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األمن الغذا� بأبعاده املتعددة 

الرسائل الرئيسية

تش� التقديرات إىل أّن ما مجموعه 842 مليون نسمة يف الفرتة 2011-2013، أو أك� من شخص من كل �انية أشخاص يف 
العا¨، كانوا يعانون من الجوع املزمن وال يحصلون بشكل منتظم عىل الغذاء الكايف لحياة نشطة. وهذا الرقم أد� من 

الرقم املسّجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون نسمة. ولقد انخفض العدد اإلجªيل لناقيص التغذية بنسبة
 17 يف املائة منذ الفرتة 1992-1990. 

حققت األقاليم النامية بشكل عام تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق الغاية الخاصة بالجوع يف الهدف اإل³ا� األول لأللفية. 
ويف حال تواصل االنخفاض السنوي املتوسط الذي ُسّجل خالل السنوات الحادية والعرشين املاضية حتى سنة 2015، فمن 
املتوقع أن يبلغ انتشار نقص التغذية مستوى قريباً من الغاية املحددة. غ� أّن تحقيق هذه الغاية يتطلّب بذل مزيد من 

الجهود الجبارة والفورية.

من شأن النمو أن يزيد املداخيل ويحد من الجوع، غ� أّن ارتفاع النمو االقتصادي قد ال يطال الجميع. وقد ال يؤدي إىل 
مزيد من فرص العمل األفضل للجميع ما ¨ توضع سياسات موجهة خصيصاً للفقراء، ال سيª يف املناطق الريفية. أما يف 
البلدان الفق�ة، فلن يكون باإلمكان الحد من الجوع والفقر إال من خالل ³و ليس مستداماً فحسب وإ³ا واسع النطاق أيضاً. 

رغم التقدم املسجل بشكل عام، ال تزال هناك فروقات كربى ب األقاليم. إذ ال يزال يُسّجل يف أفريقيا جنوب الصحراء 
 Õالكربى أعىل معدل انتشار لنقص التغذية بسبب التقدم املحدود فيها خالل السنوات األخ�ة. و¨ يسّجل أي تقدم يف غر
آسيا يف ح أّن جنوÕ آسيا وشªيل أفريقيا يسجالن تقدماً بطيئاً. ولوحظ انخفاض كب� يف كل من العدد املقدر لناقيص 

التغذية وانتشار نقص التغذية يف معظم بلدان آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ويف أمريكا الالتينية أيضاً.

إّن األمن الغذا� حالة معّقدة. وØكن اإلحاطة عىل نحو أفضل بأبعادها - التوافر والنفاذ واالستخدام واالستقرار - خالل 
سلسلة من املؤرشات.

 Øكن لنقص التغذية والعجز يف التغذية أن يوجدا معاً. لكن يف بعض البلدان، تُعترب معدالت العجز يف التغذية، مشاراً 
إليها بنسبة األطفال الذين يعانون من التقزّم، أعىل بكث� من معدل انتشار نقص التغذية، وهو عدم كفاية املتناول من 
النواحي   لتحس حاسمة  بأهمية  البلدان  تلك  يف  بالتغذية  النهوض  إىل  الرامية  التدخالت  وتتسم  التغذوية.  الطاقة 
التغذوية لألمن الغذا�. وتتطلّب التحسينات مجموعة من التدخالت عىل مستوى األمن الغذا� والنهوض بالتغذية يف 

مجاالت الزراعة والصحة والنظافة وإمدادات املياه والرتبية، خاصة بالنسبة إىل النساء. 

الحيازات  التي تستهدف أصحاب  الزراعية وتوافر األغذية، خاصة تلك  اإلنتاجية  الرامية إىل زيادة  السياسات  من شأن 
الحªية  ترافقت مع  إذا ما  الفقر عىل نطاق واسع. وهي  انتشار  الجوع حتى يف حال  الحد من  الصغ�ة، أن تنجح يف 
 Õعية ومع غ�ها من التداب� الهادفة إىل زيادة دخل األرس الفق�ة من أجل رشاء األغذية، قد يكون لها أثر إيجاªاالجت

وفعال أك� عىل التنمية الريفية من خالل خلق أسواق نابضة وفرص العمل، فاسحة املجال  للنمو االقتصادي العادل.

كانت للتحويالت املالية التي أصبحت عىل املستوى العاملي أكرب بثالثة أضعاف من املساعدة الرسمية للتنمية، تأث�ات 
ملحوظة عىل الفقر واألمن الغذا�. ويش� هذا التقرير إىل أّن التحويالت املالية قادرة عىل املساعدة يف الحد من الفقر 

وبالتايل الحد من الجوع وتحس النظم الغذائية وزيادة االستثªرات داخل املزرعة يف حال وجود السياسات املناسبة.

للحد من  العامة يشكل عامالً أساسياً  إّن االلتزام الطويل األجل âراعاة األمن الغذا� والتغذية يف السياسات والربامج 
الجوع. إن إبقاء األمن الغذا� والتغذية يف صدارة جدول أعªل التنمية من خالل إصالحات شاملة وتحسينات يف مناخ 

االستثªر âوازاة تأم الحªية االجتªعية املستدامة هو عامل حاسم من أجل خفض الفقر ونقص التغذية 
بشكل ملحوظ.

جز
مو

فالتقدم يتواصل ...

مليون   842 أّن  إىل  (الفاو)  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  آخر  تش� 

نسمة عىل مستوى العا  ككّل – أي 12 يف املائة من سكان العا  – كانوا 

عاجزين عن تلبية احتياجاتهم من الطاقة التغذوية يف الفرتة 2013-2011، 

وهو عدد أقّل من العدد املسجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون 

نسمة. وعليه، فإّن شخصاً من كل ¦انية أشخاص يف العا  عانوا من الجوع 

املزمن لعدم توافر الغذاء الكايف لهم لحياة نشطة وصحيّة. ويعيش السواد 

األعظم من الجياع - 827 مليون نسمة منهم - يف البلدان النامية حيث يقّدر 

حالياً معدل انتشار نقص التغذية بنسبة 14.3 يف املائة.

 

... لكنه غ� كاف بشكل عام لتحقيق أهداف الحد من الجوع

مع أّن العدد املقدر لناقيص التغذية ما فتئ يرتاجع، فإّن معدل التقدم غ� 

كاف عىل ما يبدو لتحقيق األهداف الدولية لخفض الجوع يف األقاليم النامية 

– أي غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية لعام 1996 املتمثلة يف خفض عدد 

الجياع إىل النصف بحلول سنة 2015، والغاية الخاصة بالجوع من أهداف 

اإلÄائية لأللفية 2001 واملتمثلة يف خفض نسبة الجياع من العدد اإلجÂيل 

للسكان إىل النصف بحلول سنة 2015. 

لكن من  لأللفية"  اإل³ائية  "األهداف  غاية  تحقيق  Øكن 
الرضوري مضاعفة الجهود

إّن غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية هي أكÇ الغايات طموحاً وليست يف 

متناول اليد عىل ما يبدو. كÂ أن غاية "األهداف اإلÄائية لأللفية" يف البلدان 

النامية (12 يف املائة) أقّل بصورة هامشية فقط من نسبة 13 يف املائة التي 

سيتم تحقيقها يف عام 2015 يف حال استمرّت االتجاهات السابقة عىل حالها، 

وال يزال باإلمكان تحقيقها رشط مضاعفة الجهود الرامية إىل الحد من الجوع 

االحتياجات  لتلبية  الزراعة  يف  واالستثÂر  األمان  شبكات   Íتحس من خالل 

الفورية وللمحافظة عىل التقدم يف األجل الطويل عىل حد سواء. 

ال يزال هناك تفاوت كب� يف معدالت الجوع ب األقاليم 

 Íب العاملي  املستوى  عىل  التغذية  ناقيص  عدد  يف  اإلجÂيل  الرتاجع  رغم 

1990-1992 و2011-2013، أّدى التفاوت يف معدالت التقدم بÍ األقاليم إىل 

تغ�ات يف توزيع ناقيص التغذية يف العا . وال يزال معظم ناقيص التغذية يف 

الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  ثّم يف  آسيا ومن   Óيعيشون يف جنو العا  

ورشقي آسيا. وُسجل أكرب انخفاض يف رشقي آسيا ويف آسيا الجنوبية الرشقية. 

وÙوازاة ذلك، سّجل ارتفاع يف جنوÓ آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

وغرÓ آسيا وشÂيل أفريقيا. 

ال تزال أفريقيا اإلقليم الذي يسجل أعىل معدل انتشار لنقص التغذية 

أشخاص.  خمسة  أصل  من  بشخص  التغذية  ناقيص  عدد  يقدر  حيث 

ويف  الواحدة.  القارة  داخل  واتجاهاته  التغذية  نقص  مستويات  وتختلف 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  التغذية  يف  نقص  مستوى  أعىل  يسجل   Íح

انتشار  انخفض  املاضيÍ حيث  العقدين  التحسن يف  بعض  لوحظ  الكربى، 

تتميز  املقابل،  ويف  املائة.  يف   24.8 إىل  املائة  يف   32.7 من  التغذية  نقص 

شÂيل أفريقيا Ùعدل انتشار أقل بكث� لنقص التغذية. واإلقليم بشكل عام 

األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  لتحقيق  الصحيح  الطريق  ليس عىل 

القارة  يف  تقدم طفيف جداً  إحراز  يدل عىل  الذي  األمر  لأللفية،  اإلÄائية 

. بقسميها

ولقد شهد عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء تراجعاً ملحوظاً 

 Óيف معظم بلدان آسيا خاصة يف جنوب رشق آسيا، غ� أن التقدم يف جنو

نقص  انتشار  وإّن  التغذية.  ناقيص  عدد  حيث  من  خاصة  أبطا  كان  آسيا 

التغذية يف غرÓ آسيا أدà منه يف مناطق أخرى من اإلقليم وإن كان قد شهد 

ارتفاعاً منتظÂً منذ الفرتة 1990-1992. وسجل أرسع تقدم يف جنوب رشق 

آسيا حيث انخفض معدل االنتشار من 31.1 إىل 10.7 يف املائة، تليها رشقي 

آسيا. وإّن إقليم آسيا ككل يكاد يكون عىل املسار الصحيح لتحقيق الغاية 

الغاية  هذه  حققت  ولقد  لأللفية.  اإلÄائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة 

بالفعل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الرشقية وجنوب رشق آسيا، يف 

حÍ شارفت عىل تحقيقها كل من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

قياس األبعاد املتعددة لألمن الغذا�

يعترب انتشار نقص التغذية مقياساً للحرمان من الطاقة يف النظام الغذاã وهو 

غ� قادر، كمؤٍرش قائٍم بحد ذاته، عىل إعطاء فكرة عن األمن الغذاã بتعقيداته 

انعدام  حالة  تقرير  من  العام  إصدار هذا  يعرض  ولذلك  املتعددة.  وأبعاده 

وهي  لها،  تحليالً  ويُجري  املؤرشات  من  مجموعة  العا�  يف  الغذا�  األمن 

مؤرشات تصف األبعاد األربعة لألمن الغذاã: توافر األغذية، القدرة االقتصادية 

واملادية للحصول عىل األغذية، استخدام األغذية وثباتها مع الوقت.

Äواً   Íاملاضي العقدين  خالل  األغذية  إمدادات  شهدت  األغذية:  توافر 

أرسع من النمو السكاå يف البلدان النامية، مÂ أدى إىل ارتفاع توافر األغذية 

الطاقة  إمدادات  متوسط  مواءمة  مدى  وارتفع  الواحد.  للشخص 

التغذوية – أي إمدادات الطاقة التغذوية كنسبة مئوية من متوسط 

خالل  املائة  يف   10 قاربت  بنسبة   – التغذوية  الطاقة  إىل  الحاجة 

العقدين املاضيÍ يف األقاليم النامية ككّل.

وتتضح التحسينات التي شهدتها القدرة االقتصادية عىل الحصول 

عىل األغذية من خالل انخفاض معدالت الفقر التي تراجعت من 47 

يف املائة إىل 24 يف املائة ما بÍ عامي 1990 و2008 يف األقاليم النامية 

ككّل. وشهدت القدرة االقتصادية للحصول عىل األغذية، استناداً إىل 

أسعار األغذية وإىل القوة الرشائية لألفراد، تقلبات يف السنوات األخ�ة. 

عن  فكرة  األغذية  باستخدام  املتعلقة  النتائج  مؤرشات  وتعطي 

تأث� عدم كفاية املتناول من األغذية وتردي األوضاع الصحية. فالهزال 

األغذية لوقت  املتناول من  نتيجة عدم كفاية  املثال هو  عىل سبيل 

قص�، أو نتيجة اإلصابة Ùرض أو التهاب، يف حÍ أّن التقزّم غالباً ما 

يكون سببه عدم كفاية املتناول من األغذية لوقت طويل وااللتهابات 

املتكررة و/أو حاالت متكررة من نقص التغذية الحادة. ولقد شهدت 

معدالت انتشار التقزم ونقص الوزن لدى األطفال دون الخامسة من 

العمر تراجعاً يف جميع األقاليم منذ سنة 1990، مÂ يش� إىل تحّسن 

وتوافرها،  األغذية  الحصول عىل  القدرة عىل  تحسن  نتيجة  التغذية 

وتفاوت هذا التقدم بÍ إقليم وآخر. 

الغذا�، فتش� أحدث  األمن  بالتعرض النعدام  يتعلق  ما  أما يف 

البيانات إىل أّن التغ�ات يف أسعار األسواق الدولية للسلع كان أثرها 

أقّل عىل أسعار االستهالك قياساً Ùا كان يُعتقد سابقاً. وشهدت أيضاً 

 Âاألخ�ة، م السنوات  املعتاد يف  أكÇ من  تقلبات  األغذية  إمدادات 

يدّل عىل تسارع وت�ة األحداث املتطرفة كالفيضانات والجفاف، غ� 

أّن  إال  واألسعار.  اإلنتاج  تقلبات  من  أقّل  كان  االستهالك  تقلّب  أّن 

املزارعÍ من أصحاب الحيازات الصغ�ة والرعاة واملستهلكÍ الفقراء 

 .ãمن غ�هم عرضة النعدام األمن الغذا Çال يزالون أك

أبعاد األمن الغذا� عىل املستوى الوطني

مع أّن الغاية الخاصة بالجوع يف األهداف اإلÄائية لأللفية لعام 2015 

ال تزال يف متناول اليد، فالتقدم ليس متساوياً ومن املحتمل أن تعجز 

بلدان كث�ة عن تحقيق هذا الهدف. فالبلدان التي شهدت نزاعات يف 

من  الحد  يف  ملحوظاً  تراجعاً  تشهد  ألن  مرشحة   Íاملاضي العقدين 

إىل  النفاذ  تحدي  باستمرار  تواجه  الساحلية  غ�  والبلدان  الجوع. 

األسواق العاملية، يف حÍ أّن البلدان التي لديها بنى تحتية ومؤسسات 

ضعيفة تواجه مزيداً من القيود. 

وينظر تقرير هذا العام Ùزيد من التفصيل يف أوضاع ستة بلدان 

التي  بنغالديش وغانا ونيبال ونيكاراغوا وطاجيكستان وأوغندا  هي 

وغانا  بنغالديش  نجحت  فقد  والرتاجع.  التقدم  من  مزيجاً  تشهد 

منذ  النصف  إىل  التغذية  نقص  انتشار  معدل  خفض  يف  ونيكاراغوا 

مطلع التسعينات من القرن املايض. وساهمت مجموعة من العوامل 

يف تحقيق ذلك، منها مثالً النمو االقتصادي املتواصل عىل مّر عقود 

االستقرار  ونيكاراغوا  غانا  إىل  وبالنسبة  الحرة،  والتجارة  الزمن  من 

السيايس والظروف املواتية يف األسواق الدولية من خالل ارتفاع أسعار 

التنمية  بتحقيق  املتعاقبة  الحكومات  التزام  األهّم  لكّن  الصادرات. 

الريفية والحد من الفقر يف األجل الطويل، وهو ما حدد ديناميكيات 

واالضطرابات  النزاعات  من  طويلة  فرتة  نيبال  وشهدت  التغي�. 

األغذية  إنتاج  من حيث  مؤسساتها  فعالية  أضعفت  التي  السياسية 

املسار  عىل  باتت  أنّها  غ�  عليها.  الحصول  عىل  القدرة   Íوتحس

يف  بالجوع  املتعلقة  الغاية  تحقيق  باتجاه  يبدو  ما  عىل  الصحيح 

األهداف اإلÄائية لأللفية بحلول سنة 2015. 

من  تتمكنا  أن  املحتمل  غ�  فمن  وأوغندا  طاجيكستان  أما 

تحقيق هذه الغاية. فعدم استكÂل اإلصالحات الخاصة باألرايض يف 

البنى األساسية، أدى  بلد غ� ساحيل يفتقر إىل  طاجيكستان، وهي 

إىل تباطؤ Äو اإلنتاجية الزراعية واملداخيل، وإّن قابل ذلك نوعاً ما 

تدفق التحويالت املالية من املهاجرين. أما أوغندا التي يسجل فيها 

العا ، فتعاå من بطء يف Äو  النمو السكاå يف  أحد أعىل معدالت 

الذين يعانون من  الزراعية ومن نسبة عالية من السكان  اإلنتاجية 

الفقر املدقع.

الحÂية  أهمية  عىل  مجتمعة  البلدان  هذه  تجارب  وتدّل 

اإلنتاجية  زيادة  وسياسات  بالتغذية  النهوض  وتدخالت  االجتÂعية 

الطويل  وااللتزام  الدخل  مصادر  وتنوع  الريفية  والتنمية  الزراعية 

األجل Ùراعاة األمن الغذاã والتغذية يف السياسات والربامج العامة. 



األمن الغذا� بأبعاده املتعددة 

النسبة املئوية من ناقيص التغذيةباملالي

تش� التقديرات إىل أّن ما مجموعه 842 مليون نسمة يف الفرتة 2011-2013، أو أك� من شخص من كل �انية أشخاص يف 
العا¨، كانوا يعانون من الجوع املزمن وال يحصلون بشكل منتظم عىل الغذاء الكايف لحياة نشطة. وهذا الرقم أد� من 

الرقم املسّجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون نسمة. ولقد انخفض العدد اإلجªيل لناقيص التغذية بنسبة
 17 يف املائة منذ الفرتة 1992-1990. 

حققت األقاليم النامية بشكل عام تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق الغاية الخاصة بالجوع يف الهدف اإل³ا� األول لأللفية. 
ويف حال تواصل االنخفاض السنوي املتوسط الذي ُسّجل خالل السنوات الحادية والعرشين املاضية حتى سنة 2015، فمن 
املتوقع أن يبلغ انتشار نقص التغذية مستوى قريباً من الغاية املحددة. غ� أّن تحقيق هذه الغاية يتطلّب بذل مزيد من 

الجهود الجبارة والفورية.

من شأن النمو أن يزيد املداخيل ويحد من الجوع، غ� أّن ارتفاع النمو االقتصادي قد ال يطال الجميع. وقد ال يؤدي إىل 
مزيد من فرص العمل األفضل للجميع ما ¨ توضع سياسات موجهة خصيصاً للفقراء، ال سيª يف املناطق الريفية. أما يف 
البلدان الفق�ة، فلن يكون باإلمكان الحد من الجوع والفقر إال من خالل ³و ليس مستداماً فحسب وإ³ا واسع النطاق أيضاً. 

رغم التقدم املسجل بشكل عام، ال تزال هناك فروقات كربى ب األقاليم. إذ ال يزال يُسّجل يف أفريقيا جنوب الصحراء 
 Õالكربى أعىل معدل انتشار لنقص التغذية بسبب التقدم املحدود فيها خالل السنوات األخ�ة. و¨ يسّجل أي تقدم يف غر
آسيا يف ح أّن جنوÕ آسيا وشªيل أفريقيا يسجالن تقدماً بطيئاً. ولوحظ انخفاض كب� يف كل من العدد املقدر لناقيص 

التغذية وانتشار نقص التغذية يف معظم بلدان آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ويف أمريكا الالتينية أيضاً.

إّن األمن الغذا� حالة معّقدة. وØكن اإلحاطة عىل نحو أفضل بأبعادها - التوافر والنفاذ واالستخدام واالستقرار - خالل 
سلسلة من املؤرشات.

 Øكن لنقص التغذية والعجز يف التغذية أن يوجدا معاً. لكن يف بعض البلدان، تُعترب معدالت العجز يف التغذية، مشاراً 
إليها بنسبة األطفال الذين يعانون من التقزّم، أعىل بكث� من معدل انتشار نقص التغذية، وهو عدم كفاية املتناول من 
النواحي   لتحس حاسمة  بأهمية  البلدان  تلك  يف  بالتغذية  النهوض  إىل  الرامية  التدخالت  وتتسم  التغذوية.  الطاقة 
التغذوية لألمن الغذا�. وتتطلّب التحسينات مجموعة من التدخالت عىل مستوى األمن الغذا� والنهوض بالتغذية يف 

مجاالت الزراعة والصحة والنظافة وإمدادات املياه والرتبية، خاصة بالنسبة إىل النساء. 

الحيازات  التي تستهدف أصحاب  الزراعية وتوافر األغذية، خاصة تلك  اإلنتاجية  الرامية إىل زيادة  السياسات  من شأن 
الحªية  ترافقت مع  إذا ما  الفقر عىل نطاق واسع. وهي  انتشار  الجوع حتى يف حال  الحد من  الصغ�ة، أن تنجح يف 
 Õعية ومع غ�ها من التداب� الهادفة إىل زيادة دخل األرس الفق�ة من أجل رشاء األغذية، قد يكون لها أثر إيجاªاالجت

وفعال أك� عىل التنمية الريفية من خالل خلق أسواق نابضة وفرص العمل، فاسحة املجال  للنمو االقتصادي العادل.

كانت للتحويالت املالية التي أصبحت عىل املستوى العاملي أكرب بثالثة أضعاف من املساعدة الرسمية للتنمية، تأث�ات 
ملحوظة عىل الفقر واألمن الغذا�. ويش� هذا التقرير إىل أّن التحويالت املالية قادرة عىل املساعدة يف الحد من الفقر 

وبالتايل الحد من الجوع وتحس النظم الغذائية وزيادة االستثªرات داخل املزرعة يف حال وجود السياسات املناسبة.

للحد من  العامة يشكل عامالً أساسياً  إّن االلتزام الطويل األجل âراعاة األمن الغذا� والتغذية يف السياسات والربامج 
الجوع. إن إبقاء األمن الغذا� والتغذية يف صدارة جدول أعªل التنمية من خالل إصالحات شاملة وتحسينات يف مناخ 

االستثªر âوازاة تأم الحªية االجتªعية املستدامة هو عامل حاسم من أجل خفض الفقر ونقص التغذية 
بشكل ملحوظ.

جز
مو

فالتقدم يتواصل ...

مليون   842 أّن  إىل  (الفاو)  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  آخر  تش� 

نسمة عىل مستوى العا  ككّل – أي 12 يف املائة من سكان العا  – كانوا 

عاجزين عن تلبية احتياجاتهم من الطاقة التغذوية يف الفرتة 2013-2011، 

وهو عدد أقّل من العدد املسجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون 

نسمة. وعليه، فإّن شخصاً من كل ¦انية أشخاص يف العا  عانوا من الجوع 

املزمن لعدم توافر الغذاء الكايف لهم لحياة نشطة وصحيّة. ويعيش السواد 

األعظم من الجياع - 827 مليون نسمة منهم - يف البلدان النامية حيث يقّدر 

حالياً معدل انتشار نقص التغذية بنسبة 14.3 يف املائة.

 

... لكنه غ� كاف بشكل عام لتحقيق أهداف الحد من الجوع

مع أّن العدد املقدر لناقيص التغذية ما فتئ يرتاجع، فإّن معدل التقدم غ� 

كاف عىل ما يبدو لتحقيق األهداف الدولية لخفض الجوع يف األقاليم النامية 

– أي غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية لعام 1996 املتمثلة يف خفض عدد 

الجياع إىل النصف بحلول سنة 2015، والغاية الخاصة بالجوع من أهداف 

اإلÄائية لأللفية 2001 واملتمثلة يف خفض نسبة الجياع من العدد اإلجÂيل 

للسكان إىل النصف بحلول سنة 2015. 

لكن من  لأللفية"  اإل³ائية  "األهداف  غاية  تحقيق  Øكن 
الرضوري مضاعفة الجهود

إّن غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية هي أكÇ الغايات طموحاً وليست يف 

متناول اليد عىل ما يبدو. كÂ أن غاية "األهداف اإلÄائية لأللفية" يف البلدان 

النامية (12 يف املائة) أقّل بصورة هامشية فقط من نسبة 13 يف املائة التي 

سيتم تحقيقها يف عام 2015 يف حال استمرّت االتجاهات السابقة عىل حالها، 

وال يزال باإلمكان تحقيقها رشط مضاعفة الجهود الرامية إىل الحد من الجوع 

االحتياجات  لتلبية  الزراعة  يف  واالستثÂر  األمان  شبكات   Íتحس من خالل 

الفورية وللمحافظة عىل التقدم يف األجل الطويل عىل حد سواء. 

ال يزال هناك تفاوت كب� يف معدالت الجوع ب األقاليم 

 Íب العاملي  املستوى  عىل  التغذية  ناقيص  عدد  يف  اإلجÂيل  الرتاجع  رغم 

1990-1992 و2011-2013، أّدى التفاوت يف معدالت التقدم بÍ األقاليم إىل 

تغ�ات يف توزيع ناقيص التغذية يف العا . وال يزال معظم ناقيص التغذية يف 

الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  ثّم يف  آسيا ومن   Óيعيشون يف جنو العا  

ورشقي آسيا. وُسجل أكرب انخفاض يف رشقي آسيا ويف آسيا الجنوبية الرشقية. 

وÙوازاة ذلك، سّجل ارتفاع يف جنوÓ آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

وغرÓ آسيا وشÂيل أفريقيا. 

ال تزال أفريقيا اإلقليم الذي يسجل أعىل معدل انتشار لنقص التغذية 

أشخاص.  خمسة  أصل  من  بشخص  التغذية  ناقيص  عدد  يقدر  حيث 

ويف  الواحدة.  القارة  داخل  واتجاهاته  التغذية  نقص  مستويات  وتختلف 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  التغذية  يف  نقص  مستوى  أعىل  يسجل   Íح

انتشار  انخفض  املاضيÍ حيث  العقدين  التحسن يف  بعض  لوحظ  الكربى، 

تتميز  املقابل،  ويف  املائة.  يف   24.8 إىل  املائة  يف   32.7 من  التغذية  نقص 

شÂيل أفريقيا Ùعدل انتشار أقل بكث� لنقص التغذية. واإلقليم بشكل عام 

األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  لتحقيق  الصحيح  الطريق  ليس عىل 

القارة  يف  تقدم طفيف جداً  إحراز  يدل عىل  الذي  األمر  لأللفية،  اإلÄائية 

. بقسميها

ولقد شهد عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء تراجعاً ملحوظاً 

 Óيف معظم بلدان آسيا خاصة يف جنوب رشق آسيا، غ� أن التقدم يف جنو

نقص  انتشار  وإّن  التغذية.  ناقيص  عدد  حيث  من  خاصة  أبطا  كان  آسيا 

التغذية يف غرÓ آسيا أدà منه يف مناطق أخرى من اإلقليم وإن كان قد شهد 

ارتفاعاً منتظÂً منذ الفرتة 1990-1992. وسجل أرسع تقدم يف جنوب رشق 

آسيا حيث انخفض معدل االنتشار من 31.1 إىل 10.7 يف املائة، تليها رشقي 

آسيا. وإّن إقليم آسيا ككل يكاد يكون عىل املسار الصحيح لتحقيق الغاية 

الغاية  هذه  حققت  ولقد  لأللفية.  اإلÄائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة 

بالفعل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الرشقية وجنوب رشق آسيا، يف 

حÍ شارفت عىل تحقيقها كل من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

قياس األبعاد املتعددة لألمن الغذا�

يعترب انتشار نقص التغذية مقياساً للحرمان من الطاقة يف النظام الغذاã وهو 

غ� قادر، كمؤٍرش قائٍم بحد ذاته، عىل إعطاء فكرة عن األمن الغذاã بتعقيداته 

انعدام  حالة  تقرير  من  العام  إصدار هذا  يعرض  ولذلك  املتعددة.  وأبعاده 

وهي  لها،  تحليالً  ويُجري  املؤرشات  من  مجموعة  العا�  يف  الغذا�  األمن 

مؤرشات تصف األبعاد األربعة لألمن الغذاã: توافر األغذية، القدرة االقتصادية 

واملادية للحصول عىل األغذية، استخدام األغذية وثباتها مع الوقت.

Äواً   Íاملاضي العقدين  خالل  األغذية  إمدادات  شهدت  األغذية:  توافر 

أرسع من النمو السكاå يف البلدان النامية، مÂ أدى إىل ارتفاع توافر األغذية 

الطاقة  إمدادات  متوسط  مواءمة  مدى  وارتفع  الواحد.  للشخص 

التغذوية – أي إمدادات الطاقة التغذوية كنسبة مئوية من متوسط 

خالل  املائة  يف   10 قاربت  بنسبة   – التغذوية  الطاقة  إىل  الحاجة 

العقدين املاضيÍ يف األقاليم النامية ككّل.

وتتضح التحسينات التي شهدتها القدرة االقتصادية عىل الحصول 

عىل األغذية من خالل انخفاض معدالت الفقر التي تراجعت من 47 

يف املائة إىل 24 يف املائة ما بÍ عامي 1990 و2008 يف األقاليم النامية 

ككّل. وشهدت القدرة االقتصادية للحصول عىل األغذية، استناداً إىل 

أسعار األغذية وإىل القوة الرشائية لألفراد، تقلبات يف السنوات األخ�ة. 

عن  فكرة  األغذية  باستخدام  املتعلقة  النتائج  مؤرشات  وتعطي 

تأث� عدم كفاية املتناول من األغذية وتردي األوضاع الصحية. فالهزال 

األغذية لوقت  املتناول من  نتيجة عدم كفاية  املثال هو  عىل سبيل 

قص�، أو نتيجة اإلصابة Ùرض أو التهاب، يف حÍ أّن التقزّم غالباً ما 

يكون سببه عدم كفاية املتناول من األغذية لوقت طويل وااللتهابات 

املتكررة و/أو حاالت متكررة من نقص التغذية الحادة. ولقد شهدت 

معدالت انتشار التقزم ونقص الوزن لدى األطفال دون الخامسة من 

العمر تراجعاً يف جميع األقاليم منذ سنة 1990، مÂ يش� إىل تحّسن 

وتوافرها،  األغذية  الحصول عىل  القدرة عىل  تحسن  نتيجة  التغذية 

وتفاوت هذا التقدم بÍ إقليم وآخر. 

الغذا�، فتش� أحدث  األمن  بالتعرض النعدام  يتعلق  ما  أما يف 

البيانات إىل أّن التغ�ات يف أسعار األسواق الدولية للسلع كان أثرها 

أقّل عىل أسعار االستهالك قياساً Ùا كان يُعتقد سابقاً. وشهدت أيضاً 

 Âاألخ�ة، م السنوات  املعتاد يف  أكÇ من  تقلبات  األغذية  إمدادات 

يدّل عىل تسارع وت�ة األحداث املتطرفة كالفيضانات والجفاف، غ� 

أّن  إال  واألسعار.  اإلنتاج  تقلبات  من  أقّل  كان  االستهالك  تقلّب  أّن 

املزارعÍ من أصحاب الحيازات الصغ�ة والرعاة واملستهلكÍ الفقراء 

 .ãمن غ�هم عرضة النعدام األمن الغذا Çال يزالون أك

أبعاد األمن الغذا� عىل املستوى الوطني

مع أّن الغاية الخاصة بالجوع يف األهداف اإلÄائية لأللفية لعام 2015 

ال تزال يف متناول اليد، فالتقدم ليس متساوياً ومن املحتمل أن تعجز 

بلدان كث�ة عن تحقيق هذا الهدف. فالبلدان التي شهدت نزاعات يف 

من  الحد  يف  ملحوظاً  تراجعاً  تشهد  ألن  مرشحة   Íاملاضي العقدين 

إىل  النفاذ  تحدي  باستمرار  تواجه  الساحلية  غ�  والبلدان  الجوع. 

األسواق العاملية، يف حÍ أّن البلدان التي لديها بنى تحتية ومؤسسات 

ضعيفة تواجه مزيداً من القيود. 

وينظر تقرير هذا العام Ùزيد من التفصيل يف أوضاع ستة بلدان 

التي  بنغالديش وغانا ونيبال ونيكاراغوا وطاجيكستان وأوغندا  هي 

وغانا  بنغالديش  نجحت  فقد  والرتاجع.  التقدم  من  مزيجاً  تشهد 

منذ  النصف  إىل  التغذية  نقص  انتشار  معدل  خفض  يف  ونيكاراغوا 

مطلع التسعينات من القرن املايض. وساهمت مجموعة من العوامل 

يف تحقيق ذلك، منها مثالً النمو االقتصادي املتواصل عىل مّر عقود 

االستقرار  ونيكاراغوا  غانا  إىل  وبالنسبة  الحرة،  والتجارة  الزمن  من 

السيايس والظروف املواتية يف األسواق الدولية من خالل ارتفاع أسعار 

التنمية  بتحقيق  املتعاقبة  الحكومات  التزام  األهّم  لكّن  الصادرات. 

الريفية والحد من الفقر يف األجل الطويل، وهو ما حدد ديناميكيات 

واالضطرابات  النزاعات  من  طويلة  فرتة  نيبال  وشهدت  التغي�. 

األغذية  إنتاج  من حيث  مؤسساتها  فعالية  أضعفت  التي  السياسية 

املسار  عىل  باتت  أنّها  غ�  عليها.  الحصول  عىل  القدرة   Íوتحس

يف  بالجوع  املتعلقة  الغاية  تحقيق  باتجاه  يبدو  ما  عىل  الصحيح 

األهداف اإلÄائية لأللفية بحلول سنة 2015. 

من  تتمكنا  أن  املحتمل  غ�  فمن  وأوغندا  طاجيكستان  أما 

تحقيق هذه الغاية. فعدم استكÂل اإلصالحات الخاصة باألرايض يف 

البنى األساسية، أدى  بلد غ� ساحيل يفتقر إىل  طاجيكستان، وهي 

إىل تباطؤ Äو اإلنتاجية الزراعية واملداخيل، وإّن قابل ذلك نوعاً ما 

تدفق التحويالت املالية من املهاجرين. أما أوغندا التي يسجل فيها 

العا ، فتعاå من بطء يف Äو  النمو السكاå يف  أحد أعىل معدالت 

الذين يعانون من  الزراعية ومن نسبة عالية من السكان  اإلنتاجية 

الفقر املدقع.

الحÂية  أهمية  عىل  مجتمعة  البلدان  هذه  تجارب  وتدّل 

اإلنتاجية  زيادة  وسياسات  بالتغذية  النهوض  وتدخالت  االجتÂعية 

الطويل  وااللتزام  الدخل  مصادر  وتنوع  الريفية  والتنمية  الزراعية 

األجل Ùراعاة األمن الغذاã والتغذية يف السياسات والربامج العامة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.املصدر: منظمة األغذية والزراعة.املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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غاية مؤ¾ر
القمة العاملي لألغذية

غاية األهداف اإلÄائية لأللفية

نقص التغذية يف 2011-2013 بحسب األقاليم (باملالي)نقص التغذية يف العا¨ النامي

مجموعة مؤرشات األمن الغذا�

مالحظة: وجميع األرقام مقربة. ملحوظة: ðكن االطالع عىل القيم وعىل وصف مفصل أكÇ وعىل البيانات الوصفية لهذه املؤرشات عىل املوقع اإللكرتوå لتقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا� (www.fao.org/publications/soò/en/).مالحظة: تش� بيانات الفرتة 2011-2013 إىل تقديرات مؤقتة.
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األمن الغذا� بأبعاده املتعددة 

النسبة املئوية من ناقيص التغذيةباملالي

تش� التقديرات إىل أّن ما مجموعه 842 مليون نسمة يف الفرتة 2011-2013، أو أك� من شخص من كل �انية أشخاص يف 
العا¨، كانوا يعانون من الجوع املزمن وال يحصلون بشكل منتظم عىل الغذاء الكايف لحياة نشطة. وهذا الرقم أد� من 

الرقم املسّجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون نسمة. ولقد انخفض العدد اإلجªيل لناقيص التغذية بنسبة
 17 يف املائة منذ الفرتة 1992-1990. 

حققت األقاليم النامية بشكل عام تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق الغاية الخاصة بالجوع يف الهدف اإل³ا� األول لأللفية. 
ويف حال تواصل االنخفاض السنوي املتوسط الذي ُسّجل خالل السنوات الحادية والعرشين املاضية حتى سنة 2015، فمن 
املتوقع أن يبلغ انتشار نقص التغذية مستوى قريباً من الغاية املحددة. غ� أّن تحقيق هذه الغاية يتطلّب بذل مزيد من 

الجهود الجبارة والفورية.

من شأن النمو أن يزيد املداخيل ويحد من الجوع، غ� أّن ارتفاع النمو االقتصادي قد ال يطال الجميع. وقد ال يؤدي إىل 
مزيد من فرص العمل األفضل للجميع ما ¨ توضع سياسات موجهة خصيصاً للفقراء، ال سيª يف املناطق الريفية. أما يف 
البلدان الفق�ة، فلن يكون باإلمكان الحد من الجوع والفقر إال من خالل ³و ليس مستداماً فحسب وإ³ا واسع النطاق أيضاً. 

رغم التقدم املسجل بشكل عام، ال تزال هناك فروقات كربى ب األقاليم. إذ ال يزال يُسّجل يف أفريقيا جنوب الصحراء 
 Õالكربى أعىل معدل انتشار لنقص التغذية بسبب التقدم املحدود فيها خالل السنوات األخ�ة. و¨ يسّجل أي تقدم يف غر
آسيا يف ح أّن جنوÕ آسيا وشªيل أفريقيا يسجالن تقدماً بطيئاً. ولوحظ انخفاض كب� يف كل من العدد املقدر لناقيص 

التغذية وانتشار نقص التغذية يف معظم بلدان آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ويف أمريكا الالتينية أيضاً.

إّن األمن الغذا� حالة معّقدة. وØكن اإلحاطة عىل نحو أفضل بأبعادها - التوافر والنفاذ واالستخدام واالستقرار - خالل 
سلسلة من املؤرشات.

 Øكن لنقص التغذية والعجز يف التغذية أن يوجدا معاً. لكن يف بعض البلدان، تُعترب معدالت العجز يف التغذية، مشاراً 
إليها بنسبة األطفال الذين يعانون من التقزّم، أعىل بكث� من معدل انتشار نقص التغذية، وهو عدم كفاية املتناول من 
النواحي   لتحس حاسمة  بأهمية  البلدان  تلك  يف  بالتغذية  النهوض  إىل  الرامية  التدخالت  وتتسم  التغذوية.  الطاقة 
التغذوية لألمن الغذا�. وتتطلّب التحسينات مجموعة من التدخالت عىل مستوى األمن الغذا� والنهوض بالتغذية يف 

مجاالت الزراعة والصحة والنظافة وإمدادات املياه والرتبية، خاصة بالنسبة إىل النساء. 

الحيازات  التي تستهدف أصحاب  الزراعية وتوافر األغذية، خاصة تلك  اإلنتاجية  الرامية إىل زيادة  السياسات  من شأن 
الحªية  ترافقت مع  إذا ما  الفقر عىل نطاق واسع. وهي  انتشار  الجوع حتى يف حال  الحد من  الصغ�ة، أن تنجح يف 
 Õعية ومع غ�ها من التداب� الهادفة إىل زيادة دخل األرس الفق�ة من أجل رشاء األغذية، قد يكون لها أثر إيجاªاالجت

وفعال أك� عىل التنمية الريفية من خالل خلق أسواق نابضة وفرص العمل، فاسحة املجال  للنمو االقتصادي العادل.

كانت للتحويالت املالية التي أصبحت عىل املستوى العاملي أكرب بثالثة أضعاف من املساعدة الرسمية للتنمية، تأث�ات 
ملحوظة عىل الفقر واألمن الغذا�. ويش� هذا التقرير إىل أّن التحويالت املالية قادرة عىل املساعدة يف الحد من الفقر 

وبالتايل الحد من الجوع وتحس النظم الغذائية وزيادة االستثªرات داخل املزرعة يف حال وجود السياسات املناسبة.

للحد من  العامة يشكل عامالً أساسياً  إّن االلتزام الطويل األجل âراعاة األمن الغذا� والتغذية يف السياسات والربامج 
الجوع. إن إبقاء األمن الغذا� والتغذية يف صدارة جدول أعªل التنمية من خالل إصالحات شاملة وتحسينات يف مناخ 

االستثªر âوازاة تأم الحªية االجتªعية املستدامة هو عامل حاسم من أجل خفض الفقر ونقص التغذية 
بشكل ملحوظ.

جز
مو

فالتقدم يتواصل ...

مليون   842 أّن  إىل  (الفاو)  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  آخر  تش� 

نسمة عىل مستوى العا  ككّل – أي 12 يف املائة من سكان العا  – كانوا 

عاجزين عن تلبية احتياجاتهم من الطاقة التغذوية يف الفرتة 2013-2011، 

وهو عدد أقّل من العدد املسجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون 

نسمة. وعليه، فإّن شخصاً من كل ¦انية أشخاص يف العا  عانوا من الجوع 

املزمن لعدم توافر الغذاء الكايف لهم لحياة نشطة وصحيّة. ويعيش السواد 

األعظم من الجياع - 827 مليون نسمة منهم - يف البلدان النامية حيث يقّدر 

حالياً معدل انتشار نقص التغذية بنسبة 14.3 يف املائة.

 

... لكنه غ� كاف بشكل عام لتحقيق أهداف الحد من الجوع

مع أّن العدد املقدر لناقيص التغذية ما فتئ يرتاجع، فإّن معدل التقدم غ� 

كاف عىل ما يبدو لتحقيق األهداف الدولية لخفض الجوع يف األقاليم النامية 

– أي غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية لعام 1996 املتمثلة يف خفض عدد 

الجياع إىل النصف بحلول سنة 2015، والغاية الخاصة بالجوع من أهداف 

اإلÄائية لأللفية 2001 واملتمثلة يف خفض نسبة الجياع من العدد اإلجÂيل 

للسكان إىل النصف بحلول سنة 2015. 

لكن من  لأللفية"  اإل³ائية  "األهداف  غاية  تحقيق  Øكن 
الرضوري مضاعفة الجهود

إّن غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية هي أكÇ الغايات طموحاً وليست يف 

متناول اليد عىل ما يبدو. كÂ أن غاية "األهداف اإلÄائية لأللفية" يف البلدان 

النامية (12 يف املائة) أقّل بصورة هامشية فقط من نسبة 13 يف املائة التي 

سيتم تحقيقها يف عام 2015 يف حال استمرّت االتجاهات السابقة عىل حالها، 

وال يزال باإلمكان تحقيقها رشط مضاعفة الجهود الرامية إىل الحد من الجوع 

االحتياجات  لتلبية  الزراعة  يف  واالستثÂر  األمان  شبكات   Íتحس من خالل 

الفورية وللمحافظة عىل التقدم يف األجل الطويل عىل حد سواء. 

ال يزال هناك تفاوت كب� يف معدالت الجوع ب األقاليم 

 Íب العاملي  املستوى  عىل  التغذية  ناقيص  عدد  يف  اإلجÂيل  الرتاجع  رغم 

1990-1992 و2011-2013، أّدى التفاوت يف معدالت التقدم بÍ األقاليم إىل 

تغ�ات يف توزيع ناقيص التغذية يف العا . وال يزال معظم ناقيص التغذية يف 

الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  ثّم يف  آسيا ومن   Óيعيشون يف جنو العا  

ورشقي آسيا. وُسجل أكرب انخفاض يف رشقي آسيا ويف آسيا الجنوبية الرشقية. 

وÙوازاة ذلك، سّجل ارتفاع يف جنوÓ آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

وغرÓ آسيا وشÂيل أفريقيا. 

ال تزال أفريقيا اإلقليم الذي يسجل أعىل معدل انتشار لنقص التغذية 

أشخاص.  خمسة  أصل  من  بشخص  التغذية  ناقيص  عدد  يقدر  حيث 

ويف  الواحدة.  القارة  داخل  واتجاهاته  التغذية  نقص  مستويات  وتختلف 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  التغذية  يف  نقص  مستوى  أعىل  يسجل   Íح

انتشار  انخفض  املاضيÍ حيث  العقدين  التحسن يف  بعض  لوحظ  الكربى، 

تتميز  املقابل،  ويف  املائة.  يف   24.8 إىل  املائة  يف   32.7 من  التغذية  نقص 

شÂيل أفريقيا Ùعدل انتشار أقل بكث� لنقص التغذية. واإلقليم بشكل عام 

األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  لتحقيق  الصحيح  الطريق  ليس عىل 

القارة  يف  تقدم طفيف جداً  إحراز  يدل عىل  الذي  األمر  لأللفية،  اإلÄائية 

. بقسميها

ولقد شهد عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء تراجعاً ملحوظاً 

 Óيف معظم بلدان آسيا خاصة يف جنوب رشق آسيا، غ� أن التقدم يف جنو

نقص  انتشار  وإّن  التغذية.  ناقيص  عدد  حيث  من  خاصة  أبطا  كان  آسيا 

التغذية يف غرÓ آسيا أدà منه يف مناطق أخرى من اإلقليم وإن كان قد شهد 

ارتفاعاً منتظÂً منذ الفرتة 1990-1992. وسجل أرسع تقدم يف جنوب رشق 

آسيا حيث انخفض معدل االنتشار من 31.1 إىل 10.7 يف املائة، تليها رشقي 

آسيا. وإّن إقليم آسيا ككل يكاد يكون عىل املسار الصحيح لتحقيق الغاية 

الغاية  هذه  حققت  ولقد  لأللفية.  اإلÄائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة 

بالفعل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الرشقية وجنوب رشق آسيا، يف 

حÍ شارفت عىل تحقيقها كل من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

قياس األبعاد املتعددة لألمن الغذا�

يعترب انتشار نقص التغذية مقياساً للحرمان من الطاقة يف النظام الغذاã وهو 

غ� قادر، كمؤٍرش قائٍم بحد ذاته، عىل إعطاء فكرة عن األمن الغذاã بتعقيداته 

انعدام  حالة  تقرير  من  العام  إصدار هذا  يعرض  ولذلك  املتعددة.  وأبعاده 

وهي  لها،  تحليالً  ويُجري  املؤرشات  من  مجموعة  العا�  يف  الغذا�  األمن 

مؤرشات تصف األبعاد األربعة لألمن الغذاã: توافر األغذية، القدرة االقتصادية 

واملادية للحصول عىل األغذية، استخدام األغذية وثباتها مع الوقت.

Äواً   Íاملاضي العقدين  خالل  األغذية  إمدادات  شهدت  األغذية:  توافر 

أرسع من النمو السكاå يف البلدان النامية، مÂ أدى إىل ارتفاع توافر األغذية 

الطاقة  إمدادات  متوسط  مواءمة  مدى  وارتفع  الواحد.  للشخص 

التغذوية – أي إمدادات الطاقة التغذوية كنسبة مئوية من متوسط 

خالل  املائة  يف   10 قاربت  بنسبة   – التغذوية  الطاقة  إىل  الحاجة 

العقدين املاضيÍ يف األقاليم النامية ككّل.

وتتضح التحسينات التي شهدتها القدرة االقتصادية عىل الحصول 

عىل األغذية من خالل انخفاض معدالت الفقر التي تراجعت من 47 

يف املائة إىل 24 يف املائة ما بÍ عامي 1990 و2008 يف األقاليم النامية 

ككّل. وشهدت القدرة االقتصادية للحصول عىل األغذية، استناداً إىل 

أسعار األغذية وإىل القوة الرشائية لألفراد، تقلبات يف السنوات األخ�ة. 

عن  فكرة  األغذية  باستخدام  املتعلقة  النتائج  مؤرشات  وتعطي 

تأث� عدم كفاية املتناول من األغذية وتردي األوضاع الصحية. فالهزال 

األغذية لوقت  املتناول من  نتيجة عدم كفاية  املثال هو  عىل سبيل 

قص�، أو نتيجة اإلصابة Ùرض أو التهاب، يف حÍ أّن التقزّم غالباً ما 

يكون سببه عدم كفاية املتناول من األغذية لوقت طويل وااللتهابات 

املتكررة و/أو حاالت متكررة من نقص التغذية الحادة. ولقد شهدت 

معدالت انتشار التقزم ونقص الوزن لدى األطفال دون الخامسة من 

العمر تراجعاً يف جميع األقاليم منذ سنة 1990، مÂ يش� إىل تحّسن 

وتوافرها،  األغذية  الحصول عىل  القدرة عىل  تحسن  نتيجة  التغذية 

وتفاوت هذا التقدم بÍ إقليم وآخر. 

الغذا�، فتش� أحدث  األمن  بالتعرض النعدام  يتعلق  ما  أما يف 

البيانات إىل أّن التغ�ات يف أسعار األسواق الدولية للسلع كان أثرها 

أقّل عىل أسعار االستهالك قياساً Ùا كان يُعتقد سابقاً. وشهدت أيضاً 

 Âاألخ�ة، م السنوات  املعتاد يف  أكÇ من  تقلبات  األغذية  إمدادات 

يدّل عىل تسارع وت�ة األحداث املتطرفة كالفيضانات والجفاف، غ� 

أّن  إال  واألسعار.  اإلنتاج  تقلبات  من  أقّل  كان  االستهالك  تقلّب  أّن 

املزارعÍ من أصحاب الحيازات الصغ�ة والرعاة واملستهلكÍ الفقراء 

 .ãمن غ�هم عرضة النعدام األمن الغذا Çال يزالون أك

أبعاد األمن الغذا� عىل املستوى الوطني

مع أّن الغاية الخاصة بالجوع يف األهداف اإلÄائية لأللفية لعام 2015 

ال تزال يف متناول اليد، فالتقدم ليس متساوياً ومن املحتمل أن تعجز 

بلدان كث�ة عن تحقيق هذا الهدف. فالبلدان التي شهدت نزاعات يف 

من  الحد  يف  ملحوظاً  تراجعاً  تشهد  ألن  مرشحة   Íاملاضي العقدين 

إىل  النفاذ  تحدي  باستمرار  تواجه  الساحلية  غ�  والبلدان  الجوع. 

األسواق العاملية، يف حÍ أّن البلدان التي لديها بنى تحتية ومؤسسات 

ضعيفة تواجه مزيداً من القيود. 

وينظر تقرير هذا العام Ùزيد من التفصيل يف أوضاع ستة بلدان 

التي  بنغالديش وغانا ونيبال ونيكاراغوا وطاجيكستان وأوغندا  هي 

وغانا  بنغالديش  نجحت  فقد  والرتاجع.  التقدم  من  مزيجاً  تشهد 

منذ  النصف  إىل  التغذية  نقص  انتشار  معدل  خفض  يف  ونيكاراغوا 

مطلع التسعينات من القرن املايض. وساهمت مجموعة من العوامل 

يف تحقيق ذلك، منها مثالً النمو االقتصادي املتواصل عىل مّر عقود 

االستقرار  ونيكاراغوا  غانا  إىل  وبالنسبة  الحرة،  والتجارة  الزمن  من 

السيايس والظروف املواتية يف األسواق الدولية من خالل ارتفاع أسعار 

التنمية  بتحقيق  املتعاقبة  الحكومات  التزام  األهّم  لكّن  الصادرات. 

الريفية والحد من الفقر يف األجل الطويل، وهو ما حدد ديناميكيات 

واالضطرابات  النزاعات  من  طويلة  فرتة  نيبال  وشهدت  التغي�. 

األغذية  إنتاج  من حيث  مؤسساتها  فعالية  أضعفت  التي  السياسية 

املسار  عىل  باتت  أنّها  غ�  عليها.  الحصول  عىل  القدرة   Íوتحس

يف  بالجوع  املتعلقة  الغاية  تحقيق  باتجاه  يبدو  ما  عىل  الصحيح 

األهداف اإلÄائية لأللفية بحلول سنة 2015. 

من  تتمكنا  أن  املحتمل  غ�  فمن  وأوغندا  طاجيكستان  أما 

تحقيق هذه الغاية. فعدم استكÂل اإلصالحات الخاصة باألرايض يف 

البنى األساسية، أدى  بلد غ� ساحيل يفتقر إىل  طاجيكستان، وهي 

إىل تباطؤ Äو اإلنتاجية الزراعية واملداخيل، وإّن قابل ذلك نوعاً ما 

تدفق التحويالت املالية من املهاجرين. أما أوغندا التي يسجل فيها 

العا ، فتعاå من بطء يف Äو  النمو السكاå يف  أحد أعىل معدالت 

الذين يعانون من  الزراعية ومن نسبة عالية من السكان  اإلنتاجية 

الفقر املدقع.

الحÂية  أهمية  عىل  مجتمعة  البلدان  هذه  تجارب  وتدّل 

اإلنتاجية  زيادة  وسياسات  بالتغذية  النهوض  وتدخالت  االجتÂعية 

الطويل  وااللتزام  الدخل  مصادر  وتنوع  الريفية  والتنمية  الزراعية 

األجل Ùراعاة األمن الغذاã والتغذية يف السياسات والربامج العامة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.املصدر: منظمة األغذية والزراعة.املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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األمن الغذا� بأبعاده املتعددة 

الرسائل الرئيسية

تش� التقديرات إىل أّن ما مجموعه 842 مليون نسمة يف الفرتة 2011-2013، أو أك� من شخص من كل �انية أشخاص يف 
العا¨، كانوا يعانون من الجوع املزمن وال يحصلون بشكل منتظم عىل الغذاء الكايف لحياة نشطة. وهذا الرقم أد� من 

الرقم املسّجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون نسمة. ولقد انخفض العدد اإلجªيل لناقيص التغذية بنسبة
 17 يف املائة منذ الفرتة 1992-1990. 

حققت األقاليم النامية بشكل عام تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق الغاية الخاصة بالجوع يف الهدف اإل³ا� األول لأللفية. 
ويف حال تواصل االنخفاض السنوي املتوسط الذي ُسّجل خالل السنوات الحادية والعرشين املاضية حتى سنة 2015، فمن 
املتوقع أن يبلغ انتشار نقص التغذية مستوى قريباً من الغاية املحددة. غ� أّن تحقيق هذه الغاية يتطلّب بذل مزيد من 

الجهود الجبارة والفورية.

من شأن النمو أن يزيد املداخيل ويحد من الجوع، غ� أّن ارتفاع النمو االقتصادي قد ال يطال الجميع. وقد ال يؤدي إىل 
مزيد من فرص العمل األفضل للجميع ما ¨ توضع سياسات موجهة خصيصاً للفقراء، ال سيª يف املناطق الريفية. أما يف 
البلدان الفق�ة، فلن يكون باإلمكان الحد من الجوع والفقر إال من خالل ³و ليس مستداماً فحسب وإ³ا واسع النطاق أيضاً. 

رغم التقدم املسجل بشكل عام، ال تزال هناك فروقات كربى ب األقاليم. إذ ال يزال يُسّجل يف أفريقيا جنوب الصحراء 
 Õالكربى أعىل معدل انتشار لنقص التغذية بسبب التقدم املحدود فيها خالل السنوات األخ�ة. و¨ يسّجل أي تقدم يف غر
آسيا يف ح أّن جنوÕ آسيا وشªيل أفريقيا يسجالن تقدماً بطيئاً. ولوحظ انخفاض كب� يف كل من العدد املقدر لناقيص 

التغذية وانتشار نقص التغذية يف معظم بلدان آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ويف أمريكا الالتينية أيضاً.

إّن األمن الغذا� حالة معّقدة. وØكن اإلحاطة عىل نحو أفضل بأبعادها - التوافر والنفاذ واالستخدام واالستقرار - خالل 
سلسلة من املؤرشات.

 Øكن لنقص التغذية والعجز يف التغذية أن يوجدا معاً. لكن يف بعض البلدان، تُعترب معدالت العجز يف التغذية، مشاراً 
إليها بنسبة األطفال الذين يعانون من التقزّم، أعىل بكث� من معدل انتشار نقص التغذية، وهو عدم كفاية املتناول من 
النواحي   لتحس حاسمة  بأهمية  البلدان  تلك  يف  بالتغذية  النهوض  إىل  الرامية  التدخالت  وتتسم  التغذوية.  الطاقة 
التغذوية لألمن الغذا�. وتتطلّب التحسينات مجموعة من التدخالت عىل مستوى األمن الغذا� والنهوض بالتغذية يف 

مجاالت الزراعة والصحة والنظافة وإمدادات املياه والرتبية، خاصة بالنسبة إىل النساء. 

الحيازات  التي تستهدف أصحاب  الزراعية وتوافر األغذية، خاصة تلك  اإلنتاجية  الرامية إىل زيادة  السياسات  من شأن 
الحªية  ترافقت مع  إذا ما  الفقر عىل نطاق واسع. وهي  انتشار  الجوع حتى يف حال  الحد من  الصغ�ة، أن تنجح يف 
 Õعية ومع غ�ها من التداب� الهادفة إىل زيادة دخل األرس الفق�ة من أجل رشاء األغذية، قد يكون لها أثر إيجاªاالجت

وفعال أك� عىل التنمية الريفية من خالل خلق أسواق نابضة وفرص العمل، فاسحة املجال  للنمو االقتصادي العادل.

كانت للتحويالت املالية التي أصبحت عىل املستوى العاملي أكرب بثالثة أضعاف من املساعدة الرسمية للتنمية، تأث�ات 
ملحوظة عىل الفقر واألمن الغذا�. ويش� هذا التقرير إىل أّن التحويالت املالية قادرة عىل املساعدة يف الحد من الفقر 

وبالتايل الحد من الجوع وتحس النظم الغذائية وزيادة االستثªرات داخل املزرعة يف حال وجود السياسات املناسبة.

للحد من  العامة يشكل عامالً أساسياً  إّن االلتزام الطويل األجل âراعاة األمن الغذا� والتغذية يف السياسات والربامج 
الجوع. إن إبقاء األمن الغذا� والتغذية يف صدارة جدول أعªل التنمية من خالل إصالحات شاملة وتحسينات يف مناخ 

االستثªر âوازاة تأم الحªية االجتªعية املستدامة هو عامل حاسم من أجل خفض الفقر ونقص التغذية 
بشكل ملحوظ.

جز
مو

فالتقدم يتواصل ...

مليون   842 أّن  إىل  (الفاو)  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  آخر  تش� 

نسمة عىل مستوى العا  ككّل – أي 12 يف املائة من سكان العا  – كانوا 

عاجزين عن تلبية احتياجاتهم من الطاقة التغذوية يف الفرتة 2013-2011، 

وهو عدد أقّل من العدد املسجل يف الفرتة 2010-2012 وقدره 868 مليون 

نسمة. وعليه، فإّن شخصاً من كل ¦انية أشخاص يف العا  عانوا من الجوع 

املزمن لعدم توافر الغذاء الكايف لهم لحياة نشطة وصحيّة. ويعيش السواد 

األعظم من الجياع - 827 مليون نسمة منهم - يف البلدان النامية حيث يقّدر 

حالياً معدل انتشار نقص التغذية بنسبة 14.3 يف املائة.

 

... لكنه غ� كاف بشكل عام لتحقيق أهداف الحد من الجوع

مع أّن العدد املقدر لناقيص التغذية ما فتئ يرتاجع، فإّن معدل التقدم غ� 

كاف عىل ما يبدو لتحقيق األهداف الدولية لخفض الجوع يف األقاليم النامية 

– أي غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية لعام 1996 املتمثلة يف خفض عدد 

الجياع إىل النصف بحلول سنة 2015، والغاية الخاصة بالجوع من أهداف 

اإلÄائية لأللفية 2001 واملتمثلة يف خفض نسبة الجياع من العدد اإلجÂيل 

للسكان إىل النصف بحلول سنة 2015. 

لكن من  لأللفية"  اإل³ائية  "األهداف  غاية  تحقيق  Øكن 
الرضوري مضاعفة الجهود

إّن غاية مؤ¾ر القمة العاملي لألغذية هي أكÇ الغايات طموحاً وليست يف 

متناول اليد عىل ما يبدو. كÂ أن غاية "األهداف اإلÄائية لأللفية" يف البلدان 

النامية (12 يف املائة) أقّل بصورة هامشية فقط من نسبة 13 يف املائة التي 

سيتم تحقيقها يف عام 2015 يف حال استمرّت االتجاهات السابقة عىل حالها، 

وال يزال باإلمكان تحقيقها رشط مضاعفة الجهود الرامية إىل الحد من الجوع 

االحتياجات  لتلبية  الزراعة  يف  واالستثÂر  األمان  شبكات   Íتحس من خالل 

الفورية وللمحافظة عىل التقدم يف األجل الطويل عىل حد سواء. 

ال يزال هناك تفاوت كب� يف معدالت الجوع ب األقاليم 

 Íب العاملي  املستوى  عىل  التغذية  ناقيص  عدد  يف  اإلجÂيل  الرتاجع  رغم 

1990-1992 و2011-2013، أّدى التفاوت يف معدالت التقدم بÍ األقاليم إىل 

تغ�ات يف توزيع ناقيص التغذية يف العا . وال يزال معظم ناقيص التغذية يف 

الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  ثّم يف  آسيا ومن   Óيعيشون يف جنو العا  

ورشقي آسيا. وُسجل أكرب انخفاض يف رشقي آسيا ويف آسيا الجنوبية الرشقية. 

وÙوازاة ذلك، سّجل ارتفاع يف جنوÓ آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

وغرÓ آسيا وشÂيل أفريقيا. 

ال تزال أفريقيا اإلقليم الذي يسجل أعىل معدل انتشار لنقص التغذية 

أشخاص.  خمسة  أصل  من  بشخص  التغذية  ناقيص  عدد  يقدر  حيث 

ويف  الواحدة.  القارة  داخل  واتجاهاته  التغذية  نقص  مستويات  وتختلف 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  التغذية  يف  نقص  مستوى  أعىل  يسجل   Íح

انتشار  انخفض  املاضيÍ حيث  العقدين  التحسن يف  بعض  لوحظ  الكربى، 

تتميز  املقابل،  ويف  املائة.  يف   24.8 إىل  املائة  يف   32.7 من  التغذية  نقص 

شÂيل أفريقيا Ùعدل انتشار أقل بكث� لنقص التغذية. واإلقليم بشكل عام 

األهداف  من  بالجوع  الخاصة  الغاية  لتحقيق  الصحيح  الطريق  ليس عىل 

القارة  يف  تقدم طفيف جداً  إحراز  يدل عىل  الذي  األمر  لأللفية،  اإلÄائية 

. بقسميها

ولقد شهد عدد ناقيص التغذية ونسبتهم عىل حد سواء تراجعاً ملحوظاً 

 Óيف معظم بلدان آسيا خاصة يف جنوب رشق آسيا، غ� أن التقدم يف جنو

نقص  انتشار  وإّن  التغذية.  ناقيص  عدد  حيث  من  خاصة  أبطا  كان  آسيا 

التغذية يف غرÓ آسيا أدà منه يف مناطق أخرى من اإلقليم وإن كان قد شهد 

ارتفاعاً منتظÂً منذ الفرتة 1990-1992. وسجل أرسع تقدم يف جنوب رشق 

آسيا حيث انخفض معدل االنتشار من 31.1 إىل 10.7 يف املائة، تليها رشقي 

آسيا. وإّن إقليم آسيا ككل يكاد يكون عىل املسار الصحيح لتحقيق الغاية 

الغاية  هذه  حققت  ولقد  لأللفية.  اإلÄائية  األهداف  من  بالجوع  الخاصة 

بالفعل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الرشقية وجنوب رشق آسيا، يف 

حÍ شارفت عىل تحقيقها كل من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

قياس األبعاد املتعددة لألمن الغذا�

يعترب انتشار نقص التغذية مقياساً للحرمان من الطاقة يف النظام الغذاã وهو 

غ� قادر، كمؤٍرش قائٍم بحد ذاته، عىل إعطاء فكرة عن األمن الغذاã بتعقيداته 

انعدام  حالة  تقرير  من  العام  إصدار هذا  يعرض  ولذلك  املتعددة.  وأبعاده 

وهي  لها،  تحليالً  ويُجري  املؤرشات  من  مجموعة  العا�  يف  الغذا�  األمن 

مؤرشات تصف األبعاد األربعة لألمن الغذاã: توافر األغذية، القدرة االقتصادية 

واملادية للحصول عىل األغذية، استخدام األغذية وثباتها مع الوقت.

Äواً   Íاملاضي العقدين  خالل  األغذية  إمدادات  شهدت  األغذية:  توافر 

أرسع من النمو السكاå يف البلدان النامية، مÂ أدى إىل ارتفاع توافر األغذية 

الطاقة  إمدادات  متوسط  مواءمة  مدى  وارتفع  الواحد.  للشخص 

التغذوية – أي إمدادات الطاقة التغذوية كنسبة مئوية من متوسط 

خالل  املائة  يف   10 قاربت  بنسبة   – التغذوية  الطاقة  إىل  الحاجة 

العقدين املاضيÍ يف األقاليم النامية ككّل.

وتتضح التحسينات التي شهدتها القدرة االقتصادية عىل الحصول 

عىل األغذية من خالل انخفاض معدالت الفقر التي تراجعت من 47 

يف املائة إىل 24 يف املائة ما بÍ عامي 1990 و2008 يف األقاليم النامية 

ككّل. وشهدت القدرة االقتصادية للحصول عىل األغذية، استناداً إىل 

أسعار األغذية وإىل القوة الرشائية لألفراد، تقلبات يف السنوات األخ�ة. 

عن  فكرة  األغذية  باستخدام  املتعلقة  النتائج  مؤرشات  وتعطي 

تأث� عدم كفاية املتناول من األغذية وتردي األوضاع الصحية. فالهزال 

األغذية لوقت  املتناول من  نتيجة عدم كفاية  املثال هو  عىل سبيل 

قص�، أو نتيجة اإلصابة Ùرض أو التهاب، يف حÍ أّن التقزّم غالباً ما 

يكون سببه عدم كفاية املتناول من األغذية لوقت طويل وااللتهابات 

املتكررة و/أو حاالت متكررة من نقص التغذية الحادة. ولقد شهدت 

معدالت انتشار التقزم ونقص الوزن لدى األطفال دون الخامسة من 

العمر تراجعاً يف جميع األقاليم منذ سنة 1990، مÂ يش� إىل تحّسن 

وتوافرها،  األغذية  الحصول عىل  القدرة عىل  تحسن  نتيجة  التغذية 

وتفاوت هذا التقدم بÍ إقليم وآخر. 

الغذا�، فتش� أحدث  األمن  بالتعرض النعدام  يتعلق  ما  أما يف 

البيانات إىل أّن التغ�ات يف أسعار األسواق الدولية للسلع كان أثرها 

أقّل عىل أسعار االستهالك قياساً Ùا كان يُعتقد سابقاً. وشهدت أيضاً 

 Âاألخ�ة، م السنوات  املعتاد يف  أكÇ من  تقلبات  األغذية  إمدادات 

يدّل عىل تسارع وت�ة األحداث املتطرفة كالفيضانات والجفاف، غ� 

أّن  إال  واألسعار.  اإلنتاج  تقلبات  من  أقّل  كان  االستهالك  تقلّب  أّن 

املزارعÍ من أصحاب الحيازات الصغ�ة والرعاة واملستهلكÍ الفقراء 

 .ãمن غ�هم عرضة النعدام األمن الغذا Çال يزالون أك

أبعاد األمن الغذا� عىل املستوى الوطني

مع أّن الغاية الخاصة بالجوع يف األهداف اإلÄائية لأللفية لعام 2015 

ال تزال يف متناول اليد، فالتقدم ليس متساوياً ومن املحتمل أن تعجز 

بلدان كث�ة عن تحقيق هذا الهدف. فالبلدان التي شهدت نزاعات يف 

من  الحد  يف  ملحوظاً  تراجعاً  تشهد  ألن  مرشحة   Íاملاضي العقدين 

إىل  النفاذ  تحدي  باستمرار  تواجه  الساحلية  غ�  والبلدان  الجوع. 

األسواق العاملية، يف حÍ أّن البلدان التي لديها بنى تحتية ومؤسسات 

ضعيفة تواجه مزيداً من القيود. 

وينظر تقرير هذا العام Ùزيد من التفصيل يف أوضاع ستة بلدان 

التي  بنغالديش وغانا ونيبال ونيكاراغوا وطاجيكستان وأوغندا  هي 

وغانا  بنغالديش  نجحت  فقد  والرتاجع.  التقدم  من  مزيجاً  تشهد 

منذ  النصف  إىل  التغذية  نقص  انتشار  معدل  خفض  يف  ونيكاراغوا 

مطلع التسعينات من القرن املايض. وساهمت مجموعة من العوامل 

يف تحقيق ذلك، منها مثالً النمو االقتصادي املتواصل عىل مّر عقود 

االستقرار  ونيكاراغوا  غانا  إىل  وبالنسبة  الحرة،  والتجارة  الزمن  من 

السيايس والظروف املواتية يف األسواق الدولية من خالل ارتفاع أسعار 

التنمية  بتحقيق  املتعاقبة  الحكومات  التزام  األهّم  لكّن  الصادرات. 

الريفية والحد من الفقر يف األجل الطويل، وهو ما حدد ديناميكيات 

واالضطرابات  النزاعات  من  طويلة  فرتة  نيبال  وشهدت  التغي�. 

األغذية  إنتاج  من حيث  مؤسساتها  فعالية  أضعفت  التي  السياسية 

املسار  عىل  باتت  أنّها  غ�  عليها.  الحصول  عىل  القدرة   Íوتحس

يف  بالجوع  املتعلقة  الغاية  تحقيق  باتجاه  يبدو  ما  عىل  الصحيح 

األهداف اإلÄائية لأللفية بحلول سنة 2015. 

من  تتمكنا  أن  املحتمل  غ�  فمن  وأوغندا  طاجيكستان  أما 

تحقيق هذه الغاية. فعدم استكÂل اإلصالحات الخاصة باألرايض يف 

البنى األساسية، أدى  بلد غ� ساحيل يفتقر إىل  طاجيكستان، وهي 

إىل تباطؤ Äو اإلنتاجية الزراعية واملداخيل، وإّن قابل ذلك نوعاً ما 

تدفق التحويالت املالية من املهاجرين. أما أوغندا التي يسجل فيها 

العا ، فتعاå من بطء يف Äو  النمو السكاå يف  أحد أعىل معدالت 

الذين يعانون من  الزراعية ومن نسبة عالية من السكان  اإلنتاجية 

الفقر املدقع.

الحÂية  أهمية  عىل  مجتمعة  البلدان  هذه  تجارب  وتدّل 

اإلنتاجية  زيادة  وسياسات  بالتغذية  النهوض  وتدخالت  االجتÂعية 

الطويل  وااللتزام  الدخل  مصادر  وتنوع  الريفية  والتنمية  الزراعية 

األجل Ùراعاة األمن الغذاã والتغذية يف السياسات والربامج العامة. 




