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النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

الرسائل الرئيسية

يعرض تقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� يف سنة 2012 تقديرات جديدة لعدد ناقيص التغذية ونسبتهم من حيث 
توزيع إمدادات الطاقة الغذائية. وال يزال عدد الجياع يف العا  مرتفعاً بشكل غ� مقبول بعدما بلغ عدد من يعانون من 
نقص مزمن يف التغذية 870 مليون نسمة يف الفرتة 2010-2012. ويعيش القسم األكرب منهم يف البلدان النامية حيث يقّدر 

عدد ناقيص التغذية بزهاء 850 مليون نسمة أو أقل بشكل طفيف من 15 يف املائة من السكان.

تفيد التقديرات املحّسنة لنقص التغذية اعتباراً من سنة 1990 أّن التقدم املحرز باتجاه خفض الجوع قد فاق التوّقعات.  

لكّن القسم األكرب من التقدم تحقق قبل الفرتة 2007-2008. وتباطأ منذ ذلك الح� التقدم املحرز عىل املستوى العاملي 
للحّد من الجوع، ال بل راوح مكانه. 

يتضح من خالل النتائج املنّقحة أّن غاية الهدف اإلÇا� لأللفية املتمثلة يف خفض انتشار نقص التغذية إىل النصف يف العا  
النامي مع حلول سنة 2015 بات يف متناول اليد، رشط اتخاذ اإلجراءات املناسبة الكفيلة بعكس التباطؤ الحاصل منذ الفرتة 

 .2008-2007

رغم التحسينات امللحوظة التي أُدخلت هذه السنة عىل املنهجية التي تعتمدها الفاو يف تقديراتها عن  نقص التغذية، من 
البيانات لإلحاطة بتأث�ات أسعار املواد الغذائية والصدمات االقتصادية   �الرضوري إجراء مزيد من التحسينات وتحس
الفرتة  يف  األسعار  يف  الحادة  باالرتفاعات  الجوع  تأثّر  بالكامل  تعكس  ال  التغذية  نقص  تقديرات  فإّن  وعليه،  األخرى. 
̄ة يف األسعار. ومن  2007-2008 أو التباطؤ االقتصادي الذي تشهده بعض البلدان منذ سنة 2009، ناهيك عن الزيادات األخ

الرضوري توافر مؤرشات أخرى للتوصل إىل تقييم أشمل لنقص التغذية واألمن الغذا¶.

لÖ يؤدي النمو االقتصادي إىل تعزيز تغذية أكÔ املحتاج�، ال بّد من أن يشارك الفقراء يف عملية النمو وأن يستفيدوا 
منها: (1) يجب أن يُرشك النمو الفقراء وأن يصل إليهم؛ (2) يتعÀّ عىل الفقراء استخدام الدخل اإلضايف لتعزيز كميّة نظمهم 
للسلع  العامة  املوارد  من  املزيد  تستخدم  أن  بالحكومات  يجدر  و(3)  الصحيّة؛  الخدمات   Àولتحس ونوعيتها  الغذائية 

والخدمات العامة التي يستفيد منها الفقراء والجياع. 

يّتسم النمو الزراعي بفعالية خاصة للحّد من الجوع ومن سوء التغذية. ويعتمد القسم األكرب ممن يعانون الفقر املدقع 
عىل الزراعة واألنشطة املتصلة بها لكسب قسم وافر من سبل عيشهم. ويكون النمو الزراعي الذي يشارك فيه أصحاب 
̄ة، ال سيÎ النساء، أكÍ فعالية للحّد من الفقر املدقع والجوع متى نجح يف زيادة العائدات لقاء العمل ومتى  الحيازات الصغ

خلق فرص عمل للفقراء.

يجدر بالنمو االقتصادي والزراعية أن يكونا "مراعي� للتغذية". ال بّد أن يؤدي النمو إىل زيادة النتائج الغذائية من خالل 
تعزيز الفرص املتاحة للفقراء من أجل تنويع نظمهم الغذائية؛ وزيادة فرص الحصول عىل مياه رشب آمنة وعىل خدمات 
الرصف الصحي؛ زيادة فرص النفاذ إىل الخدمات الصحيّة؛ توعية املستهلكÀ عىل نحو أفضل عىل التغذية الصحيحة والعناية 
املقابل  يف  وتُعترب  الدقيقة.  املغذيات  يف  الحاد  النقص  معيّنة يف حاالت  فئات  الغذائية عىل  املكّمالت  وتوزيع  باألطفال؛ 

التغذية الجيّدة عنرصاً رئيسياً لتحقيق النمو االقتصادي املستدام. 

إّن الح�ية االجت�عية أساسية لترسيع عجلة الحّد من الجوع. فهي قادرة بالدرجة األوىل عىل حÎية الفئات األكÍ ضعفاً 
التي Ú تستفد من النمو االقتصادي. وثانيا، تساهم الحÎية االجتÎعية، الحسنة التنظيم، مساهمة مبارشة يف ترسيع عجلة 
النمو االقتصادي من خالل تنمية املوارد البرشية وتعزيز قدرة الفقراء، خاصة صغار املزارعÀ منهم، عىل التصدي للمخاطر 

واعتÎد تكنولوجيات محّسنة ذات إنتاجية عالية.

ويجدر  الجوع.  من  الحّد  عىل  برسعة  للعمل  وحاسمة  هاِدفة  عامة  إجراءات  مع  يرتافق  أن  االقتصادي  للنمو  بّد  ال 
بالسياسات والربامج العامة أن تخلق مناخاً مشّجعاً للنمو االقتصادي الطويل األجل املنارص للفقراء. ومن العنارص الرئيسية 
لخلق مناخ مشّجع توف¯ السلع والخدمات العامة لتطوير القطاعات اإلنتاجية وإعطاء الفقراء فرصاً متساوية للحصول عىل 
الشفافية  ِقوامه  لإلدارة،  محّسن  نظام  وجود  ويتّسم  وتطبيقها.  االجتÎعية  للحÎية  نظم  وتصميم  املرأة   Àكßو املوارد 
واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، بأهمية خاصة àا يضمن كفاءة هذا النوع من السياسات والربامج. 
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نقص التغذية حول العا 

الفرتة  خالل  نسمة  مليون   870 بحدود  التغذية  ناقيص  عدد  يقّدر 

2010-2012. ويوازي هذا نسبة 12.5 يف املائة من سكان العاÚ أو ما يعادل 

شخص واحد من أصل كل ãانية أشخاص. ويعيش القسم األكرب من هؤالء – 

التغذية  انتشار نقص  يقّدر حالياً  النامية حيث  البلدان  مليون نسمة – يف 

اليمÀ). ولقد بلغ نقص  السكان (الشكل، أسفل  املائة من  بنسبة 14.9 يف 

التغذية يف العاÚ مستوى Ú يعد مقبوالً.

وتش¯ آخر األرقام الناشئة عن تحّسن البيانات واملنهجية املستخدمة من 

قبل الفاو لحساب مؤرشها الخاص بنقص التغذية إىل أّن عدد ناقيص التغذية 

̄ة أكرب مÎ كان متوقعاً حتى سنة 2007، رغم تباطؤ  يف العاÚ قد تراجع بوت

 Úالعا بات  لذلك،  ونتيجة   .(Àاليم أسفل  (الشكل،  ذلك  بعد  الرتاجع  ̄ة  وت

النامي ككّل أقرب بكث¯ إىل تحقيق غاية الهدف اإلèا¶ لأللفية املتمثلة يف 

خفض نسبة من يعانون الجوع املزمن إىل النصف مع حلول سنة 2015. فإذا 

ما استمّر معدل الرتاجع السنوي املسجل خالل العرشين سنة املاضية حتى 

سنة 2015، قد تبلغ نسبة انتشار نقص التغذية يف أقاليم العاÚ النامي 12.5 

الهدف اإلèا¶ لأللفية، لكن  يزال أعىل من غاية  املائة - وهو معدل ال  يف 

أقرب بكث¯ مÎ كان متوقعاً يف ما مىض.

ال تزال هناك مع ذلك اختالفات كربى بÀ املناطق واألفراد. ولقد استمّر 

انخفاض عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء يف آسيا يف السنوات 

الخاصة  باتجاه تحقيق غايتها  الصحيح  املسار  ̄ة، مÎ وضع آسيا عىل  األخ

يف  أما  الالتينية.  أمريكا  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  لأللفية.  اإلèا¶  بالهدف 

لتحقيق  فعلياً  واملتنامي عÎ هو مطلوب  الكب¯  انحرافها  فيتسمّر  أفريقيا، 

غايتها؛ ويقابل بشكل عام االتجاه نحو إحراز تقدم عىل صعيد خفض نقص 

التغذية اتجاها الفقر ووفيات األطفال. ويف غرب آسيا أيضاً ارتفع تدريجياً 

فئات  املناطق ضمن  ترتيب  (يتبع   1992-1990 منذ  التغذية  نقص  انتشار 

مفصالً  عرضاً  بالتقرير  امللحق  ويتضمن  املتحدة؛  لألمم  املوحد  التصنيف 

لرتكيبة البلدان).

املنطقة   Àب الجوع  خفض  باتجاه  التقدم  معدالت  تفاوت  ظّل  ويف 

ّ̄ توزيع تواجد الجياع يف املناطق النامية عىل امتداد العرشين  واألخرى، تغ

آسيا  رشق  جنوب  نصيب  شهد  وقد  اليسار).  أسفل  (الشكل،  الفائتة  سنة 

 Àب تراجع  أكرب  النامية  املناطق  يف  التغذية  ناقيص  من  آسيا  ورشق 

1990-1992 و2010-2012 (من 13.4 إىل 7.5 يف املائة ومن 26.1 إىل 19.2 

يف املائة عىل التوايل) يف حÀ ُسّجل تراجع أيضاً يف أمريكا الالتينية من 6.5 إىل 

5.6 يف املائة. وارتفعت àوازاة ذلك تلك املعدالت من 32.7 إىل 35.0 يف املائة 

يف جنوب آسيا ومن 17.0 إىل 27.0 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ومن 1.3 إىل 2.9 يف املائة يف غرب آسيا وشÎل أفريقيا.

نقص التغذية يف السنوات األخ�ة

تش¯ التقديرات الجديدة أيضاً إىل أّن ازدياد الجوع يف الفرتة 2010-2007 - 

وهي الفرتة التي شهدت أزمة اقتصادية وأزمة أسعار املواد الغذائية - كان 

أقّل حدة مÎ كان متوقعاً. ويُعزى ذلك إىل أسباب عدة. أولها، أّن منهجية 

للطاقة  املعتاد  االستهالك  إىل  استناداً  املزمن  التغذية  نقص  تقّدر  الفاو 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار والتي تكون  الغذائية من دون مراعاة تأث

االنتشار  معدل  استخدام  عدم  ينبغي  لذلك،  ونتيجة  األجل.  ̄ة  قص عادة 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار أو  الستخالص استنتاجات نهائية حول تأث

الصدمات  عدوى  انتقال  كان  ثانياً،  األجل.  ̄ة  القص الصدمات  من  ̄ها  غ

االقتصادية إىل العديد من البلدان النامية أقّل بروزاً مÎ كان متوقعاً. وتش¯ 

الكب¯" يف سنتي  "االنكÎش  أّن  إىل  اإلجÎيل  املحيل  للناتج  توقعات حديثة 

البلدان  من  العديد  يف  طفيف  تباطؤ  عىل  الواقع  يف  اقترص   2009-2008

النامية وإىل أّن الزيادات يف األسعار املحلية للمواد الغذائية األساسية كانت 

محدودة جداً يف الصÀ والهند وإندونيسيا (أكرب ثالثة بلدان نامية).

لكن، حتى يف حال تعّذر ربط ارتفاع األسعار بصورة مبارشة بانخفاض 

ارتفاع  يؤدي  قد  السكان،  يستهلكها  التي  اإلجÎلية  الحرارية  السعرات 

جودة  تراجع  مثالً  منها  أخرى  سلبية  ̄ات  تأث إىل  الغذائية  املواد  أسعار 

األساسية  االحتياجات  عىل  للحصول  املحدودة  والفرص  الغذا¶  النظام 

باستخدام  ̄ات  التأث هذه  تقييم  الصعب  ومن  والتعليم.  كالصحة  األخرى 

املعلومات املتاحة حالياً يف معظم البلدان ومن املؤكّد أنه من غ¯ املمكن 

الغذائية.  الطاقة  كفاية  مدى  عىل  فقط  يعتمد  مؤرش  أي  يف  مراعاتها 

تحديد  إىل  املعلومات،  يف  الثغرة  هذه  لسّد  منها  àحاولة  الفاو،  وقامت 

مجموعة أولية تضّم أكÍ من 20 مؤرشاً متاحة ملعظم البلدان والسنوات. 

وتتوافر البيانات ذات الصلة عىل املوقع اإللكرتوñ املصاحب لهذا التقرير 

األمن  محليل  ستمّكن  وهي   (/www.fao.org/publications/soò/ar)

ملختلف  أشمل  تقييم  إجراء  من  الصلة  ذات  السياسات  وواضعي  الغذا¶ 

أبعاد انعدام األمن الغذا¶ وجميع األوجه التي يتجىل من خاللها àا يفيد 

السياسات لتفعيل التدخالت واالستجابات.

النمو االقتصادي – رضوري لكن غ� كاٍف لترسيع الحد 
من الجوع وسوء التغذية

شهد التقدم باتجاه الحد من نقص التغذية تباطؤاً ملحوظاً منذ سنة 2007 

وسيكون النمو االقتصادي املعزز مكوناً هاماً إلنجاح عملية الحد من الجوع 

بصورة مستدامة. وبالفعل، شهدت باإلجÎل املناطق التي سّجلت èواً أرسع 

 Ú̄ة أرسع؛ ويالحظ يف مختلف أنحاء العا ̄ها انخفاض الجوع فيها بوت من غ

أدناه).  الشكل  (انظر  أكرب  بتنوع غذا¶  ينعمون  أعىل  لديهم دخل  أّن من 

وخالل العقد املايض، كان èو الدخل للفرد الواحد إيجابياً يف جميع أقاليم 

البلدان النامية، غ¯ أن النمو Ú يُحدث يف العديد من البلدان أي انخفاض 

ملحوظ يف الجوع، مÎ يعني أّن النمو وحده غ¯ قادر عىل األرجح 

عىل إحداث تأث¯ كب¯ للحد من الجوع.

وال بد للنمو االقتصادي من إرشاك الفقراء ومن الوصول إليهم من 

̄ها من الفرص لكسب املداخيل. وعالوة  خالل زيادة فرص العمل وغ

عىل ذلك، ال بد من أن تتشاطر املرأة هذه التطورات ذلك أّن من شأن 

تعزيز تحّكم املرأة بالدخل األرسي أن يزيد من احتÎل إنفاق مزيد 

من األموال لرشاء ما يسهم يف تحسÀ التغذية والصحة.

اتخاذ  الحكومات  عىل   Àّيتع االقتصادي،  النمو  إىل  وباإلضافة 

النمو  يدّر  أن  املفرتض  ومن  الجوع.  عىل  بالقضاء  كفيلة  إجراءات 

االقتصادي عائدات إضافية عىل الحكومات بفضل الرضائب والرسوم، 

املهارات  وتنمية  التعليم  لتمويل  األموال  تلك  تُستخدم  أن  عىل 

ومجموعة واسعة من الربامج العامة للصحة والتغذية. ويفرتض هذا 

السلع  توف¯  ذلك  يف  àا  حكيمة،  إدارة  وجود  أسايس  كرشط  أيضاً 

العامة األساسية واالستقرار السيايس وسيادة القانون واحرتام حقوق 

اإلنسان ومكافحة الفساد ووجود مؤسسات فعالة.

ويُعترب النمو الزراعي أحد األمثلة عىل النمو الذي غالباً ما يصل 

أصحاب  إنتاجية  زيادة  إىل  يستند  كان  ما  إذا  خاصة  الفقراء  إىل 

البلدان  الزراعي أهمية خاصة يف  النمو  ̄ة. ويكتيس  الحيازات الصغ

املتدنية الدخل حيث مساهمة الزراعة يف الحد من الفقر هي األكرب 

الفقر  من  الحد  يف  فعاليتها  أيضاً  الزراعة  أثبتت  وقد  اإلطالق.  عىل 

والجوع يف الحاالت التي ال يوجد فيها تفاوت كب¯ يف توزيع األصول، 

النمو  ̄ة يستفيدون بعد ذلك من  الصغ الحيازات  أّن أصحاب  ذلك 

أصحاب  دمج  عىل  أكرب  بقدر  الرتكيز  شأن  ومن  مبارشة.  استفادة 

̄ة يف األسواق أن يساهم ليس فقط يف تلبية الطلب  الحيازات الصغ

من  مزيد  أمام  أيضاً  الباب  يفتح  أن  بل  املستقبل،  يف  األغذية  عىل 

الفرص إلقامة عالقات مع االقتصاد الريفي غ¯ الزراعي عىل اعتبار أّن 

القسم  األرجح  عىل  يستخدمون  سوف  ̄ة  الصغ الحيازات  أصحاب 

األكرب من دخلهم اإلضايف لرشاء سلع وخدمات منتجة محلياً. 

وسعياً إىل الحد من نقص التغذية يف أرسع وقت ممكن، ال بد أن 

"مراعياً  أيضاً  يكون  أن  بل  الفقراء فحسب  ليس  النمو  من  يستفيد 

للتغذية". فتحسÀ األمن الغذا¶ والتغذية هو أكÍ من مجرد زيادة 

 Àكمية املتحصالت من الطاقة - بل إنه مرتبط أيضاً بتحس

نوعية األغذية من حيث تنوعها الغذا¶ وتعددها ومحتواها 

العالقة  تاريخه  املغذيات وسالمتها. ولقد كانت  حتى  من 

بÀ النمو االقتصادي والتغذية عالقة ضعيفة تتخللها فرتات 

يف  فعلية  ̄ات  تغي شكل  عىل  النمو  يُرتجم  أن  قبل  طويلة 

لهذه  داِعمة  سياسات  تطبيق   Àّويتع التغذوية.  الحالة 

والتغذية  الزراعة   Àب يجمع  متكامل  إطار  يف  األهداف 

خاصة  أهمية  االقتصادي  النمو  يكتيس   Àح ويف  والصحة. 

إلحراز تقدم عىل صعيد تحسÀ تغذية الشعوب، ãة عالقات 

 ûالغذائية املغذية حيوية ل فالنظم   - باالتجاه اآلخر  أيضاً 

يحقق األفراد كامل قدراتهم البدنية والفكرية ولû يحافظوا 

عىل صحتهم، مÎ يساهم يف تحقيق النمو االقتصادي. ومن 

أن  التعليم  عىل  وحصولهم  األطفال  تغذية   Àتحس شأن 

مستويات  بالتايل  يزيد  وأن  الفكرية  التنمية  أيضاً  يحّسن 

الدخل لهؤالء األطفال متى أصبحوا راشدين، هذا باإلضافة 

إىل تحقيق فوائد شخصية وللمجتمع ككّل.

èو  إىل  املستند  والقوي  العادل  االقتصادي  النمو  وإّن 

االقتصاد الريفي يف البلدان املتدنية الدخل يسعى إىل زيادة 

فرص حصول الفقراء عىل األغذية وإىل تحسÀ تغذيتهم. غ¯ 

̄ات التي يتيحها النمو االقتصادي أّن بعض التغي

ال تجني ãارها عىل الفور وغالباً ما يتعذر عىل املجموعات 

السكانية املحتاجة االستفادة عىل الفور من الفرص الناشئة 

يف  االجتÎعية  الحÎية   Àتأم الرضوري  من  لذا،  ذلك.  عن 

بحيث  للمخاطر  عرضة  األشّد  الفئات  لدعم  القص¯  األجل 

يتسنى الحد من الجوع ومن نقص التغذية يف أرسع وقت 

خفض  عىل  أيضاً  قادرة  االجتÎعية  الحÎية  أّن  إال  ممكن. 

نقص التغذية يف األجل الطويل. فهي تحّسن بالدرجة األوىل 

اليافعÀ - وهو استثÎر مرِبح يف املستقبل  تغذية األطفال 

أفضل وصحة  علمي  تحصيل  ذو  راشدون  عنه  ينتج  حيث 

أفضل. وهي تساعد يف مرحلة ثانية يف التخفيف من وطأة 

وعىل  التكنولوجيا  اعتÎد  يشّجع عىل  الذي  األمر  املخاطر، 

تحقيق النمو االقتصادي. و�كن القضاء عىل نقص التغذية 

وسوء التغذية يف أرسع وقت ممكن من خالل تصميم نظام 

للنمو  مسانداً  يكون  الرتكيب  محكم  االجتÎعية  للحÎية 

االقتصادي ومكّمالً له.
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النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

كل� ازداد الدخل، كل� ازداد التنوع الغذا�توزيع نقص التغذية يف العا  النامي بحسب األقاليم، 0102-2102 (باملالي�)نقص التغذية يف العا  النامي

�نصيب املجموعات الغذائية من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية (النسبة املئوية)النسبة املئوية من ناقيص التغذيةباملالي

معدل االنتشار (املحور األيرس)العدد (املحور األ�ن)

يعرض تقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� يف سنة 2012 تقديرات جديدة لعدد ناقيص التغذية ونسبتهم من حيث 
توزيع إمدادات الطاقة الغذائية. وال يزال عدد الجياع يف العا  مرتفعاً بشكل غ� مقبول بعدما بلغ عدد من يعانون من 
نقص مزمن يف التغذية 870 مليون نسمة يف الفرتة 2010-2012. ويعيش القسم األكرب منهم يف البلدان النامية حيث يقّدر 

عدد ناقيص التغذية بزهاء 850 مليون نسمة أو أقل بشكل طفيف من 15 يف املائة من السكان.

تفيد التقديرات املحّسنة لنقص التغذية اعتباراً من سنة 1990 أّن التقدم املحرز باتجاه خفض الجوع قد فاق التوّقعات.  

لكّن القسم األكرب من التقدم تحقق قبل الفرتة 2007-2008. وتباطأ منذ ذلك الح� التقدم املحرز عىل املستوى العاملي 
للحّد من الجوع، ال بل راوح مكانه. 

يتضح من خالل النتائج املنّقحة أّن غاية الهدف اإلÇا� لأللفية املتمثلة يف خفض انتشار نقص التغذية إىل النصف يف العا  
النامي مع حلول سنة 2015 بات يف متناول اليد، رشط اتخاذ اإلجراءات املناسبة الكفيلة بعكس التباطؤ الحاصل منذ الفرتة 

 .2008-2007

رغم التحسينات امللحوظة التي أُدخلت هذه السنة عىل املنهجية التي تعتمدها الفاو يف تقديراتها عن  نقص التغذية، من 
البيانات لإلحاطة بتأث�ات أسعار املواد الغذائية والصدمات االقتصادية   �الرضوري إجراء مزيد من التحسينات وتحس
الفرتة  يف  األسعار  يف  الحادة  باالرتفاعات  الجوع  تأثّر  بالكامل  تعكس  ال  التغذية  نقص  تقديرات  فإّن  وعليه،  األخرى. 
̄ة يف األسعار. ومن  2007-2008 أو التباطؤ االقتصادي الذي تشهده بعض البلدان منذ سنة 2009، ناهيك عن الزيادات األخ

الرضوري توافر مؤرشات أخرى للتوصل إىل تقييم أشمل لنقص التغذية واألمن الغذا¶.

لÖ يؤدي النمو االقتصادي إىل تعزيز تغذية أكÔ املحتاج�، ال بّد من أن يشارك الفقراء يف عملية النمو وأن يستفيدوا 
منها: (1) يجب أن يُرشك النمو الفقراء وأن يصل إليهم؛ (2) يتعÀّ عىل الفقراء استخدام الدخل اإلضايف لتعزيز كميّة نظمهم 
للسلع  العامة  املوارد  من  املزيد  تستخدم  أن  بالحكومات  يجدر  و(3)  الصحيّة؛  الخدمات   Àولتحس ونوعيتها  الغذائية 

والخدمات العامة التي يستفيد منها الفقراء والجياع. 

يّتسم النمو الزراعي بفعالية خاصة للحّد من الجوع ومن سوء التغذية. ويعتمد القسم األكرب ممن يعانون الفقر املدقع 
عىل الزراعة واألنشطة املتصلة بها لكسب قسم وافر من سبل عيشهم. ويكون النمو الزراعي الذي يشارك فيه أصحاب 
̄ة، ال سيÎ النساء، أكÍ فعالية للحّد من الفقر املدقع والجوع متى نجح يف زيادة العائدات لقاء العمل ومتى  الحيازات الصغ

خلق فرص عمل للفقراء.

يجدر بالنمو االقتصادي والزراعية أن يكونا "مراعي� للتغذية". ال بّد أن يؤدي النمو إىل زيادة النتائج الغذائية من خالل 
تعزيز الفرص املتاحة للفقراء من أجل تنويع نظمهم الغذائية؛ وزيادة فرص الحصول عىل مياه رشب آمنة وعىل خدمات 
الرصف الصحي؛ زيادة فرص النفاذ إىل الخدمات الصحيّة؛ توعية املستهلكÀ عىل نحو أفضل عىل التغذية الصحيحة والعناية 
املقابل  يف  وتُعترب  الدقيقة.  املغذيات  يف  الحاد  النقص  معيّنة يف حاالت  فئات  الغذائية عىل  املكّمالت  وتوزيع  باألطفال؛ 

التغذية الجيّدة عنرصاً رئيسياً لتحقيق النمو االقتصادي املستدام. 

إّن الح�ية االجت�عية أساسية لترسيع عجلة الحّد من الجوع. فهي قادرة بالدرجة األوىل عىل حÎية الفئات األكÍ ضعفاً 
التي Ú تستفد من النمو االقتصادي. وثانيا، تساهم الحÎية االجتÎعية، الحسنة التنظيم، مساهمة مبارشة يف ترسيع عجلة 
النمو االقتصادي من خالل تنمية املوارد البرشية وتعزيز قدرة الفقراء، خاصة صغار املزارعÀ منهم، عىل التصدي للمخاطر 

واعتÎد تكنولوجيات محّسنة ذات إنتاجية عالية.

ويجدر  الجوع.  من  الحّد  عىل  برسعة  للعمل  وحاسمة  هاِدفة  عامة  إجراءات  مع  يرتافق  أن  االقتصادي  للنمو  بّد  ال 
بالسياسات والربامج العامة أن تخلق مناخاً مشّجعاً للنمو االقتصادي الطويل األجل املنارص للفقراء. ومن العنارص الرئيسية 
لخلق مناخ مشّجع توف¯ السلع والخدمات العامة لتطوير القطاعات اإلنتاجية وإعطاء الفقراء فرصاً متساوية للحصول عىل 
الشفافية  ِقوامه  لإلدارة،  محّسن  نظام  وجود  ويتّسم  وتطبيقها.  االجتÎعية  للحÎية  نظم  وتصميم  املرأة   Àكßو املوارد 
واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، بأهمية خاصة àا يضمن كفاءة هذا النوع من السياسات والربامج. 

جز
مو

نقص التغذية حول العا 

الفرتة  خالل  نسمة  مليون   870 بحدود  التغذية  ناقيص  عدد  يقّدر 

2010-2012. ويوازي هذا نسبة 12.5 يف املائة من سكان العاÚ أو ما يعادل 

شخص واحد من أصل كل ãانية أشخاص. ويعيش القسم األكرب من هؤالء – 

التغذية  انتشار نقص  يقّدر حالياً  النامية حيث  البلدان  مليون نسمة – يف 

اليمÀ). ولقد بلغ نقص  السكان (الشكل، أسفل  املائة من  بنسبة 14.9 يف 

التغذية يف العاÚ مستوى Ú يعد مقبوالً.

وتش¯ آخر األرقام الناشئة عن تحّسن البيانات واملنهجية املستخدمة من 

قبل الفاو لحساب مؤرشها الخاص بنقص التغذية إىل أّن عدد ناقيص التغذية 

̄ة أكرب مÎ كان متوقعاً حتى سنة 2007، رغم تباطؤ  يف العاÚ قد تراجع بوت

 Úالعا بات  لذلك،  ونتيجة   .(Àاليم أسفل  (الشكل،  ذلك  بعد  الرتاجع  ̄ة  وت

النامي ككّل أقرب بكث¯ إىل تحقيق غاية الهدف اإلèا¶ لأللفية املتمثلة يف 

خفض نسبة من يعانون الجوع املزمن إىل النصف مع حلول سنة 2015. فإذا 

ما استمّر معدل الرتاجع السنوي املسجل خالل العرشين سنة املاضية حتى 

سنة 2015، قد تبلغ نسبة انتشار نقص التغذية يف أقاليم العاÚ النامي 12.5 

الهدف اإلèا¶ لأللفية، لكن  يزال أعىل من غاية  املائة - وهو معدل ال  يف 

أقرب بكث¯ مÎ كان متوقعاً يف ما مىض.

ال تزال هناك مع ذلك اختالفات كربى بÀ املناطق واألفراد. ولقد استمّر 

انخفاض عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء يف آسيا يف السنوات 

الخاصة  باتجاه تحقيق غايتها  الصحيح  املسار  ̄ة، مÎ وضع آسيا عىل  األخ

يف  أما  الالتينية.  أمريكا  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  لأللفية.  اإلèا¶  بالهدف 

لتحقيق  فعلياً  واملتنامي عÎ هو مطلوب  الكب¯  انحرافها  فيتسمّر  أفريقيا، 

غايتها؛ ويقابل بشكل عام االتجاه نحو إحراز تقدم عىل صعيد خفض نقص 

التغذية اتجاها الفقر ووفيات األطفال. ويف غرب آسيا أيضاً ارتفع تدريجياً 

فئات  املناطق ضمن  ترتيب  (يتبع   1992-1990 منذ  التغذية  نقص  انتشار 

مفصالً  عرضاً  بالتقرير  امللحق  ويتضمن  املتحدة؛  لألمم  املوحد  التصنيف 

لرتكيبة البلدان).

املنطقة   Àب الجوع  خفض  باتجاه  التقدم  معدالت  تفاوت  ظّل  ويف 

ّ̄ توزيع تواجد الجياع يف املناطق النامية عىل امتداد العرشين  واألخرى، تغ

آسيا  رشق  جنوب  نصيب  شهد  وقد  اليسار).  أسفل  (الشكل،  الفائتة  سنة 

 Àب تراجع  أكرب  النامية  املناطق  يف  التغذية  ناقيص  من  آسيا  ورشق 

1990-1992 و2010-2012 (من 13.4 إىل 7.5 يف املائة ومن 26.1 إىل 19.2 

يف املائة عىل التوايل) يف حÀ ُسّجل تراجع أيضاً يف أمريكا الالتينية من 6.5 إىل 

5.6 يف املائة. وارتفعت àوازاة ذلك تلك املعدالت من 32.7 إىل 35.0 يف املائة 

يف جنوب آسيا ومن 17.0 إىل 27.0 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ومن 1.3 إىل 2.9 يف املائة يف غرب آسيا وشÎل أفريقيا.

نقص التغذية يف السنوات األخ�ة

تش¯ التقديرات الجديدة أيضاً إىل أّن ازدياد الجوع يف الفرتة 2010-2007 - 

وهي الفرتة التي شهدت أزمة اقتصادية وأزمة أسعار املواد الغذائية - كان 

أقّل حدة مÎ كان متوقعاً. ويُعزى ذلك إىل أسباب عدة. أولها، أّن منهجية 

للطاقة  املعتاد  االستهالك  إىل  استناداً  املزمن  التغذية  نقص  تقّدر  الفاو 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار والتي تكون  الغذائية من دون مراعاة تأث

االنتشار  معدل  استخدام  عدم  ينبغي  لذلك،  ونتيجة  األجل.  ̄ة  قص عادة 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار أو  الستخالص استنتاجات نهائية حول تأث

الصدمات  عدوى  انتقال  كان  ثانياً،  األجل.  ̄ة  القص الصدمات  من  ̄ها  غ

االقتصادية إىل العديد من البلدان النامية أقّل بروزاً مÎ كان متوقعاً. وتش¯ 

الكب¯" يف سنتي  "االنكÎش  أّن  إىل  اإلجÎيل  املحيل  للناتج  توقعات حديثة 

البلدان  من  العديد  يف  طفيف  تباطؤ  عىل  الواقع  يف  اقترص   2009-2008

النامية وإىل أّن الزيادات يف األسعار املحلية للمواد الغذائية األساسية كانت 

محدودة جداً يف الصÀ والهند وإندونيسيا (أكرب ثالثة بلدان نامية).

لكن، حتى يف حال تعّذر ربط ارتفاع األسعار بصورة مبارشة بانخفاض 

ارتفاع  يؤدي  قد  السكان،  يستهلكها  التي  اإلجÎلية  الحرارية  السعرات 

جودة  تراجع  مثالً  منها  أخرى  سلبية  ̄ات  تأث إىل  الغذائية  املواد  أسعار 

األساسية  االحتياجات  عىل  للحصول  املحدودة  والفرص  الغذا¶  النظام 

باستخدام  ̄ات  التأث هذه  تقييم  الصعب  ومن  والتعليم.  كالصحة  األخرى 

املعلومات املتاحة حالياً يف معظم البلدان ومن املؤكّد أنه من غ¯ املمكن 

الغذائية.  الطاقة  كفاية  مدى  عىل  فقط  يعتمد  مؤرش  أي  يف  مراعاتها 

تحديد  إىل  املعلومات،  يف  الثغرة  هذه  لسّد  منها  àحاولة  الفاو،  وقامت 

مجموعة أولية تضّم أكÍ من 20 مؤرشاً متاحة ملعظم البلدان والسنوات. 

وتتوافر البيانات ذات الصلة عىل املوقع اإللكرتوñ املصاحب لهذا التقرير 

األمن  محليل  ستمّكن  وهي   (/www.fao.org/publications/soò/ar)

ملختلف  أشمل  تقييم  إجراء  من  الصلة  ذات  السياسات  وواضعي  الغذا¶ 

أبعاد انعدام األمن الغذا¶ وجميع األوجه التي يتجىل من خاللها àا يفيد 

السياسات لتفعيل التدخالت واالستجابات.

النمو االقتصادي – رضوري لكن غ� كاٍف لترسيع الحد 
من الجوع وسوء التغذية

شهد التقدم باتجاه الحد من نقص التغذية تباطؤاً ملحوظاً منذ سنة 2007 

وسيكون النمو االقتصادي املعزز مكوناً هاماً إلنجاح عملية الحد من الجوع 

بصورة مستدامة. وبالفعل، شهدت باإلجÎل املناطق التي سّجلت èواً أرسع 

 Ú̄ة أرسع؛ ويالحظ يف مختلف أنحاء العا ̄ها انخفاض الجوع فيها بوت من غ

أدناه).  الشكل  (انظر  أكرب  بتنوع غذا¶  ينعمون  أعىل  لديهم دخل  أّن من 

وخالل العقد املايض، كان èو الدخل للفرد الواحد إيجابياً يف جميع أقاليم 

البلدان النامية، غ¯ أن النمو Ú يُحدث يف العديد من البلدان أي انخفاض 

ملحوظ يف الجوع، مÎ يعني أّن النمو وحده غ¯ قادر عىل األرجح 

عىل إحداث تأث¯ كب¯ للحد من الجوع.

وال بد للنمو االقتصادي من إرشاك الفقراء ومن الوصول إليهم من 

̄ها من الفرص لكسب املداخيل. وعالوة  خالل زيادة فرص العمل وغ

عىل ذلك، ال بد من أن تتشاطر املرأة هذه التطورات ذلك أّن من شأن 

تعزيز تحّكم املرأة بالدخل األرسي أن يزيد من احتÎل إنفاق مزيد 

من األموال لرشاء ما يسهم يف تحسÀ التغذية والصحة.

اتخاذ  الحكومات  عىل   Àّيتع االقتصادي،  النمو  إىل  وباإلضافة 

النمو  يدّر  أن  املفرتض  ومن  الجوع.  عىل  بالقضاء  كفيلة  إجراءات 

االقتصادي عائدات إضافية عىل الحكومات بفضل الرضائب والرسوم، 

املهارات  وتنمية  التعليم  لتمويل  األموال  تلك  تُستخدم  أن  عىل 

ومجموعة واسعة من الربامج العامة للصحة والتغذية. ويفرتض هذا 

السلع  توف¯  ذلك  يف  àا  حكيمة،  إدارة  وجود  أسايس  كرشط  أيضاً 

العامة األساسية واالستقرار السيايس وسيادة القانون واحرتام حقوق 

اإلنسان ومكافحة الفساد ووجود مؤسسات فعالة.

ويُعترب النمو الزراعي أحد األمثلة عىل النمو الذي غالباً ما يصل 

أصحاب  إنتاجية  زيادة  إىل  يستند  كان  ما  إذا  خاصة  الفقراء  إىل 

البلدان  الزراعي أهمية خاصة يف  النمو  ̄ة. ويكتيس  الحيازات الصغ

املتدنية الدخل حيث مساهمة الزراعة يف الحد من الفقر هي األكرب 

الفقر  من  الحد  يف  فعاليتها  أيضاً  الزراعة  أثبتت  وقد  اإلطالق.  عىل 

والجوع يف الحاالت التي ال يوجد فيها تفاوت كب¯ يف توزيع األصول، 

النمو  ̄ة يستفيدون بعد ذلك من  الصغ الحيازات  أّن أصحاب  ذلك 

أصحاب  دمج  عىل  أكرب  بقدر  الرتكيز  شأن  ومن  مبارشة.  استفادة 

̄ة يف األسواق أن يساهم ليس فقط يف تلبية الطلب  الحيازات الصغ

من  مزيد  أمام  أيضاً  الباب  يفتح  أن  بل  املستقبل،  يف  األغذية  عىل 

الفرص إلقامة عالقات مع االقتصاد الريفي غ¯ الزراعي عىل اعتبار أّن 

القسم  األرجح  عىل  يستخدمون  سوف  ̄ة  الصغ الحيازات  أصحاب 

األكرب من دخلهم اإلضايف لرشاء سلع وخدمات منتجة محلياً. 

وسعياً إىل الحد من نقص التغذية يف أرسع وقت ممكن، ال بد أن 

"مراعياً  أيضاً  يكون  أن  بل  الفقراء فحسب  ليس  النمو  من  يستفيد 

للتغذية". فتحسÀ األمن الغذا¶ والتغذية هو أكÍ من مجرد زيادة 

 Àكمية املتحصالت من الطاقة - بل إنه مرتبط أيضاً بتحس

نوعية األغذية من حيث تنوعها الغذا¶ وتعددها ومحتواها 

العالقة  تاريخه  املغذيات وسالمتها. ولقد كانت  حتى  من 

بÀ النمو االقتصادي والتغذية عالقة ضعيفة تتخللها فرتات 

يف  فعلية  ̄ات  تغي شكل  عىل  النمو  يُرتجم  أن  قبل  طويلة 

لهذه  داِعمة  سياسات  تطبيق   Àّويتع التغذوية.  الحالة 

والتغذية  الزراعة   Àب يجمع  متكامل  إطار  يف  األهداف 

خاصة  أهمية  االقتصادي  النمو  يكتيس   Àح ويف  والصحة. 

إلحراز تقدم عىل صعيد تحسÀ تغذية الشعوب، ãة عالقات 

 ûالغذائية املغذية حيوية ل فالنظم   - باالتجاه اآلخر  أيضاً 

يحقق األفراد كامل قدراتهم البدنية والفكرية ولû يحافظوا 

عىل صحتهم، مÎ يساهم يف تحقيق النمو االقتصادي. ومن 

أن  التعليم  عىل  وحصولهم  األطفال  تغذية   Àتحس شأن 

مستويات  بالتايل  يزيد  وأن  الفكرية  التنمية  أيضاً  يحّسن 

الدخل لهؤالء األطفال متى أصبحوا راشدين، هذا باإلضافة 

إىل تحقيق فوائد شخصية وللمجتمع ككّل.

èو  إىل  املستند  والقوي  العادل  االقتصادي  النمو  وإّن 

االقتصاد الريفي يف البلدان املتدنية الدخل يسعى إىل زيادة 

فرص حصول الفقراء عىل األغذية وإىل تحسÀ تغذيتهم. غ¯ 

̄ات التي يتيحها النمو االقتصادي أّن بعض التغي

ال تجني ãارها عىل الفور وغالباً ما يتعذر عىل املجموعات 

السكانية املحتاجة االستفادة عىل الفور من الفرص الناشئة 

يف  االجتÎعية  الحÎية   Àتأم الرضوري  من  لذا،  ذلك.  عن 

بحيث  للمخاطر  عرضة  األشّد  الفئات  لدعم  القص¯  األجل 

يتسنى الحد من الجوع ومن نقص التغذية يف أرسع وقت 

خفض  عىل  أيضاً  قادرة  االجتÎعية  الحÎية  أّن  إال  ممكن. 

نقص التغذية يف األجل الطويل. فهي تحّسن بالدرجة األوىل 

اليافعÀ - وهو استثÎر مرِبح يف املستقبل  تغذية األطفال 

أفضل وصحة  علمي  تحصيل  ذو  راشدون  عنه  ينتج  حيث 

أفضل. وهي تساعد يف مرحلة ثانية يف التخفيف من وطأة 

وعىل  التكنولوجيا  اعتÎد  يشّجع عىل  الذي  األمر  املخاطر، 

تحقيق النمو االقتصادي. و�كن القضاء عىل نقص التغذية 

وسوء التغذية يف أرسع وقت ممكن من خالل تصميم نظام 

للنمو  مسانداً  يكون  الرتكيب  محكم  االجتÎعية  للحÎية 

االقتصادي ومكّمالً له.

املجموعات األخرى
السكريات

الدهون والزيوت
األغذية الحيوانية املصدر

الفاكهة والخضار
البقوليات

الجذور والدرنيات
الحبوب

التحسينات يف مؤرش الفاو للجوع

تقديرات   Úالعا الغذا¶ يف  األمن  انعدام  العام من حالة  يعرض إصدار هذا 

جديدة لعدد الجياع يف العاÚ ولنسبتهم منذ سنة 1990، مÎ يعكس حدوث 

عدد من التحسينات الرئيسية يف البيانات واملنهجية املستخدمة من قبل الفاو 

لتحديد مؤرشها الخاص بانتشار نقص التغذية. وتشمل التقديرات الجديدة:

آخر التنقيحات للبيانات عن سكان العاÚ؛  •
بيانات جديدة عن املقاييس البرشية إلجراء دراسات استقصائية     •

سكانية وصحية وأرسيّة الستخالص الحد األدý املراجع من متطلبات    

الطاقة الغذائية بحسب البلدان؛  

تقديرات محدثة إلمدادات الطاقة الغذائية بحسب البلدان؛  •
تقديرات خاصة بكل بلد من البلدان للخسائر الغذائية عىل مستوى    •

التوزيع بالتفرقة؛  

والتحسينات التقنية يف املنهجية.  •

̄ة  وتجدر اإلشارة إىل أّن املنهجية الحالية ال تتناول تأث¯ الصدمات القص

يف  تربز   Ú ما  االقتصادية،  الصدمات  من  ̄ها  وغ األسعار  صعيد  عىل  األجل 

̄ات الحاصلة يف أèاط االستهالك الغذائية الطويلة األجل. التغي

املصدر: الفاو، تحليل الدراسات االستقصائية لألُرس.املصدر: الفاو.املصدر: الفاو.

املجموع = 868 مليوناً
أوقيانوسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

املناطق املتقدمة

غرب آسيا و شÎل أفريقي

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا

رشق آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

مالحظة: تشمل البيانات 
األرس ذات ُخمس الدخل 
األدý واألعىل يف ٧٤ من 

البلدان النامية.

أفريقيا جنوب الصحراء الكربىأمريكا الالتينية والبحر الكاريبيآسيا ش�ل أفريقيا

هدف مؤßر
القمة العاملي لألغذية

غاية األهداف اإلèائية لأللفية
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النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

كل� ازداد الدخل، كل� ازداد التنوع الغذا�توزيع نقص التغذية يف العا  النامي بحسب األقاليم، 0102-2102 (باملالي�)نقص التغذية يف العا  النامي

�نصيب املجموعات الغذائية من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية (النسبة املئوية)النسبة املئوية من ناقيص التغذيةباملالي

معدل االنتشار (املحور األيرس)العدد (املحور األ�ن)

يعرض تقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� يف سنة 2012 تقديرات جديدة لعدد ناقيص التغذية ونسبتهم من حيث 
توزيع إمدادات الطاقة الغذائية. وال يزال عدد الجياع يف العا  مرتفعاً بشكل غ� مقبول بعدما بلغ عدد من يعانون من 
نقص مزمن يف التغذية 870 مليون نسمة يف الفرتة 2010-2012. ويعيش القسم األكرب منهم يف البلدان النامية حيث يقّدر 

عدد ناقيص التغذية بزهاء 850 مليون نسمة أو أقل بشكل طفيف من 15 يف املائة من السكان.

تفيد التقديرات املحّسنة لنقص التغذية اعتباراً من سنة 1990 أّن التقدم املحرز باتجاه خفض الجوع قد فاق التوّقعات.  

لكّن القسم األكرب من التقدم تحقق قبل الفرتة 2007-2008. وتباطأ منذ ذلك الح� التقدم املحرز عىل املستوى العاملي 
للحّد من الجوع، ال بل راوح مكانه. 

يتضح من خالل النتائج املنّقحة أّن غاية الهدف اإلÇا� لأللفية املتمثلة يف خفض انتشار نقص التغذية إىل النصف يف العا  
النامي مع حلول سنة 2015 بات يف متناول اليد، رشط اتخاذ اإلجراءات املناسبة الكفيلة بعكس التباطؤ الحاصل منذ الفرتة 

 .2008-2007

رغم التحسينات امللحوظة التي أُدخلت هذه السنة عىل املنهجية التي تعتمدها الفاو يف تقديراتها عن  نقص التغذية، من 
البيانات لإلحاطة بتأث�ات أسعار املواد الغذائية والصدمات االقتصادية   �الرضوري إجراء مزيد من التحسينات وتحس
الفرتة  يف  األسعار  يف  الحادة  باالرتفاعات  الجوع  تأثّر  بالكامل  تعكس  ال  التغذية  نقص  تقديرات  فإّن  وعليه،  األخرى. 
̄ة يف األسعار. ومن  2007-2008 أو التباطؤ االقتصادي الذي تشهده بعض البلدان منذ سنة 2009، ناهيك عن الزيادات األخ

الرضوري توافر مؤرشات أخرى للتوصل إىل تقييم أشمل لنقص التغذية واألمن الغذا¶.

لÖ يؤدي النمو االقتصادي إىل تعزيز تغذية أكÔ املحتاج�، ال بّد من أن يشارك الفقراء يف عملية النمو وأن يستفيدوا 
منها: (1) يجب أن يُرشك النمو الفقراء وأن يصل إليهم؛ (2) يتعÀّ عىل الفقراء استخدام الدخل اإلضايف لتعزيز كميّة نظمهم 
للسلع  العامة  املوارد  من  املزيد  تستخدم  أن  بالحكومات  يجدر  و(3)  الصحيّة؛  الخدمات   Àولتحس ونوعيتها  الغذائية 

والخدمات العامة التي يستفيد منها الفقراء والجياع. 

يّتسم النمو الزراعي بفعالية خاصة للحّد من الجوع ومن سوء التغذية. ويعتمد القسم األكرب ممن يعانون الفقر املدقع 
عىل الزراعة واألنشطة املتصلة بها لكسب قسم وافر من سبل عيشهم. ويكون النمو الزراعي الذي يشارك فيه أصحاب 
̄ة، ال سيÎ النساء، أكÍ فعالية للحّد من الفقر املدقع والجوع متى نجح يف زيادة العائدات لقاء العمل ومتى  الحيازات الصغ

خلق فرص عمل للفقراء.

يجدر بالنمو االقتصادي والزراعية أن يكونا "مراعي� للتغذية". ال بّد أن يؤدي النمو إىل زيادة النتائج الغذائية من خالل 
تعزيز الفرص املتاحة للفقراء من أجل تنويع نظمهم الغذائية؛ وزيادة فرص الحصول عىل مياه رشب آمنة وعىل خدمات 
الرصف الصحي؛ زيادة فرص النفاذ إىل الخدمات الصحيّة؛ توعية املستهلكÀ عىل نحو أفضل عىل التغذية الصحيحة والعناية 
املقابل  يف  وتُعترب  الدقيقة.  املغذيات  يف  الحاد  النقص  معيّنة يف حاالت  فئات  الغذائية عىل  املكّمالت  وتوزيع  باألطفال؛ 

التغذية الجيّدة عنرصاً رئيسياً لتحقيق النمو االقتصادي املستدام. 

إّن الح�ية االجت�عية أساسية لترسيع عجلة الحّد من الجوع. فهي قادرة بالدرجة األوىل عىل حÎية الفئات األكÍ ضعفاً 
التي Ú تستفد من النمو االقتصادي. وثانيا، تساهم الحÎية االجتÎعية، الحسنة التنظيم، مساهمة مبارشة يف ترسيع عجلة 
النمو االقتصادي من خالل تنمية املوارد البرشية وتعزيز قدرة الفقراء، خاصة صغار املزارعÀ منهم، عىل التصدي للمخاطر 

واعتÎد تكنولوجيات محّسنة ذات إنتاجية عالية.

ويجدر  الجوع.  من  الحّد  عىل  برسعة  للعمل  وحاسمة  هاِدفة  عامة  إجراءات  مع  يرتافق  أن  االقتصادي  للنمو  بّد  ال 
بالسياسات والربامج العامة أن تخلق مناخاً مشّجعاً للنمو االقتصادي الطويل األجل املنارص للفقراء. ومن العنارص الرئيسية 
لخلق مناخ مشّجع توف¯ السلع والخدمات العامة لتطوير القطاعات اإلنتاجية وإعطاء الفقراء فرصاً متساوية للحصول عىل 
الشفافية  ِقوامه  لإلدارة،  محّسن  نظام  وجود  ويتّسم  وتطبيقها.  االجتÎعية  للحÎية  نظم  وتصميم  املرأة   Àكßو املوارد 
واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، بأهمية خاصة àا يضمن كفاءة هذا النوع من السياسات والربامج. 

جز
مو

نقص التغذية حول العا 

الفرتة  خالل  نسمة  مليون   870 بحدود  التغذية  ناقيص  عدد  يقّدر 

2010-2012. ويوازي هذا نسبة 12.5 يف املائة من سكان العاÚ أو ما يعادل 

شخص واحد من أصل كل ãانية أشخاص. ويعيش القسم األكرب من هؤالء – 

التغذية  انتشار نقص  يقّدر حالياً  النامية حيث  البلدان  مليون نسمة – يف 

اليمÀ). ولقد بلغ نقص  السكان (الشكل، أسفل  املائة من  بنسبة 14.9 يف 

التغذية يف العاÚ مستوى Ú يعد مقبوالً.

وتش¯ آخر األرقام الناشئة عن تحّسن البيانات واملنهجية املستخدمة من 

قبل الفاو لحساب مؤرشها الخاص بنقص التغذية إىل أّن عدد ناقيص التغذية 

̄ة أكرب مÎ كان متوقعاً حتى سنة 2007، رغم تباطؤ  يف العاÚ قد تراجع بوت

 Úالعا بات  لذلك،  ونتيجة   .(Àاليم أسفل  (الشكل،  ذلك  بعد  الرتاجع  ̄ة  وت

النامي ككّل أقرب بكث¯ إىل تحقيق غاية الهدف اإلèا¶ لأللفية املتمثلة يف 

خفض نسبة من يعانون الجوع املزمن إىل النصف مع حلول سنة 2015. فإذا 

ما استمّر معدل الرتاجع السنوي املسجل خالل العرشين سنة املاضية حتى 

سنة 2015، قد تبلغ نسبة انتشار نقص التغذية يف أقاليم العاÚ النامي 12.5 

الهدف اإلèا¶ لأللفية، لكن  يزال أعىل من غاية  املائة - وهو معدل ال  يف 

أقرب بكث¯ مÎ كان متوقعاً يف ما مىض.

ال تزال هناك مع ذلك اختالفات كربى بÀ املناطق واألفراد. ولقد استمّر 

انخفاض عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء يف آسيا يف السنوات 

الخاصة  باتجاه تحقيق غايتها  الصحيح  املسار  ̄ة، مÎ وضع آسيا عىل  األخ

يف  أما  الالتينية.  أمريكا  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  لأللفية.  اإلèا¶  بالهدف 

لتحقيق  فعلياً  واملتنامي عÎ هو مطلوب  الكب¯  انحرافها  فيتسمّر  أفريقيا، 

غايتها؛ ويقابل بشكل عام االتجاه نحو إحراز تقدم عىل صعيد خفض نقص 

التغذية اتجاها الفقر ووفيات األطفال. ويف غرب آسيا أيضاً ارتفع تدريجياً 

فئات  املناطق ضمن  ترتيب  (يتبع   1992-1990 منذ  التغذية  نقص  انتشار 

مفصالً  عرضاً  بالتقرير  امللحق  ويتضمن  املتحدة؛  لألمم  املوحد  التصنيف 

لرتكيبة البلدان).

املنطقة   Àب الجوع  خفض  باتجاه  التقدم  معدالت  تفاوت  ظّل  ويف 

ّ̄ توزيع تواجد الجياع يف املناطق النامية عىل امتداد العرشين  واألخرى، تغ

آسيا  رشق  جنوب  نصيب  شهد  وقد  اليسار).  أسفل  (الشكل،  الفائتة  سنة 

 Àب تراجع  أكرب  النامية  املناطق  يف  التغذية  ناقيص  من  آسيا  ورشق 

1990-1992 و2010-2012 (من 13.4 إىل 7.5 يف املائة ومن 26.1 إىل 19.2 

يف املائة عىل التوايل) يف حÀ ُسّجل تراجع أيضاً يف أمريكا الالتينية من 6.5 إىل 

5.6 يف املائة. وارتفعت àوازاة ذلك تلك املعدالت من 32.7 إىل 35.0 يف املائة 

يف جنوب آسيا ومن 17.0 إىل 27.0 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ومن 1.3 إىل 2.9 يف املائة يف غرب آسيا وشÎل أفريقيا.

نقص التغذية يف السنوات األخ�ة

تش¯ التقديرات الجديدة أيضاً إىل أّن ازدياد الجوع يف الفرتة 2010-2007 - 

وهي الفرتة التي شهدت أزمة اقتصادية وأزمة أسعار املواد الغذائية - كان 

أقّل حدة مÎ كان متوقعاً. ويُعزى ذلك إىل أسباب عدة. أولها، أّن منهجية 

للطاقة  املعتاد  االستهالك  إىل  استناداً  املزمن  التغذية  نقص  تقّدر  الفاو 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار والتي تكون  الغذائية من دون مراعاة تأث

االنتشار  معدل  استخدام  عدم  ينبغي  لذلك،  ونتيجة  األجل.  ̄ة  قص عادة 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار أو  الستخالص استنتاجات نهائية حول تأث

الصدمات  عدوى  انتقال  كان  ثانياً،  األجل.  ̄ة  القص الصدمات  من  ̄ها  غ

االقتصادية إىل العديد من البلدان النامية أقّل بروزاً مÎ كان متوقعاً. وتش¯ 

الكب¯" يف سنتي  "االنكÎش  أّن  إىل  اإلجÎيل  املحيل  للناتج  توقعات حديثة 

البلدان  من  العديد  يف  طفيف  تباطؤ  عىل  الواقع  يف  اقترص   2009-2008

النامية وإىل أّن الزيادات يف األسعار املحلية للمواد الغذائية األساسية كانت 

محدودة جداً يف الصÀ والهند وإندونيسيا (أكرب ثالثة بلدان نامية).

لكن، حتى يف حال تعّذر ربط ارتفاع األسعار بصورة مبارشة بانخفاض 

ارتفاع  يؤدي  قد  السكان،  يستهلكها  التي  اإلجÎلية  الحرارية  السعرات 

جودة  تراجع  مثالً  منها  أخرى  سلبية  ̄ات  تأث إىل  الغذائية  املواد  أسعار 

األساسية  االحتياجات  عىل  للحصول  املحدودة  والفرص  الغذا¶  النظام 

باستخدام  ̄ات  التأث هذه  تقييم  الصعب  ومن  والتعليم.  كالصحة  األخرى 

املعلومات املتاحة حالياً يف معظم البلدان ومن املؤكّد أنه من غ¯ املمكن 

الغذائية.  الطاقة  كفاية  مدى  عىل  فقط  يعتمد  مؤرش  أي  يف  مراعاتها 

تحديد  إىل  املعلومات،  يف  الثغرة  هذه  لسّد  منها  àحاولة  الفاو،  وقامت 

مجموعة أولية تضّم أكÍ من 20 مؤرشاً متاحة ملعظم البلدان والسنوات. 

وتتوافر البيانات ذات الصلة عىل املوقع اإللكرتوñ املصاحب لهذا التقرير 

األمن  محليل  ستمّكن  وهي   (/www.fao.org/publications/soò/ar)

ملختلف  أشمل  تقييم  إجراء  من  الصلة  ذات  السياسات  وواضعي  الغذا¶ 

أبعاد انعدام األمن الغذا¶ وجميع األوجه التي يتجىل من خاللها àا يفيد 

السياسات لتفعيل التدخالت واالستجابات.

النمو االقتصادي – رضوري لكن غ� كاٍف لترسيع الحد 
من الجوع وسوء التغذية

شهد التقدم باتجاه الحد من نقص التغذية تباطؤاً ملحوظاً منذ سنة 2007 

وسيكون النمو االقتصادي املعزز مكوناً هاماً إلنجاح عملية الحد من الجوع 

بصورة مستدامة. وبالفعل، شهدت باإلجÎل املناطق التي سّجلت èواً أرسع 

 Ú̄ة أرسع؛ ويالحظ يف مختلف أنحاء العا ̄ها انخفاض الجوع فيها بوت من غ

أدناه).  الشكل  (انظر  أكرب  بتنوع غذا¶  ينعمون  أعىل  لديهم دخل  أّن من 

وخالل العقد املايض، كان èو الدخل للفرد الواحد إيجابياً يف جميع أقاليم 

البلدان النامية، غ¯ أن النمو Ú يُحدث يف العديد من البلدان أي انخفاض 

ملحوظ يف الجوع، مÎ يعني أّن النمو وحده غ¯ قادر عىل األرجح 

عىل إحداث تأث¯ كب¯ للحد من الجوع.

وال بد للنمو االقتصادي من إرشاك الفقراء ومن الوصول إليهم من 

̄ها من الفرص لكسب املداخيل. وعالوة  خالل زيادة فرص العمل وغ

عىل ذلك، ال بد من أن تتشاطر املرأة هذه التطورات ذلك أّن من شأن 

تعزيز تحّكم املرأة بالدخل األرسي أن يزيد من احتÎل إنفاق مزيد 

من األموال لرشاء ما يسهم يف تحسÀ التغذية والصحة.

اتخاذ  الحكومات  عىل   Àّيتع االقتصادي،  النمو  إىل  وباإلضافة 

النمو  يدّر  أن  املفرتض  ومن  الجوع.  عىل  بالقضاء  كفيلة  إجراءات 

االقتصادي عائدات إضافية عىل الحكومات بفضل الرضائب والرسوم، 

املهارات  وتنمية  التعليم  لتمويل  األموال  تلك  تُستخدم  أن  عىل 

ومجموعة واسعة من الربامج العامة للصحة والتغذية. ويفرتض هذا 

السلع  توف¯  ذلك  يف  àا  حكيمة،  إدارة  وجود  أسايس  كرشط  أيضاً 

العامة األساسية واالستقرار السيايس وسيادة القانون واحرتام حقوق 

اإلنسان ومكافحة الفساد ووجود مؤسسات فعالة.

ويُعترب النمو الزراعي أحد األمثلة عىل النمو الذي غالباً ما يصل 

أصحاب  إنتاجية  زيادة  إىل  يستند  كان  ما  إذا  خاصة  الفقراء  إىل 

البلدان  الزراعي أهمية خاصة يف  النمو  ̄ة. ويكتيس  الحيازات الصغ

املتدنية الدخل حيث مساهمة الزراعة يف الحد من الفقر هي األكرب 

الفقر  من  الحد  يف  فعاليتها  أيضاً  الزراعة  أثبتت  وقد  اإلطالق.  عىل 

والجوع يف الحاالت التي ال يوجد فيها تفاوت كب¯ يف توزيع األصول، 

النمو  ̄ة يستفيدون بعد ذلك من  الصغ الحيازات  أّن أصحاب  ذلك 

أصحاب  دمج  عىل  أكرب  بقدر  الرتكيز  شأن  ومن  مبارشة.  استفادة 

̄ة يف األسواق أن يساهم ليس فقط يف تلبية الطلب  الحيازات الصغ

من  مزيد  أمام  أيضاً  الباب  يفتح  أن  بل  املستقبل،  يف  األغذية  عىل 

الفرص إلقامة عالقات مع االقتصاد الريفي غ¯ الزراعي عىل اعتبار أّن 

القسم  األرجح  عىل  يستخدمون  سوف  ̄ة  الصغ الحيازات  أصحاب 

األكرب من دخلهم اإلضايف لرشاء سلع وخدمات منتجة محلياً. 

وسعياً إىل الحد من نقص التغذية يف أرسع وقت ممكن، ال بد أن 

"مراعياً  أيضاً  يكون  أن  بل  الفقراء فحسب  ليس  النمو  من  يستفيد 

للتغذية". فتحسÀ األمن الغذا¶ والتغذية هو أكÍ من مجرد زيادة 

 Àكمية املتحصالت من الطاقة - بل إنه مرتبط أيضاً بتحس

نوعية األغذية من حيث تنوعها الغذا¶ وتعددها ومحتواها 

العالقة  تاريخه  املغذيات وسالمتها. ولقد كانت  حتى  من 

بÀ النمو االقتصادي والتغذية عالقة ضعيفة تتخللها فرتات 

يف  فعلية  ̄ات  تغي شكل  عىل  النمو  يُرتجم  أن  قبل  طويلة 

لهذه  داِعمة  سياسات  تطبيق   Àّويتع التغذوية.  الحالة 

والتغذية  الزراعة   Àب يجمع  متكامل  إطار  يف  األهداف 

خاصة  أهمية  االقتصادي  النمو  يكتيس   Àح ويف  والصحة. 

إلحراز تقدم عىل صعيد تحسÀ تغذية الشعوب، ãة عالقات 

 ûالغذائية املغذية حيوية ل فالنظم   - باالتجاه اآلخر  أيضاً 

يحقق األفراد كامل قدراتهم البدنية والفكرية ولû يحافظوا 

عىل صحتهم، مÎ يساهم يف تحقيق النمو االقتصادي. ومن 

أن  التعليم  عىل  وحصولهم  األطفال  تغذية   Àتحس شأن 

مستويات  بالتايل  يزيد  وأن  الفكرية  التنمية  أيضاً  يحّسن 

الدخل لهؤالء األطفال متى أصبحوا راشدين، هذا باإلضافة 

إىل تحقيق فوائد شخصية وللمجتمع ككّل.

èو  إىل  املستند  والقوي  العادل  االقتصادي  النمو  وإّن 

االقتصاد الريفي يف البلدان املتدنية الدخل يسعى إىل زيادة 

فرص حصول الفقراء عىل األغذية وإىل تحسÀ تغذيتهم. غ¯ 

̄ات التي يتيحها النمو االقتصادي أّن بعض التغي

ال تجني ãارها عىل الفور وغالباً ما يتعذر عىل املجموعات 

السكانية املحتاجة االستفادة عىل الفور من الفرص الناشئة 

يف  االجتÎعية  الحÎية   Àتأم الرضوري  من  لذا،  ذلك.  عن 

بحيث  للمخاطر  عرضة  األشّد  الفئات  لدعم  القص¯  األجل 

يتسنى الحد من الجوع ومن نقص التغذية يف أرسع وقت 

خفض  عىل  أيضاً  قادرة  االجتÎعية  الحÎية  أّن  إال  ممكن. 

نقص التغذية يف األجل الطويل. فهي تحّسن بالدرجة األوىل 

اليافعÀ - وهو استثÎر مرِبح يف املستقبل  تغذية األطفال 

أفضل وصحة  علمي  تحصيل  ذو  راشدون  عنه  ينتج  حيث 

أفضل. وهي تساعد يف مرحلة ثانية يف التخفيف من وطأة 

وعىل  التكنولوجيا  اعتÎد  يشّجع عىل  الذي  األمر  املخاطر، 

تحقيق النمو االقتصادي. و�كن القضاء عىل نقص التغذية 

وسوء التغذية يف أرسع وقت ممكن من خالل تصميم نظام 

للنمو  مسانداً  يكون  الرتكيب  محكم  االجتÎعية  للحÎية 

االقتصادي ومكّمالً له.

املجموعات األخرى
السكريات

الدهون والزيوت
األغذية الحيوانية املصدر

الفاكهة والخضار
البقوليات

الجذور والدرنيات
الحبوب

التحسينات يف مؤرش الفاو للجوع

تقديرات   Úالعا الغذا¶ يف  األمن  انعدام  العام من حالة  يعرض إصدار هذا 

جديدة لعدد الجياع يف العاÚ ولنسبتهم منذ سنة 1990، مÎ يعكس حدوث 

عدد من التحسينات الرئيسية يف البيانات واملنهجية املستخدمة من قبل الفاو 

لتحديد مؤرشها الخاص بانتشار نقص التغذية. وتشمل التقديرات الجديدة:

آخر التنقيحات للبيانات عن سكان العاÚ؛  •
بيانات جديدة عن املقاييس البرشية إلجراء دراسات استقصائية     •

سكانية وصحية وأرسيّة الستخالص الحد األدý املراجع من متطلبات    

الطاقة الغذائية بحسب البلدان؛  

تقديرات محدثة إلمدادات الطاقة الغذائية بحسب البلدان؛  •
تقديرات خاصة بكل بلد من البلدان للخسائر الغذائية عىل مستوى    •

التوزيع بالتفرقة؛  

والتحسينات التقنية يف املنهجية.  •

̄ة  وتجدر اإلشارة إىل أّن املنهجية الحالية ال تتناول تأث¯ الصدمات القص

يف  تربز   Ú ما  االقتصادية،  الصدمات  من  ̄ها  وغ األسعار  صعيد  عىل  األجل 

̄ات الحاصلة يف أèاط االستهالك الغذائية الطويلة األجل. التغي

املصدر: الفاو، تحليل الدراسات االستقصائية لألُرس.املصدر: الفاو.املصدر: الفاو.

املجموع = 868 مليوناً
أوقيانوسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

املناطق املتقدمة

غرب آسيا و شÎل أفريقي

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا

رشق آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

مالحظة: تشمل البيانات 
األرس ذات ُخمس الدخل 
األدý واألعىل يف ٧٤ من 

البلدان النامية.

أفريقيا جنوب الصحراء الكربىأمريكا الالتينية والبحر الكاريبيآسيا ش�ل أفريقيا

هدف مؤßر
القمة العاملي لألغذية

غاية األهداف اإلèائية لأللفية
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النمو االقتصادي رضوري ولكنه غ� كاٍف لترسيع الحد من الجوع وسوء التغذية

الرسائل الرئيسية

يعرض تقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� يف سنة 2012 تقديرات جديدة لعدد ناقيص التغذية ونسبتهم من حيث 
توزيع إمدادات الطاقة الغذائية. وال يزال عدد الجياع يف العا  مرتفعاً بشكل غ� مقبول بعدما بلغ عدد من يعانون من 
نقص مزمن يف التغذية 870 مليون نسمة يف الفرتة 2010-2012. ويعيش القسم األكرب منهم يف البلدان النامية حيث يقّدر 

عدد ناقيص التغذية بزهاء 850 مليون نسمة أو أقل بشكل طفيف من 15 يف املائة من السكان.

تفيد التقديرات املحّسنة لنقص التغذية اعتباراً من سنة 1990 أّن التقدم املحرز باتجاه خفض الجوع قد فاق التوّقعات.  

لكّن القسم األكرب من التقدم تحقق قبل الفرتة 2007-2008. وتباطأ منذ ذلك الح� التقدم املحرز عىل املستوى العاملي 
للحّد من الجوع، ال بل راوح مكانه. 

يتضح من خالل النتائج املنّقحة أّن غاية الهدف اإلÇا� لأللفية املتمثلة يف خفض انتشار نقص التغذية إىل النصف يف العا  
النامي مع حلول سنة 2015 بات يف متناول اليد، رشط اتخاذ اإلجراءات املناسبة الكفيلة بعكس التباطؤ الحاصل منذ الفرتة 

 .2008-2007

رغم التحسينات امللحوظة التي أُدخلت هذه السنة عىل املنهجية التي تعتمدها الفاو يف تقديراتها عن  نقص التغذية، من 
البيانات لإلحاطة بتأث�ات أسعار املواد الغذائية والصدمات االقتصادية   �الرضوري إجراء مزيد من التحسينات وتحس
الفرتة  يف  األسعار  يف  الحادة  باالرتفاعات  الجوع  تأثّر  بالكامل  تعكس  ال  التغذية  نقص  تقديرات  فإّن  وعليه،  األخرى. 
̄ة يف األسعار. ومن  2007-2008 أو التباطؤ االقتصادي الذي تشهده بعض البلدان منذ سنة 2009، ناهيك عن الزيادات األخ

الرضوري توافر مؤرشات أخرى للتوصل إىل تقييم أشمل لنقص التغذية واألمن الغذا¶.

لÖ يؤدي النمو االقتصادي إىل تعزيز تغذية أكÔ املحتاج�، ال بّد من أن يشارك الفقراء يف عملية النمو وأن يستفيدوا 
منها: (1) يجب أن يُرشك النمو الفقراء وأن يصل إليهم؛ (2) يتعÀّ عىل الفقراء استخدام الدخل اإلضايف لتعزيز كميّة نظمهم 
للسلع  العامة  املوارد  من  املزيد  تستخدم  أن  بالحكومات  يجدر  و(3)  الصحيّة؛  الخدمات   Àولتحس ونوعيتها  الغذائية 

والخدمات العامة التي يستفيد منها الفقراء والجياع. 

يّتسم النمو الزراعي بفعالية خاصة للحّد من الجوع ومن سوء التغذية. ويعتمد القسم األكرب ممن يعانون الفقر املدقع 
عىل الزراعة واألنشطة املتصلة بها لكسب قسم وافر من سبل عيشهم. ويكون النمو الزراعي الذي يشارك فيه أصحاب 
̄ة، ال سيÎ النساء، أكÍ فعالية للحّد من الفقر املدقع والجوع متى نجح يف زيادة العائدات لقاء العمل ومتى  الحيازات الصغ

خلق فرص عمل للفقراء.

يجدر بالنمو االقتصادي والزراعية أن يكونا "مراعي� للتغذية". ال بّد أن يؤدي النمو إىل زيادة النتائج الغذائية من خالل 
تعزيز الفرص املتاحة للفقراء من أجل تنويع نظمهم الغذائية؛ وزيادة فرص الحصول عىل مياه رشب آمنة وعىل خدمات 
الرصف الصحي؛ زيادة فرص النفاذ إىل الخدمات الصحيّة؛ توعية املستهلكÀ عىل نحو أفضل عىل التغذية الصحيحة والعناية 
املقابل  يف  وتُعترب  الدقيقة.  املغذيات  يف  الحاد  النقص  معيّنة يف حاالت  فئات  الغذائية عىل  املكّمالت  وتوزيع  باألطفال؛ 

التغذية الجيّدة عنرصاً رئيسياً لتحقيق النمو االقتصادي املستدام. 

إّن الح�ية االجت�عية أساسية لترسيع عجلة الحّد من الجوع. فهي قادرة بالدرجة األوىل عىل حÎية الفئات األكÍ ضعفاً 
التي Ú تستفد من النمو االقتصادي. وثانيا، تساهم الحÎية االجتÎعية، الحسنة التنظيم، مساهمة مبارشة يف ترسيع عجلة 
النمو االقتصادي من خالل تنمية املوارد البرشية وتعزيز قدرة الفقراء، خاصة صغار املزارعÀ منهم، عىل التصدي للمخاطر 

واعتÎد تكنولوجيات محّسنة ذات إنتاجية عالية.

ويجدر  الجوع.  من  الحّد  عىل  برسعة  للعمل  وحاسمة  هاِدفة  عامة  إجراءات  مع  يرتافق  أن  االقتصادي  للنمو  بّد  ال 
بالسياسات والربامج العامة أن تخلق مناخاً مشّجعاً للنمو االقتصادي الطويل األجل املنارص للفقراء. ومن العنارص الرئيسية 
لخلق مناخ مشّجع توف¯ السلع والخدمات العامة لتطوير القطاعات اإلنتاجية وإعطاء الفقراء فرصاً متساوية للحصول عىل 
الشفافية  ِقوامه  لإلدارة،  محّسن  نظام  وجود  ويتّسم  وتطبيقها.  االجتÎعية  للحÎية  نظم  وتصميم  املرأة   Àكßو املوارد 
واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، بأهمية خاصة àا يضمن كفاءة هذا النوع من السياسات والربامج. 

جز
مو

نقص التغذية حول العا 

الفرتة  خالل  نسمة  مليون   870 بحدود  التغذية  ناقيص  عدد  يقّدر 

2010-2012. ويوازي هذا نسبة 12.5 يف املائة من سكان العاÚ أو ما يعادل 

شخص واحد من أصل كل ãانية أشخاص. ويعيش القسم األكرب من هؤالء – 

التغذية  انتشار نقص  يقّدر حالياً  النامية حيث  البلدان  مليون نسمة – يف 

اليمÀ). ولقد بلغ نقص  السكان (الشكل، أسفل  املائة من  بنسبة 14.9 يف 

التغذية يف العاÚ مستوى Ú يعد مقبوالً.

وتش¯ آخر األرقام الناشئة عن تحّسن البيانات واملنهجية املستخدمة من 

قبل الفاو لحساب مؤرشها الخاص بنقص التغذية إىل أّن عدد ناقيص التغذية 

̄ة أكرب مÎ كان متوقعاً حتى سنة 2007، رغم تباطؤ  يف العاÚ قد تراجع بوت

 Úالعا بات  لذلك،  ونتيجة   .(Àاليم أسفل  (الشكل،  ذلك  بعد  الرتاجع  ̄ة  وت

النامي ككّل أقرب بكث¯ إىل تحقيق غاية الهدف اإلèا¶ لأللفية املتمثلة يف 

خفض نسبة من يعانون الجوع املزمن إىل النصف مع حلول سنة 2015. فإذا 

ما استمّر معدل الرتاجع السنوي املسجل خالل العرشين سنة املاضية حتى 

سنة 2015، قد تبلغ نسبة انتشار نقص التغذية يف أقاليم العاÚ النامي 12.5 

الهدف اإلèا¶ لأللفية، لكن  يزال أعىل من غاية  املائة - وهو معدل ال  يف 

أقرب بكث¯ مÎ كان متوقعاً يف ما مىض.

ال تزال هناك مع ذلك اختالفات كربى بÀ املناطق واألفراد. ولقد استمّر 

انخفاض عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء يف آسيا يف السنوات 

الخاصة  باتجاه تحقيق غايتها  الصحيح  املسار  ̄ة، مÎ وضع آسيا عىل  األخ

يف  أما  الالتينية.  أمريكا  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  لأللفية.  اإلèا¶  بالهدف 

لتحقيق  فعلياً  واملتنامي عÎ هو مطلوب  الكب¯  انحرافها  فيتسمّر  أفريقيا، 

غايتها؛ ويقابل بشكل عام االتجاه نحو إحراز تقدم عىل صعيد خفض نقص 

التغذية اتجاها الفقر ووفيات األطفال. ويف غرب آسيا أيضاً ارتفع تدريجياً 

فئات  املناطق ضمن  ترتيب  (يتبع   1992-1990 منذ  التغذية  نقص  انتشار 

مفصالً  عرضاً  بالتقرير  امللحق  ويتضمن  املتحدة؛  لألمم  املوحد  التصنيف 

لرتكيبة البلدان).

املنطقة   Àب الجوع  خفض  باتجاه  التقدم  معدالت  تفاوت  ظّل  ويف 

ّ̄ توزيع تواجد الجياع يف املناطق النامية عىل امتداد العرشين  واألخرى، تغ

آسيا  رشق  جنوب  نصيب  شهد  وقد  اليسار).  أسفل  (الشكل،  الفائتة  سنة 

 Àب تراجع  أكرب  النامية  املناطق  يف  التغذية  ناقيص  من  آسيا  ورشق 

1990-1992 و2010-2012 (من 13.4 إىل 7.5 يف املائة ومن 26.1 إىل 19.2 

يف املائة عىل التوايل) يف حÀ ُسّجل تراجع أيضاً يف أمريكا الالتينية من 6.5 إىل 

5.6 يف املائة. وارتفعت àوازاة ذلك تلك املعدالت من 32.7 إىل 35.0 يف املائة 

يف جنوب آسيا ومن 17.0 إىل 27.0 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ومن 1.3 إىل 2.9 يف املائة يف غرب آسيا وشÎل أفريقيا.

نقص التغذية يف السنوات األخ�ة

تش¯ التقديرات الجديدة أيضاً إىل أّن ازدياد الجوع يف الفرتة 2010-2007 - 

وهي الفرتة التي شهدت أزمة اقتصادية وأزمة أسعار املواد الغذائية - كان 

أقّل حدة مÎ كان متوقعاً. ويُعزى ذلك إىل أسباب عدة. أولها، أّن منهجية 

للطاقة  املعتاد  االستهالك  إىل  استناداً  املزمن  التغذية  نقص  تقّدر  الفاو 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار والتي تكون  الغذائية من دون مراعاة تأث

االنتشار  معدل  استخدام  عدم  ينبغي  لذلك،  ونتيجة  األجل.  ̄ة  قص عادة 

̄ات االرتفاعات الحادة يف األسعار أو  الستخالص استنتاجات نهائية حول تأث

الصدمات  عدوى  انتقال  كان  ثانياً،  األجل.  ̄ة  القص الصدمات  من  ̄ها  غ

االقتصادية إىل العديد من البلدان النامية أقّل بروزاً مÎ كان متوقعاً. وتش¯ 

الكب¯" يف سنتي  "االنكÎش  أّن  إىل  اإلجÎيل  املحيل  للناتج  توقعات حديثة 

البلدان  من  العديد  يف  طفيف  تباطؤ  عىل  الواقع  يف  اقترص   2009-2008

النامية وإىل أّن الزيادات يف األسعار املحلية للمواد الغذائية األساسية كانت 

محدودة جداً يف الصÀ والهند وإندونيسيا (أكرب ثالثة بلدان نامية).

لكن، حتى يف حال تعّذر ربط ارتفاع األسعار بصورة مبارشة بانخفاض 

ارتفاع  يؤدي  قد  السكان،  يستهلكها  التي  اإلجÎلية  الحرارية  السعرات 

جودة  تراجع  مثالً  منها  أخرى  سلبية  ̄ات  تأث إىل  الغذائية  املواد  أسعار 

األساسية  االحتياجات  عىل  للحصول  املحدودة  والفرص  الغذا¶  النظام 

باستخدام  ̄ات  التأث هذه  تقييم  الصعب  ومن  والتعليم.  كالصحة  األخرى 

املعلومات املتاحة حالياً يف معظم البلدان ومن املؤكّد أنه من غ¯ املمكن 

الغذائية.  الطاقة  كفاية  مدى  عىل  فقط  يعتمد  مؤرش  أي  يف  مراعاتها 

تحديد  إىل  املعلومات،  يف  الثغرة  هذه  لسّد  منها  àحاولة  الفاو،  وقامت 

مجموعة أولية تضّم أكÍ من 20 مؤرشاً متاحة ملعظم البلدان والسنوات. 

وتتوافر البيانات ذات الصلة عىل املوقع اإللكرتوñ املصاحب لهذا التقرير 

األمن  محليل  ستمّكن  وهي   (/www.fao.org/publications/soò/ar)

ملختلف  أشمل  تقييم  إجراء  من  الصلة  ذات  السياسات  وواضعي  الغذا¶ 

أبعاد انعدام األمن الغذا¶ وجميع األوجه التي يتجىل من خاللها àا يفيد 

السياسات لتفعيل التدخالت واالستجابات.

النمو االقتصادي – رضوري لكن غ� كاٍف لترسيع الحد 
من الجوع وسوء التغذية

شهد التقدم باتجاه الحد من نقص التغذية تباطؤاً ملحوظاً منذ سنة 2007 

وسيكون النمو االقتصادي املعزز مكوناً هاماً إلنجاح عملية الحد من الجوع 

بصورة مستدامة. وبالفعل، شهدت باإلجÎل املناطق التي سّجلت èواً أرسع 

 Ú̄ة أرسع؛ ويالحظ يف مختلف أنحاء العا ̄ها انخفاض الجوع فيها بوت من غ

أدناه).  الشكل  (انظر  أكرب  بتنوع غذا¶  ينعمون  أعىل  لديهم دخل  أّن من 

وخالل العقد املايض، كان èو الدخل للفرد الواحد إيجابياً يف جميع أقاليم 

البلدان النامية، غ¯ أن النمو Ú يُحدث يف العديد من البلدان أي انخفاض 

ملحوظ يف الجوع، مÎ يعني أّن النمو وحده غ¯ قادر عىل األرجح 

عىل إحداث تأث¯ كب¯ للحد من الجوع.

وال بد للنمو االقتصادي من إرشاك الفقراء ومن الوصول إليهم من 

̄ها من الفرص لكسب املداخيل. وعالوة  خالل زيادة فرص العمل وغ

عىل ذلك، ال بد من أن تتشاطر املرأة هذه التطورات ذلك أّن من شأن 

تعزيز تحّكم املرأة بالدخل األرسي أن يزيد من احتÎل إنفاق مزيد 

من األموال لرشاء ما يسهم يف تحسÀ التغذية والصحة.

اتخاذ  الحكومات  عىل   Àّيتع االقتصادي،  النمو  إىل  وباإلضافة 

النمو  يدّر  أن  املفرتض  ومن  الجوع.  عىل  بالقضاء  كفيلة  إجراءات 

االقتصادي عائدات إضافية عىل الحكومات بفضل الرضائب والرسوم، 

املهارات  وتنمية  التعليم  لتمويل  األموال  تلك  تُستخدم  أن  عىل 

ومجموعة واسعة من الربامج العامة للصحة والتغذية. ويفرتض هذا 

السلع  توف¯  ذلك  يف  àا  حكيمة،  إدارة  وجود  أسايس  كرشط  أيضاً 

العامة األساسية واالستقرار السيايس وسيادة القانون واحرتام حقوق 

اإلنسان ومكافحة الفساد ووجود مؤسسات فعالة.

ويُعترب النمو الزراعي أحد األمثلة عىل النمو الذي غالباً ما يصل 

أصحاب  إنتاجية  زيادة  إىل  يستند  كان  ما  إذا  خاصة  الفقراء  إىل 

البلدان  الزراعي أهمية خاصة يف  النمو  ̄ة. ويكتيس  الحيازات الصغ

املتدنية الدخل حيث مساهمة الزراعة يف الحد من الفقر هي األكرب 

الفقر  من  الحد  يف  فعاليتها  أيضاً  الزراعة  أثبتت  وقد  اإلطالق.  عىل 

والجوع يف الحاالت التي ال يوجد فيها تفاوت كب¯ يف توزيع األصول، 

النمو  ̄ة يستفيدون بعد ذلك من  الصغ الحيازات  أّن أصحاب  ذلك 

أصحاب  دمج  عىل  أكرب  بقدر  الرتكيز  شأن  ومن  مبارشة.  استفادة 

̄ة يف األسواق أن يساهم ليس فقط يف تلبية الطلب  الحيازات الصغ

من  مزيد  أمام  أيضاً  الباب  يفتح  أن  بل  املستقبل،  يف  األغذية  عىل 

الفرص إلقامة عالقات مع االقتصاد الريفي غ¯ الزراعي عىل اعتبار أّن 

القسم  األرجح  عىل  يستخدمون  سوف  ̄ة  الصغ الحيازات  أصحاب 

األكرب من دخلهم اإلضايف لرشاء سلع وخدمات منتجة محلياً. 

وسعياً إىل الحد من نقص التغذية يف أرسع وقت ممكن، ال بد أن 

"مراعياً  أيضاً  يكون  أن  بل  الفقراء فحسب  ليس  النمو  من  يستفيد 

للتغذية". فتحسÀ األمن الغذا¶ والتغذية هو أكÍ من مجرد زيادة 

 Àكمية املتحصالت من الطاقة - بل إنه مرتبط أيضاً بتحس

نوعية األغذية من حيث تنوعها الغذا¶ وتعددها ومحتواها 

العالقة  تاريخه  املغذيات وسالمتها. ولقد كانت  حتى  من 

بÀ النمو االقتصادي والتغذية عالقة ضعيفة تتخللها فرتات 

يف  فعلية  ̄ات  تغي شكل  عىل  النمو  يُرتجم  أن  قبل  طويلة 

لهذه  داِعمة  سياسات  تطبيق   Àّويتع التغذوية.  الحالة 

والتغذية  الزراعة   Àب يجمع  متكامل  إطار  يف  األهداف 

خاصة  أهمية  االقتصادي  النمو  يكتيس   Àح ويف  والصحة. 

إلحراز تقدم عىل صعيد تحسÀ تغذية الشعوب، ãة عالقات 

 ûالغذائية املغذية حيوية ل فالنظم   - باالتجاه اآلخر  أيضاً 

يحقق األفراد كامل قدراتهم البدنية والفكرية ولû يحافظوا 

عىل صحتهم، مÎ يساهم يف تحقيق النمو االقتصادي. ومن 

أن  التعليم  عىل  وحصولهم  األطفال  تغذية   Àتحس شأن 

مستويات  بالتايل  يزيد  وأن  الفكرية  التنمية  أيضاً  يحّسن 

الدخل لهؤالء األطفال متى أصبحوا راشدين، هذا باإلضافة 

إىل تحقيق فوائد شخصية وللمجتمع ككّل.

èو  إىل  املستند  والقوي  العادل  االقتصادي  النمو  وإّن 

االقتصاد الريفي يف البلدان املتدنية الدخل يسعى إىل زيادة 

فرص حصول الفقراء عىل األغذية وإىل تحسÀ تغذيتهم. غ¯ 

̄ات التي يتيحها النمو االقتصادي أّن بعض التغي

ال تجني ãارها عىل الفور وغالباً ما يتعذر عىل املجموعات 

السكانية املحتاجة االستفادة عىل الفور من الفرص الناشئة 

يف  االجتÎعية  الحÎية   Àتأم الرضوري  من  لذا،  ذلك.  عن 

بحيث  للمخاطر  عرضة  األشّد  الفئات  لدعم  القص¯  األجل 

يتسنى الحد من الجوع ومن نقص التغذية يف أرسع وقت 

خفض  عىل  أيضاً  قادرة  االجتÎعية  الحÎية  أّن  إال  ممكن. 

نقص التغذية يف األجل الطويل. فهي تحّسن بالدرجة األوىل 

اليافعÀ - وهو استثÎر مرِبح يف املستقبل  تغذية األطفال 

أفضل وصحة  علمي  تحصيل  ذو  راشدون  عنه  ينتج  حيث 

أفضل. وهي تساعد يف مرحلة ثانية يف التخفيف من وطأة 

وعىل  التكنولوجيا  اعتÎد  يشّجع عىل  الذي  األمر  املخاطر، 

تحقيق النمو االقتصادي. و�كن القضاء عىل نقص التغذية 

وسوء التغذية يف أرسع وقت ممكن من خالل تصميم نظام 

للنمو  مسانداً  يكون  الرتكيب  محكم  االجتÎعية  للحÎية 

االقتصادي ومكّمالً له.


