالستدامة. ويناقش التقرير يف الختام السياسات واالسرتاتيجيات الكفيلة بتحويل النظم الغذائية مبا يضمن 
اتباع أمناط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة يف إطار الجهود املطلوبة لوضع حدٍّ للجوع ولجميع أشكال سوء التغذية عىل حدٍّ سواء. 




