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نقص  مؤشر  انتشار  الغذائي من حيث  األمن  السابق موضوع  القسم  عالج 

بصفته مؤشراً  ولكن   . الغذائية  الطاقة  من  الحرمان  مقياس  التغذية، وهو 

بتعقيداته  الغذائي  األمن  بإعطاء فكرة عن  بحد ذاته، فهو غير كفيل  قائماً 

القمة  مؤتمر  الصادر عن  اإلعالن  تعريف  المتعددة. وبحسب  وأبعاده 

تتوافر  عندما  الغذائي  األمن  "يتحقق  لعام 2009:  الغذائي  لألمن  العالمي 

واالقتصادية  واالجتماعية  المادية  الفرص  األوقات،  كل  الناس، في  لجميع 

الشكل 7
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المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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التغذوية  احتياجاتهم  تلبي  كافية وسليمة ومغّذية  أغذية  للحصول على 

والنشاط")2(. الصحة  موفورة  لهم حياة  وتكفل  وأذواقهم 

لألمن  أبعاد  أربعة  تحديد  يمكن  التعريف،  هذا  إلى  وباالستناد 

للحصول  والمادية  االقتصادية  والقدرة  األغذية  توافر  وهي:  الغذائي، 

وجه  )في  الوقت  مع  واستقرارها  األغذية  واستخدام  األغذية،  على 

بعد  كل  تصف  محددة  مؤشرات  وتوجد  والصدمات(.  لألخطار  التعرض 

لأللفية اإلنمائية  األهداف  بعد  ما 

عام  بعد  ما  لفترة  الجديدة  العالمية  التنمية  معالم خطة  بلورة  حالياً  تجري 

التنمية  بأهداف  المعني  العضوية  المفتوح  العامل  الفريق  2015. ويشكل 

التي  الرئيسية  الدولية  المنتديات  أحد  يضم 30 عضواً،  والذي  المستدامة 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أنشأته  فريق  قدماً، وهو  العملية  بهذه  تدفع 

العامة  للجمعية  مقترحاً  الفريق  الثاني 2013. وسيقّدم  يناير/كانون  في 22 

المستوى  الرفيع  البارزة  الشخصيات  فريق  أن  علماً  في سبتمبر/أيلول 2014 

لألمم  العام  األمين  عّينه  والذي  عام 2015،  بعد  لما  التنمية  بخطة  المعني 

التنمية  تقريره حول خطة  قّدم  وأن  يوليو/تّموز 2012، سبق  في  المتحدة 

األمم  منظومة  وتساهم  مايو/أّيار 2013)1(.  بتاريخ 30  عام 2015  بعد  لما 

فريق عمل  عام 2015 من خالل  بعد  لما  التنمية  تعريف خطة  في  المتحدة 

عام 2015. بعد  لما  المتحدة  لألمم  التنمية  بخطة  المعني  المنظومة 

التنمية  الجارية حول خطة  المباحثات  المستخلصة من  الدروس  وأحد 

الجيد مجموعًة من  الرصد  يستلزم  إذ  الرصد.  تعزيز  في ضرورة  يكمن 

ويتعّين على  منتظم.  المؤشرات بشكل  تحديث  والقدرَة على  النُّهج 

المقاييس  أي   – البشرية  التنمية  بين رصد  يجمع  أن  الجديد  الرصد  نظام 

والضغوط  واستخدامها  الموارد  قاعدة  األشخاص"- ورصد  على  ترّكز  "التي 

وهناك  األرض".  كوكب  على  ترّكز  "التي  المؤشرات  أي   – بها  المتعّلقة 

منذ  المقاييس هذه  بين مجموعتي  الموجود  الرابط  ترسيخ  إلى  حاجة 

البيانات من  ويمكن جمع  للرصد.  نظام جديد  تصميم  البداية من خالل 

المسوحات  المعّمقة وغيرها من  الدورية  المسوحات  خالل مجموعة من 

يرفع  )بحيث  الخاصة  التجارب  على  وارتكازاً  مرونًة وخفًة  األكثر 

بأنفسهم(. التقارير حول تجاربهم  المشاركون 

المنظمة  )أي  لها  مقّراً  روما  من  تتخذ  التي  الثالث  الوكاالت  وتتمتع 

بموقع  العالمي(  األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق 

تستوحي  فهي   .2015 عام  بعد  لما  التنمية  خطة  في  للمساهمة  جيٍد 

العام  األمين  أطلقه  الذي  الجوع  على  القضاء  تحدي  من  عملها  برامج 

الرفيع  الفريق  عن  الصادر  الحديث  التقرير  شدد  وكما  المتحدة.  لألمم 

غايات: خمس  توجد  اإلنكليزي(،  النص  من   30 )صفحة  المستوى 

األغذية 	  إلى  الوصول  في  الجميع  حق  وحماية  للجوع  حّد  وضع 

التكلفة؛ والمعقولة  والمغذية  المأمونة 

وفقر 	  المائة  في   y بنسبة  والهزال  المائة  في   x بنسبة  التقّزم  من  الحد 

الخامسة؛ سن  دون  األطفال  كل  لدى  المائة  في   z بنسبة  الدم 

زيادة عائدات 	  التركيز على  المائة مع  بواقع x في  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة 

الري؛ إلى سبل  والوصول  بشكل مستدام  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

العذبة 	  المياه  الزراعة ومصايد األسماك في  اعتماد ممارسات مستدامة في مجال 

والمحيطات وإعادة بناء أرصدة األسماك المحددة لتصل إلى مستويات مستدامة؛

المائة.	  في   x بنسبة  األغذية  ومن هدر  الحصاد  بعد  ما  الخسائر  من  الحد 

الرامية  للجهود  أساسيًة  قاعدًة  باعتبارها  االستدامة  الفريق على  وشدد 

"ثورة  تحقيق  إلى  الفريق  ويدعو  للشباب.  الدائم  االزدهار  بناء  إلى 

والمتاحة  المفتوحة  البيانات  إلى قدرة  المستدامة مشيراً  للتنمية  البيانات" 

البيانات  موارد  استخدام  المستدامة وضرورة  التنمية  في  المساهمة  على 

الخارجية(.  المصادر  كبيرة من  االستعانة بمجموعة  )مثل  التقليدية  غير 

الجنس  نوع  البيانات حسب  تصنيف  على ضرورة  أيضاً  التقرير  ويشدد 

التصنيفات. العجز وغيرها من  والدخل وحاالت  والمكان  والعرق 

العالمي اإلحصائي  النظام  على  الطلبات  زيادة 

العالمي.  اإلحصائي  النظام  على  هائلة  تحديات  الرصد  تحسين  ضرورة  تمّثل 

عمليات  في  حالياً  المستخدمة  المسح  وأدوات  البيانات  لموارد  يمكن  وال 

بدّقة.  المصنفة  والبيانات  اآلنية  البيانات  توفر  أن  والوطنية  العالمية  الرصد 

لألهداف  مؤشرات  عّدة  رصد  على  النامية  البلدان  من  العديد  قدرة  وتظل 

الدولية  المنظمات  من  دعم  على  تعتمد  ما  وغالباً  ضعيفًة  لأللفية  اإلنمائية 

من  الكثير   2015 عام  بعد  لما  التنمية  خطة  وستفرض  مبادراتها.  أو 

النامية. البلدان  في  االحصائية  النظم  على  اإلضافية  الطلبات 

للمنظمة الجياع"  "أصوات  مشروع 

األهداف  من  هدف  بتخصيص  المستوى  الرفيع  الفريق  تقرير  يوصي 

وتدعو  غايات.  خمس  يضم  والتغذية  األغذية  لمسألة  المستدامة  اإلنمائية 

سيشّكل  المجال،  هذا  وفي  للجوع.  حد  وضع  إلى  منها  األولى  الغاية 

للرصد.  ابتكارية  أداًة  للمنظمة  الجياع"  "أصوات  مشروع 

جديد  عالمي  معيار  إنشاء  إلى  الجياع"  "أصوات  مشروع  ويهدف 

األمن  انعدام  تجربة  مقياس  باستخدام  الغذائي  األمن  انعدام  لقياس 

2015 العام  بعد  لما  التنمية  خطة  لرصد  إطار 

اإلطار 1

مجموعة  عن  عامًة  صورًة   7 الشكل  ويعرض  الغذائي.  األمن  أبعاد  من 

الغذائي.  باألمن  الخاصة  األربعة  األبعاد  وتنظيمها حسب  المؤشرات 

األوسع  الحوار  من  جزءاً  الغذائي  األمن  تعقيد  مدى  قياس  ويشّكل 

 .2015 عام  بعد  لما  التنمية  خطة  تحضير  عملية  خالل  اآلن  الحاصل 

أوسع  نطاق  على  القياس  تحديات  حول  تلخيصاً   1 اإلطار  ويوّفر 

الغذائي.  األمن  لرصد  الجديدة  والمقترحات  الجارية  والعمليات 

)يتبع(
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توافر األغذية: تحّسن كبير، لكن التقدم متفاوت بين األقاليم  ■
ومع مرور الزمن

الضروري  فمن  الغذائي.  األمن  على صعيد  بارزاً  دوراً  األغذية  توافر  يؤدي 

أنه  علماً  السكان  من  معّينة  لفئة  األغذية  من  الكافية  اإلمدادات  إيصال 

مناسب.  بشكل  األغذية  على  األشخاص  لضمان حصول  كافياً  ليس شرطاً 

النمو  من  أسرع  نمواً  الماضيين  العقدين  في  األغذية  إمدادات  وشهدت 

للشخص  األغذية  توافر  ارتفاع  إلى  أّدى  مما  النامية،  البلدان  في  السكاني 

آسيا  التي  الغذائية  الطاقة  إمدادات  إلى  بالنسبة  سّيان  واألمر  الواحد. 

إلى  أفضى  ما  الغذائية  الطاقة  من  االحتياجات  معّدل  أسرع من  الغربية 

باستثناء غرب  النامية  البلدان  الطاقة في معظم  كفاية  ارتفاع مستويات 

 – الغذائية  الطاقة  إمدادات  متوسط  كفاية  وارتفع مدى   .)2 )الجدول  آسيا 

إلى  الحاجة  متوّسط  مئوية من  كنسبة  الغذائية  الطاقة  إمدادات  أي 

الماضيين  العقدين  المائة خالل  في  الـ10  قاربت  بنسبة   – الغذائية  الطاقة 

نقص  نسبة  انخفاض  مع  التحسن  ويّتسق هذا  ككّل.  النامية  األقاليم  في 

عدد  إجمالي  من  المائة  في   14 إلى  المائة  في   24 قرابة  من  التغذية 

الفترتين 1990-1992 و2013-2011.  السّكان خالل 

خالل  من  مثاًل  ذلك  ويظهر  الغذائية.  النظم  نوعية  تحّسنت  كما 

والجذور  الحبوب  من  المستمدة  الغذائية  الطاقة  حّصة  انخفاض 

 .)8 )الشكل   1992-1990 الفترة  منذ  األقاليم  معظم  في  والدرنات 

من  جملًة  النامية  األقاليم  في  الغذائية  النظم  عرفت  عام،  وبشكل 

توافر  مدى  ارتفع  فمثاًل  الماضيين.  العقدين  مدى  على  التحسينات 

بواقع  النباتية  والزيوت  الحيوانية  الثروة  ومنتجات  والخضار  الفاكهة 

مكان  لتحديد  ُصّممت  أسئلة  ثمانية  على  النهج  هذا  ويرتكز  الغذائي. 

انعدام  كان  إن  )أي  الغذائي  األمن  انعدام  تجربة  مقياس  على  المشارك 

قدرة  المشروع  وسيعزز  حاداً(.  أو  معتدالً  أو  خفيفاً  الغذائي  األمن 

البيانات  جمع  طريق  عن  العالمي  الغذائي  األمن  رصد  على  المنظمة 

وعالمياً.  سنوياً   )Gallop World Poll( العالمي  غالوب  استطالع  من 

في  التفاوت  بمراقبة  يسمح  مما  فردي  صعيد  على  المعلومات  وتجمع 

الخصائص.  من  وغيره  الجنس  نوع  أساس  على  األغذية  إلى  الوصول 

الشراكة  من  بلدان  أربعة  مع  وثيق  بشكل  العمل  المنظمة  وباشرت 

أنغوال  وهي  أفريقيا:  في  الجوع  على  للقضاء  موّحد  لنهج  المتجددة 

والنيجر.  ومالوي  وإثيوبيا 

أساس  خط  المنظمة  ستضع  الجياع"  "أصوات  مشروع  خالل  ومن 

في  الغذائي  األمن  انعدام  من  الحد  صعيد  على  المحرز  التقّدم  لقياس 

 .2015 عام  بحلول  العالم  بلدان  كل 

)1( األمم المتحدة، 2013. شراكة عالمية جديدة: القضاء على الفقر وتحويل االقتصادات من خالل التنمية 

المستدامة. تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى حول خطة التنمية لما بعد عام 2015. نيويورك، 

الواليات المتحدة.

اإلطار 1 )يتبع(

األمن الغذائي وأبعاده األربعة

وأدى   .1992-1990 الفترة  منذ  التوالي  على  المائة  في  و32  و70   90

توافر  ارتفاع  ذلك  في  بما  عام  بشكل  الغذائية  النظم  تحسين  إلى  هذا 

أفريقيا  وحدهما  المائة.  في   20 بنسبة  الواحد  للشخص  البروتينات 

إذ  التحّسن،  هذا  من  كلياً  االستفادة  من  تتمكنا  لم  الجنوبية  وآسيا 

بشدة  وتعتمد  متوازنة  غير  اإلقليمين  هذين  في  الغذائية  النظم  بقيت 

والدرنات.  والجذور  الحبوب  على 

الزراعة  من  األغذية  توافر  لدعم  الرئيسية  المساهمات  تأتي  وال 

المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  من  وكذلك  بل  فحسب، 

إجمالي  من  المائة  في  و20   15 بين  ما  ويأتي  الغابات.  ومنتجات 

بقيمة  تتسم  التي  المائية  الحيوانات  من  المستهلك  الحيواني  البروتين 

إلى  تفتقر  التي  الغذائية  للنظم  قّيماً  مكّماًل  وتشّكل  عالية  غذائية 

من  واسعة  مجموعة  الغابات  وتوّفر  األساسية.  والمعادن  الفيتامينات 

وبذور  أوراق  شكل  على  المرتفعة  الغذائية  القيمة  ذات  األغذية 

والحيوانات  والحشرات  والفطر  والفاكهة  والعسل  الجوز  وأصناف 

اآلتية  األغذية  تشّكل  المثال،  سبيل  على  فاسو،  بوركينا  ففي  البرية. 

بعض  وأظهرت  الريفية.  الغذائية  النظم  من  مهّمًة  حّصًة  األشجار  من 

في   100 تعادل  الباأوباب  شجرة  ثمرة  من  غرام  مائة  أن  التقارير 

لألطفال  والبوتاسيوم  الحديد  من  يومياً  بها  الموصى  الكمية  من  المائة 

و40  النحاس  من  يومياً  بها  الموصى  الكمية  من  المائة  في  و92 

وبحسب  الكالسيوم.  من  يومياً  بها  الموصى  الكمية  من  المائة  في 

السكان  ثلث  زهاء  أي  شخص،  مليار   2.4 حوالى  يعتمد  التقديرات، 

وحفظ  المياه  وتعقيم  للطبخ  الحطب  على  النامية،  األقاليم  في 

األغذية. 
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متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية في البلدان النامية، 1990-1992 حتى 2013-2011

1992-19902002-20002007-20052010-2008*2013-2011

(نسبة مئوية) 

114117119120122العالم

131134136135135األقاليم المتقدمة

108112114117118األقاليم النامية

101103105 97 97البلدان األقل نمواً

104107110 98 99البلدان النامية غير الساحلية

103109111113114الدول الجزرية الصغيرة النامية

101102105 96 97االقتصادات ذات الدخل المنخفض

107107110112114االقتصادات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط

104103106108110البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي

108110113115117أفريقيا

138139139141144أفريقيا الشمالية

100103108109111أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

107111113116117آسيا

105118120125القوقاز وآسيا الوسطى

107118119124124آسيا الشرقية

106112116121 99جنوب شرقي آسيا

106104105106108آسيا الجتوبية

142135135134134آسيا الغربية

117121124125127أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

101109110112114البحر الكاريبي

118122124126128أمريكا الالتينية

113112115116116 اوسيانيا

مالحظة: * إسقاطات.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الجدول 2 1

الشكل 8

المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

 حّصة اإلمدادات من الطاقة الغذائية املستمدة من الحبوب والجذور والدرنات انخفضت يف معظم األقاليم منذ الفرتة 1990-1992 ما يشري إىل تحّسن نوعية
النظم الغذائية
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النسبة املئوية
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الوصول إلى األغذية: تحّسن ملحوظ يتماشى مع عملية الحد من الفقر ■

الوصول  هما:  ركيزتين  إلى  األغذية  إلى  الوصول  على  القدرة  تستند 

خالل  من  االقتصادي  الوصول  د  ويحدَّ المادي.  والوصول  االقتصادي 

والحصول  االجتماعي  الدعم  وتوفير  األغذية  وأسعار  المتاح  الدخل 

األساسية  البنى  توافر  خالل  من  د  فيحدَّ المادي  الوصول  أّما  عليه. 

واالتصاالت  الحديد  وسكك  والطرقات  الموانئ  ذلك  في  بما  ونوعيتها 

عمل  تسّهل  التي  المنشآت  من  وغيرها  األغذية  تخزين  ومرافق 

األحياء  وتربية  األسماك  ومصايد  والغابات  الزراعة  ولمداخيل  األسواق. 

الغذائي.  األمن  نتائج  تحديد  في  رئيسي  دور  المائية 

أن  االقتصادي  الوصول  الحاصلة على مستوى  للتحسينات  ويمكن 

الفقر  الفقر. فسجلت معدالت  انخفاض في معدالت  تنعكس على شكل 

لكن  المنصرمة  العشرين  السنوات  انخفاضات على مدى  التغذية  ونقص 

التغذية من  نقص  تراجعت معدالت  فبين 1990 و2010،  مختلفة.  بنسٍب 

معدالت  أن  في حين  ككّل  النامية  األقاليم  في  المائة  في   15 إلى   24

 .)9 )الشكل  عام 2008  المائة  في   24 إلى   47 من  تراجعت  الفقر 

إلى األغذية من خالل أسعار األغذية  الوصول االقتصادي  ويمكن تحديد 

وقدرة السكان الشرائية. فالمؤشر المحلي ألسعار األغذية الذي يعّرف 

بنسبة معادل القدرة الشرائية الغذائية إلى معادل القدرة الشرائية بشكل 

عام، يسّجل تكلفة األغذية مقارنة بإجمالي االستهالك. وعرفت هذه النسبة 

الشكل 9

المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

  اتجاهات تحقيق غاية الهدف اإلمنايئ 1 والتقّدم الفعيل عىل صعيد
املؤرشات األساسية، كل األقاليم النامية

النسبة املئوية
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الشكل 10

المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

تطّور مؤرش سعر الغذاء املحيل يف األقاليم املختارة
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منذ عام 2001، لكنها استقّرت اآلن على مستويات تتسق  تصاعدياً  اتجاهاً 

المدى األطول لمعظم األقاليم )الشكل 10(.  مع االتجاهات على 

استخدام األغذية: تحسينات ملحوظة على صعيد المحددات  ■
والنتائج

تسجيله  يمكن  األول  مختلفين.  بعدين  على  األغذية  استخدام  ينطوي 

التغذية  بنقص  تتأثر  التي  البشري  الجسم  قياسات  مؤشرات  خالل  من 

تتضمن  وهي  الخامسة.  سن  دون  لألطفال  واسع  نطاق  على  والمتاحة 

انخفاض  )أي  والتقّزم  الطول(  إلى  بالنسبة  الوزن  انخفاض  )أي  الهزال 

الوزن  انخفاض  )أي  الوزن  في  والنقص   ) السّن  إلى  بالنسبة  الطول 

دالئل  الخامسة  سن  دون  األطفال  قياسات  وُتعتبر  السّن(.  إلى  بالنسبة 

البعد  تسجيل  ويتم  السكان.  لمجمل  التغذوي  للوضع  فّعالة  تقريبية 

التي  المدخالت  مؤشرات  أو  المحددات  من  عدد  خالل  من  الثاني 

ما  والنظافة  الصحة  شروط  جانب  إلى  والتجهيز  األغذية  نوعية  تعكس 

فّعال. بشكل  المتاحة  األغذية  استخدام  كيفية  يحدد 

تأثير  عن  فكرة  األغذية  باستخدام  المتعّلقة  النتائج  مؤشرات  وتعطي 

على  فالهزال  الصحية.  األوضاع  وتردي  األغذية  من  المتناول  كفاية  عدم 

المدى  على  األغذية  من  المتناول  كفاية  عدم  نتيجة  يأتي  المثال  سبيل 

غالباً  التقّزم  أن  حين  في  التهاب،  أو  بمرض  اإلصابة  نتيجة  أو  القصير 

و/أو  الطويل،  المدى  على  األغذية  من  المتناول  كفاية  عدم  عن  ينجم  ما 

الحاد.  التغذية  نقص  من  المتكررة  الحاالت  و/أو  المتكررة  االلتهابات  عن 

األطفال  لدى  الوزن  ونقص  التقّزم  انتشار  معّدالت  شهدت  ولقد 

مما   1990 منذ  النامية  األقاليم  جميع  في  تراجعاً  الخامسة  سن  دون 

على  والقدرة  األغذية  توافر  تعزيز  نتيجة  التغذية  تحّسن  إلى  يشير 

المحرز  التقدم  أن   11 الشكل  ويبرز   .)11 )الشكل  عليها  الحصول 

بذلك  مقارنة  الشيء  بعض  محدوداً  كان  التقّزم  انتشار  من  الحد  في 

وفي  المناطق.  معظم  في  الوزن  نقص  من  الحد  الى  بالنسبة  المحرز 

انتشار  معدالت  تسّجل  أفريقيا  في  البلدان  من  العديد  مازالت  المقابل 

الصحة  منظمة  تصّنفه  ما  وهو  أكثر  أو  المائة  في  الـ30  عتبة  إلى  تصل 

تضرراً  البلدان  أشّد  وتتركز  جداً)3(.  مرتفع  أو  مرتفع  أنه  على  العالمية 

آسيا  في  البلدان  بعض  وتسّجل  الساحل.  ومنطقة  أفريقيا  شرق  في 

المائة.  في  الـ50  عتبة  إلى  تصل  تقّزم  معدالت  الجنوبية 

دائماً  إليها  والوصول  األغذية  توافر  حيث  من  التقدم  يترافق  وال 

سوء  طبيعة  ما  حد  إلى  ذلك  وُيبرز  األغذية.  استعمال  في  التقدم  مع 

تظهر  ال  التي  البشري  الجسم  قياسات  بمؤشرات  وارتباطها  التغذية 

واألمراض  السيئة  الصحة  آثار  بل  فحسب  الغذائي  األمن  انعدام  آثار 

البشرية  المناعة  نقص  ومتالزمة  وفيروس  والمالريا  اإلسهال  غرار  على 

التي  التغذية  نقص  أعراض  أحد  خاص  بشكل  التقّزم  ويشّكل  والسّل. 

إال  ظاهرة  تكون  لن  التحسينات  أن  يعني  مما  اتجاهها  عكس  يمكن  ال 

أطول.  زمنية  فترة  مدى  على 

بكثير  مراعاًة  وأكثر  مباشراً  مؤشراً  الوزن  في  النقص  ويشّكل 

لكن،  التقّزم.  من  أسرع  بشكل  التحسينات  يبرز  إذ  األغذية،  الستخدام 

العالمي  المستوى  على  الحاصلة  التغييرات  تحجب  أيضاً،  هنا  ولكن 

اآلسيوية  البلدان  في  التحسينات  وبفضل  األقاليم.  بين  الكبيرة  التباينات 

دون  األطفال  لدى  الوزن  في  النقص  انتشار  من  الحد  تم  أبرز  بشكل 

أعلى  فيها  ل  تسجَّ كإقليم  آسيا  زالت  ما  حين  وفي  الخامسة.  سن 

ارتياد  عمر  دون  ما  األطفال  لدى  الوزن  في  النقص  انتشار  معدالت 

انخفاض  مع   1990 عام  منذ  تقدم  أعظم  آسيا  سّجلت  المدرسة، 

عام  المائة  في   20 إلى   1990 عام  المائة  في   33 من  االنتشار  معدالت 

االنتشار  معدالت  انخفضت  حيث  أفريقيا  في  أبطأ  التقدم  وكان   .2010

 .)11 )الشكل   2010-1990 الفترة  خالل  المائة  في   18 إلى   23 من 

وتخزينها.  وتحضيرها  معالجتها  بطريقة  األغذية  استخدام  ويتأثر 

من  اإلنسان  جسم  ليتمكن  مسبقاً  شرطاً  الجيدة  الصحة  وتشّكل 

على  النظيفة  األغذية  تساعد  فيما  بفعالية  المغّذية  المواد  امتصاص 

محورٌي  أمٌر  النظيفة  المياه  إلى  والوصول  جسم صحي.  على  الحفاظ 

جسم صحي.  على  والحفاظ  والنظيفة  الصحية  األغذية  لتحضير 

الشكل 11

المصدر: قاعدة البيانات العالمية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن التغذية، مراجعة 
العام 2011 )أنجزت في يوليو/تّموز 2012(.

 إنتشار التقزّم والنقص يف الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة بحسب
األقاليم

نقص الوزن - العامل

التقزّم - العامل

نقص الوزن - األقاليم املتقدمة

التقزّم - األقاليم املتقدمة

نقص الوزن - كل األقاليم النامية

التقزّم - كل األقاليم النامية

نقص الوزن - أفريقيا

التقزّم - أفريقيا

نقص الوزن - آسيا

التقزّم - آسيا

نقص الوزن - أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

التقزّم - أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

نقص الوزن - أوسيانيا

التقزّم - أوسيانيا

النسبة املئوية
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المجال  هذا  في  ملحوظاً  تقدماً  الماضية  العشرون  السنوات  وشهدت 

الشرب  مياه  إلى  يصلون  ال  الذين  العالم  سكان  نسبة  انخفضت  إذ 

 .2010 عام  المائة  في   12 إلى   1990 عام  المائة  في   24 من  المناسبة 

في  المتمثلة  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  غاية  تحقيق  تم  فقد  وبالتالي 

المأمونة  الشرب  مياه  على  يحصلون  ال  الذين  السكان  نسبة  خفض 

التقّدم  أن  غير  العالمي.  المستوى  على  األساسية  الصحية  والمرافق 

في  محدوداً  وكان  األقاليم  بين  بالتفاوت  أخرى،  مّرًة  اتسم،  المحرز 

البيانات  أحدث  وتشير   .)12 )الشكل  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  سكان  من  فقط  المائة  في   61 أن  إلى  المتاحة 

في  المائة  في   90 مقابل  المحّسنة  المياه  إمدادات  إلى  يصلون  الكبرى 

تفاوت  ويوجد  آسيا.  بلدان  ومعظم  الالتينية  وأمريكا  الشمالية  أفريقيا 

والحضرية.  الريفية  المناطق  بين  سيما  ال  الواحد،  البلد  ضمن  مماثل 

االستقرار: التعرّض للمخاطر على المدى القصير قد يهدد  ■
التقدم على المدى الطويل

ومداها.  للمخاطر  التعّرض  لقياس  المؤشرات  من  نوعين  تحديد  تم 

للرّي  المجّهزة  المنطقة  للمخاطر،  للتعرض  األساسية  المؤشرات  وتشمل 

وحصة  كالجفاف،  المناخية  للصدمات  التعّرض  لمدى  مقياساً  يوّفر  ما 

احتياطي  كفاية  يبرز  ما  البضائع  صادرات  إجمالي  من  الغذائية  الواردات 

من  ثانية  مجموعة  وثّمة  الغذائية.  الواردات  قيمة  لسداد  األجنبي  النقد 

الشكل 12

المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

األمن  على  مباشرًة  تؤثر  التي  والصدمات  المخاطر  تظهر  المؤشرات 

واإلمدادات.  واإلنتاج  والمدخالت،  األغذية  أسعار  تأرجح  مثل  الغذائي 

ذلك  في  بما  االستقرار  إجراءات  من  عدداً  المؤشرات  مجموعة  وتغطي 

الدولي.  البنك  عن  الصادر  السياسي  االستقرار  عدم  مؤشر 

إلجراءات  ودقيق  شامل  باستعراض  القيام  الممكن  غير  ومن 

التالية  الفقرات  مضمون  سيدور  لذا  المجال.  ضيق  بسبب  االستقرار 

أسعارها.   واستقرار  األغذية  إمدادات  أي  لالستقرار،  مهمين  جانبين  حول 

األغذية  أسواق  في  للتوقع  القابلة  غير  االتجاهات  دفعت  وقد 

حول  النقاش  مقّدمة  إلى  الغذائي  األمن  هشاشة  بقضية  الدولية 

في  التغيرات  حول  حديثاً  المتاحة  البيانات  أن  غير  الغذائية.  السياسات 

أسعار  في  التغيرات  أن  إلى  تشير  األغذية  الى  بالنسبة  المستهلك  أسعار 

المستهلك  أسعار  على  أقل  أثر  لها  يكون  قد  للسلع  الدولية  األسواق 

األسعار  تقّلبات  وقع  كان  "ما  القسم  )راجع  البداية  في  متوقعاً  كان  مما 

فيها  أدت  التي  األماكن  وفي   .)13 الصفحة  الماضية؟"،  السنوات  خالل 

منتجو  واجه  كبيرة،  محلّية  تقّلبات  إلى  العالمية  األسعار  صدمات 

أّما  استثمروها.  التي  والمدخالت  المال  رأس  خسارة  خطر  األغذية 

الحيازات  أصحاب  المزارعين  مثل  المنتجين،  لصغار  الضعيفة  القدرة 

والمخرجات  المدخالت  أسعار  تأرجح  مع  التأقلم  على  الصغيرة، 

اعتماد  إلى  ميلهم  من  وتحد  المخاطرة  عن  يبتعدون  فتجعلهم  الكبير 

انخفاض  إلى  تؤدي  وأخيراً  فيها  واالستثمار  الجديدة  التكنولوجيات 

اإلجمالي.  اإلنتاج 

أحرز تقدم واسع يف مجال يف توفري الوصول إىل إمدادات املياه املأمونة
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من  أكثر  تقلبات  األغذية  إمدادات  شهدت  األسعار،  تأرجح  ومع 

التقلبات  أن  إلى  تشير  أدلة  هناك  لكن  األخيرة.  السنوات  في  المعتاد 

من  أدنى  االستهالك  وتقّلبات  األسعار،  تقلبات  من  أدنى  اإلنتاج  في 

عرفت  الرئيسية،  األقاليم  بين  ومن  معاً.  واألسعار  اإلنتاج  تقلبات 

اإلمدادات  في  تقّلبات  أوسع  والكاريبي  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا 

وشهدت  آسيا.  في  أصغر  كانت  أنها  حين  في   1990 منذ  الغذائية 

طرأت  التي  التقلبات  أبرز  الكاريبي  والبحر  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا 

 .)13 )الشكل  الواحد  للفرد  الغذاء  انتاج  على 

حيث  من  بالهشاشة  المتعّلق  الغذائي  األمن  ُبعد  اعتبار  ويزداد 

كالجفاف  الشديدة  المناخية  الظواهر  عدد  ازداد  فقد  المناخي.  التغّير 

القدرة  عدم  وتفاقمت  األخيرة  السنوات  في  واألعاصير  والفيضانات 

اإلنتاج  في  كبيرة  خسارات  إلى  أدى  ما  المناخية  األنماط  توقع  على 

ولعبت  الظواهر.  لهذه  المعّرضة  المناطق  في  المداخيل  انخفاض  وإلى 

األغذية  أسعار  مستويات  ارتفاع  في  دوراً  المتغّيرة  الطقس  أنماط 

الفقراء  والمستهلكون  والرعاة  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  وتأثر  وتقلبها. 

المفاجئة.  التغّيرات  هذه  بوقع  خاص  بشكل 

القادمة.  العقود  في  أبرز  دوراً  المناخي  التغّير  يلعب  وقد 

أهدافاً  الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ  آثاره  من  الحد  وسيشّكل 

التربة  ومغذيات  والمياه  األراضي  إدارة  مجال  في  سّيما  ال  أساسية 

الموارد  إدارة  تحسين  عملية  تركيز  ويجب  الوراثية.  والموارد 

الزراعية  المخرجات  مستوى  على  التقلبات  من  الحد  على  الطبيعية 

والتغّير  الصدمات  وجه  في  الصمود  على  القدرة  تعزيز  وعلى 

األمد.  الطويل  المناخي 

الطبيعية  الموارد  إدارة  تحسين  إلى  الملّحة  الحاجة  وتتجاوز 

الغابات  خارج  من  واألشجار  الغابات  تؤدي  إذ  بكثير.  الزراعة  مجال 

التربة  خصوبة  تعزز  فهي  والمياه.  التربة  موارد  حماية  في  كبيراً  دوراً 

اآلفات  ومفترسات  البرية  للملقحات  موئاًل  وتوّفر  المناخ  وتضبط 

وتوّفر  الزراعية  المخرجات  على  االستقرار  إضفاء  على  وتساعد  الزراعية. 

المنظمة  لتقرير  ووفقاً  الشديدة.  المناخية  الظواهر  وجه  في  الحماية 

المائة  في   8 إدارة  يتم   )4(2010 لعام  العالم  في  الحرجية  الموارد  تقييم 

الحفاظ  أهداف  تحقيق  بغية  هكتار(  مليون   330 )أي  العالم  غابات  من 

واسعة  مجموعة  تؤمن  ال  فهي  التحديد.  وجه  على  والتربة  المياه  على 

فحسب،  منتظم  أساس  على  العالية  التغذوية  القيمة  ذات  األغذية  من 

مكّمالت  شكل  في  األغذية  إلى  الوصول  حماية  على  كذلك  تساعد  بل 

والكوارث  المنخفضة  بالعوائد  تتمّيز  التي  الفترات  خالل  غذائية 

االقتصادية.  والمصاعب  الطبيعية 

الشكل 13

مالحظة: الرقم اإلشاري إلنتاج األغذية في السنة t يحتسب على أنه انحراف الخطأ المعياري من اتجاهات السنوات الخمس الماضية. وهو اتجاه إسمي متعدد من الدرجة 3 على الفترة الممتدة من 1985 إلى 2011.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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المستوى  على  الغذائي  األمن  "أبعاد  المعنون  التالي  القسم  يتعّمق 

القائمة  العالقات  في  أكبر  بشكل   ،42 إلى   29 الصفحات  الوطني"، 

االرتباطات  مصفوفة  وتشّكل  الغذائي.  األمن  مؤشرات  مختلف  بين 

على  تحليل  يليها   ،)5()14 )الشكل  انطالق  نقطة  المؤشرات  بين 

الموجودة  األساسية  والتباين  التشابه  أوجه  بشأن  القطري  المستوى 

األغذية  توافر  معدالت  تطرح  المثال  سبيل  فعلى  المؤشرات.  بين 

تسليط الضوء على الروابط بين مجموعة المؤشرات 

الشكل 14

مالحظة: العناوين الوصفية الكاملة لكل مؤشرات األمن الغذائي واردة في الشكل 7 من الصفحة 16.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ارتباط مصفوفة مؤرشات األمن الغذايئ األساسية، كل األقاليم النامية
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يحول  عّما  أسئلًة  المنخفضة  االستخدام  بمعدالت  المقترنة  المرتفعة 

أيضاً  ينطبق  واألمر  فّعال.  بشكل  المتوافرة  األغذية  استعمال  دون 

الفقر  معدالت  مع  المتزامنة  المرتفعة  التغذية  نقص  لمعدالت  بالنسبة 

الفقراء  فشل  وراء  الكامن  السبب  عن  أسئلًة  تطرح  التي  المنخفضة 

محتملة  مشاكل  االختالف  أوجه  تطرح  وقد  األغذية.  على  الحصول  في 

أجندة  بلورة  على  االنحرافات  تساعد  الحال،  كان  وأّياً  بالقياس.  متعلقة 

الصلة  ذات  والمسائل  الغذائي  األمن  انعدام  وتبعات  أسباب  في  للبحث 

بالقياس. المتعّلقة 

بلدان  ستة  على  الضوء  القسم  هذا  في  الواردة  اللمحات  وتسلط   

ويتم  وأوغندا،  وطاجيكستان  ونيكاراغوا  ونيبال  وغانا  بنغالديش  وهي 

المعنون  التالي  القسم  في  المعروضة  الحالة  دراسات  في  تفصيلها 

 .42 إلى   29 الصفحات  الوطني"  المستوى  على  الغذائي  األمن  "أبعاد 

تظهر  ما  غالباً  أنها  منها  األسباب  من  لعدد  البلدان  هذه  انتقاء  تم  وقد 

باألمن  خاصين  مؤشرين  بين  النموذجية  االرتباطات  عن  انحرافات 

الغذائي. 

السؤال 1: هل ينطوي تحسين الوصول إلى األغذية على  ■
استخدامها بشكل أفضل؟ 

يقابل  أن  الشائع  فمن  البلدان.  من  العديد  على  الحالة  هذه  تنطبق 

معدالت  تظهره  كما  المنخفض،  الغذائية  الطاقة  من  المتناول  مستوى 

سوء  من  أخرى  ألشكال  مرتفعة  معدالت  العالية،  التغذية  نقص  انتشار 

في  والتحسينات  التغذية  نقص  من  الحد  بين  الربط  يتم  وعموماً  التغذية. 

الربط  أن  من  الرغم  على   ،)15 )الشكل  للسكان  العامة  التغذوية  الحالة 

فقط.  المائة  في   28 إلى  التحديد  معامل  وصول  مع  ما  نوعاً  يكون ضعيفاً 

لقاعدة  المتواترة  االستثناءات  إلى  التحديد  معامل  انخفاض  ويشير 

عديدة  بلدان  تشّذ  إذ  التقّزم  انخفاض  مقابل  التغذية  نقص  انخفاض 

الكبرى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الجنوبية  وآسيا  الشمالية  أفريقيا  في 

القاعدة  عن  تشّذ  التي  البلدان  أحد  غانا  وتشكل  القاعدة.  هذه  عن 

نقص  انتشار  معّدل  وصل  حيث  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في 

 2013-2011 الفترة  خالل  المائة  في  الخامسة  سن  دون  ما  إلى  التغذية 

سن  دون  األطفال  من  المائة  في   29 من  أكثر  أن  تبّين  التقارير  لكن 

أّما  نيبال.  على  المشهد  هذا  وينسحب  التقّزم.  يعانون  كانوا  الخامسة 

في   7 إلى  التغذية  نقص  انتشار  وصل  إذ  قصوى:  حالًة  فتعتبر  مالي 

 38 أن  حين  في  التقديرات،  بحسب   2013-2011 الفترة  خالل  المائة 

ويصّح  التقّزم.  يعانون  كانوا  الخامسة  سن  دون  األطفال  من  المائة  في 

 8 إلى  التغذية  نقص  انتشار  وصل  حيث  نام  فييت  إلى  بالنسبة  األمر 

من  المائة  في   32 أن  حين  في   2013-2011 الفترة  خالل  المائة  في 

التقّزم.  يعانون  كانوا  الخامسة  سن  دون  األطفال 

نسبي  بشكل  التغذية  نقص  معدالت  انخفاض  حاالت  تدعو  وقد 

برامج  ووضع  سياساتية  تدابير  اتخاذ  إلى  التغذية  سوء  معّدالت  وارتفاع 

والمغّذية  اآلمنة  األغذية  إلى  الوصول  تحسين  إلى  تهدف  صلة  ذات 

ودعم  األغذية  سالمة  وتحسين  الغذائي  النظم  في  التنوع  وتعزيز 

من  متكررة  حاالت  نتيجَة  يأتي  قد  خاص  بشكل  والتقّزم  النظافة. 

لتكون  قريبة  فترة  منذ  حصل  قد  يكون  أن  الممكن  من  الذي  الهزال 

األمن  صعيد  على  العام  التحّسن  من  الرغم  على  ظاهرة  زالت  ما  اآلثار 

التغذية  نقص  معدالت  انخفضت  حيث  البلدان  تشهد  وقد  الغذائي. 

الحاالت.  هذه  مثل  قصيرة  زمنية  فترة  في  ملحوظ  بشكل 

السؤال 2: هل تنطوي زيادة توافر األغذية على انخفاض  ■
معدالت نقص التغذية؟ 

كمية  تفوق  التي  الغذائية  اإلمدادات  ذات  البلدان  تسّجل  عموماً، 

التغذية  نقص  من  منخفضة  مستوياٍت  السّكان  إليها  يحتاج  التي  األغذية 

عندما  المثال،  سبيل  على  بوضوح،  ذلك  ويتجّلى  التغذية.  وقصور 

الطاقة  من  اإلمدادات  كفاية  مقابل  التغذية  نقص  انتشار  وضع  يتم 

المفّصلة  القطرية  التحاليل  خالل  ومن   )16 )الشكل  المتوسطة  الغذائية 

التالي.  القسم  في  المعروضة 

اإلمدادات  كفاية  طريق  عن  يقاس  الذي  األغذية  توافر  بين  والربط 

ببناء  جزئياً  متصٌل  التغذية  نقص  وانتشار  المتوسطة  الغذائية  الطاقة  من 

عن  المتوسطة  الغذائية  الطاقة  من  اإلمدادات  كفاية  وتعّبر  المؤشرات. 

االحتياجات  معدل  من  مئوية  نسبة  شكل  على  الغذائية  الطاقة  إمدادات 

الشكل 15

المصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 العالقة بني إنتشار نقص التغذية والنسبة املئوية لألطفال دون سّن ارتياد
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المستخدمة  العناصر  المؤشر  هذا  يظهر  وبالتالي  الغذائية،  الطاقة  من 

الفروق  إلى  األخرى  التباين  أوجه  وتشير  التغذية.  نقص  قياس  في 

مؤشر  في  بالتوزيع  الخاصة  )القياسات  األغذية  إلى  بالوصول  المتعّلقة 

الحد  على  التغذية  نقص  انتشار  ارتكاز  وإلى  التغذية(  نقص  انتشار 

الغذائية.  الطاقة  من  االحتياجات  من  األدنى 

السؤال 3: هل ينطوي ارتفاع توافر األغذية على استخداٍم  ■
أفضل لها؟ 

ُتقاَرن  عندما  صحيحاً  الربط  هذا  يكون  البلدان،  من  العديد  في 

األطفال  لدى  التقّزم  نسبة  مثل  األغذية،  استخدام  على  الدالة  المؤشرات 

اإلمدادات  كفاية  مثل  األغذية  توافر  بمؤشرات  الخامسة،  سن  دون 

معظم  على  الحالة  هذه  وتنطبق   .)17 )الشكل  الغذائية  الطاقة  من 

إال  ونيبال.  وغانا  بنغالديش  سيما  ال  التالي  القسم  في  المذكورة  البلدان 

ومالي  بيساو  وغينيا  بنن  منها  أفريقية  بلدان  عّدة  في  أيضاً  تصح  أنها 

وفي  المائة.  في   50 إلى  تصل  تقّزم  نسب  جميعها  تسّجل  التي  والنيجر 

استخدام  إلى  الوفيرة  الغذائية  اإلمدادات  ُتَترَجم  لم  الحاالت،  هذه 

تدخالت  أن  إلى  يشير  وهذا  التغذية.  تحسن  وإلى  لألغذية  أفضل 

األمن  من  الجوانب  هذه  تحسين  شأنها  من  التي  العامة  السياسة 

تندرج  فقد  المحّلي،  السياق  وبحسب  كثيرة.  بفوائد  تعود  قد  الغذائي 

الغذائي  التنوع  لزيادة  والدعم  التغذية،  تحسين  إلى  الرامية  السياسات 

اإلجراءات. هذه  إطار  في  الغذائية  المكمالت  وبرامج 

يرتبط  ما  غالباً  أنه  إلى  القطري  المستوى  على  النتائج  وتشير 

بارتفاع  سيما  وال  للدخل  سيئ  باستخدام  الغذائية  النوعية  انخفاض 

األكثر  التحليل  في  االستنتاج  هذا  ويتأّكد   .)18 )الشكل  التقّزم  نسب 

هذا  في  الحقاً  الواردة  القطرية  الحالة  دراسات  في  المعروض  تعّمقاً 

متنّوعة  فيها  الغذائية  النظم  ألن  استثناًء  تشّكل  أوغندا  لكن  التقرير. 

والدرنات  والجذور  الحبوب  غير  أغذيٍة  من  الطاقة  وُتستمد  تقليدياً. 

مثاًل.  الهندي  كالموز 

السعرات  أن  ذلك  آخرين  استثناءين  وباكستان  بوروندي  وتمّثل 

من  المائة  في   50 من  أقل  تشّكل  األساسية  األغذية  من  الحرارية 

التقّزم  انتشار  أن  إال  البلدين،  هذين  في  الغذائية  الطاقة  إمدادات 

في  المائة  في  و43  بوروندي  في  المائة  في   50 إلى  فيصل  مرتفع، 

للشرائح  باكستان  في  المتوازنة  الغذائية  النظم  تتاح  وال  باكستان. 

الغنية  األساسية  األغذية  بعض  على  تعتمد  التي  السكان  من  الفقيرة 

دعم  تعزز  سياسات  وضع  إلى  بالتالي  الحاجة  تدعو  وقد  بالنشويات. 

وَتبرز  وتغذية.  تنّوعاً  األكثر  األغذية  إلى  الفقراء  ووصول  األمان  شبكات 

تكون  وقد  والصحة.  التعليم  خدمات  في  االستثمار  إلى  أيضاً  الحاجة 

القدر  على  المدّعمة  األغذية  وتوفير  الرضاعة  في  الفضلى  الممارسات 

في  المتاحة  لألغذية  اإلجمالية  الكمية  أن  غير  األهمية.  من  نفسه 

بالتساوي  الموّزعة  الغذائية  اإلمدادات  أن  حتى  منخفضًة  تعتبر  بوروندي 

الجسم  قياسات  في  السلبية  النتائج  دون  الحؤول  على  تساعد  ال  قد 

تشمل  السياق،  هذا  وفي  مثاًل.  التقزم  انتشار  معدالت  كارتفاع  البشري 

الشكل 16

المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

كفاية إمدادات األغذية وإنتشار نقص التغذية مرتبطان بشدة

إنتشار نقص التغذية
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0,774 = R2 Linear معامل
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الشكل 17

المصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

العالقة بني كفاية إمدادات األغذية والتقزّم ضعيفة

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون التقزّم
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 75,58 + x*0,41 = y 
0,213 = R2 Linear معامل
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الغذائية  اإلمدادات  لزيادة  األولوية  إعطاَء  فيها  النظر  الواجب  السياسات 

أيضاً.  الواردات  زيادة  خالل  من  أمكن  وإذا  اإلنتاج  زيادة  خالل  من 

السؤال 4: هل ينطوي الحد من الفقر على الحد من الجوع دائماً؟  ■

األغذية.  إلى  بالوصول  الخاص  الغذائي  األمن  بعد  في  مهٌم  دور  للفقر 

األشخاص  بنسبة  يقاس  الذي  المدقع  الفقر  معدالت  انخفضت  فقد 

بشكٍل  الواحد  اليوم  في  أقل  أو  أمريكي  دوالر   1.25 بـ  يعيشون  الذين 

والبلدان)6(.  األقاليم  بين  التفاوت  من  الرغم  على   1990 منذ  ملحوظ 

حاالت  في  يعيشون  الذي  األشخاص  نسبة  وصلت   ،1990 عام  وفي 

حين  وفي  النامية.  األقاليم  في  المائة  في   48 إلى  المطلق  الفقر 

في  األبرز  االنخفاض  الشرقية  آسيا  بلدان  من  وغيرها  الصين  شهدت 

وآسيا  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  االنخفاض  كان  الفقر،  نسب 

العالم  أن  إلى  األولية  التقديرات  تشير  وعموماً،  بكثير.  أقل  الجنوبية 

في  المتمثلة  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  غاية   2008 عام  حقق  النامي 

النصف،  إلى  المدقع  الفقر  في  يعيشون  الذين  األشخاص  نسبة  خفض 

أقل  أو  أمريكي  دوالر  بـ1.25  يعيشون  الذين  األشخاص  نسبة  وصول  مع 

المائة.  في   24 إلى  الواحد  اليوم  في 

التغذية  نقص  انتشار  معّدل  بارتفاع  الفقر  مستويات  ارتفاع  ويرتبط 

والفقر  الجوع  بين  المباشر  االرتباط  غياب  من  الرغم  على   ،)19 )الشكل 

المنخفضة  المدقع  الفقر  مستويات  تشير  ال  المثال  سبيل  فعلى  المدقع. 

في  الحال  هي  كما  التغذية  نقص  من  منخفضة  مستويات  إلى  بالضرورة 

وفي  الزراعي  اإلنتاج  من  منخفضة  بمستويات  يتسم  فالبلد  طاجيكستان. 

ألعداٍد  األساسية  السلع  بين  بارزاً  دوراً  للغذاء  أن  يبدو  عينه  الوقت 

اإلنتاجية  تعزيز  يفضي  قد  مماثلة،  ظروف  وفي  السكان.  من  كبيرٍة 

األغذية  من  يكفي  ما  توفير  على  وقدرتها  األغذية  توزيع  نظم  وفعالية 

نجاحات  إلى  إليها،  الوصول  للمستهلكين  يمكن  التي  والمغذية  السليمة 

سواء.  حٍد  على  والجوع  الفقر  مكافحة  في  سريعة 

المرتفعة  المدقع  الفقر  مستويات  ترتبط  أخرى،  بلدان  وفي 

إمدادات  توافر  كعدم  عوامل  نتيجة  األغذية  استخدام  مستويات  بانخفاض 

وهايتي  تشاد  مثل  بلداناً  األمثلة  وتشمل  واإلصحاح.  المأمونة  المياه 

الئحة  ضمن  المندرجتين  وغانا  بنغالديش  جانب  إلى  وموزامبيق  وليبيريا 

فيها  تنخفض  التي  البلدان  وفي  التالي.  القسم  سيتناولها  التي  البلدان 

من  السكان  من  كبيرة  نسبة  تقترب  نسبياً،  التغذية  نقص  انتشار  نسب 

يرتفع  والنظافة  األغذية  سالمة  على  طلبهم  يجعل  الذي  الدخل  مستوى 

األساسية.  الحرارية  السعرات  من  المزيد  على  طلبهم  من  أسرع 

ومستويات  المدقع  الفقر  من  عالية  مستويات  أخرى  بلدان  وتسّجل 

نام.  وفييت  وسوازيلند  نيبال  منها  التغذية  نقص  من  نسبياً  منخفضة 

األمن  انعدام  فيه  يسّجل  الذي  ذلك  من  شيوعاً  أكثر  المزيج  وهذا 

يقل  البلدان،  هذه  وفي  الفقر.  مستويات  من  أعلى  مستويات  الغذائي 

مباشرًة  التوزيع  ونظم  الغذاء  بإنتاج  األساسية  الفقر  أسباب  ارتباط 

تحتاج  قد  وبالتالي  أخرى.  اقتصادية  بأنشطة  األرجح  على  لترتبط 

غير  الدخول  نقاط  على  التركيز  إلى  الفقر  من  الحد  استراتيجيات 

والزراعة.  باألغذية  المتعّلقة 

الشكل 18

المصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 الزيادة يف نسبة األغذية النشوية يف النظم الغذائية قد تؤدي إىل تفاقم
التقزم

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون التقزّم

 15,77 - x*0,802 = y 
0,464 = R2 Linear معامل

 حصة متوسط إمدادات الطاقة الغذائية املستمدة 
من الحبوب والجذور والدرنات
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الشكل 19

المصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 معدالت نقص التغذية والفقر عادًة ما ترتابط عىل املستوى القطري عىل
الرغم من بعض االستثناءات

إنتشار نقص التغذية

 9,45+ x*0,328 = y 
0,370 = R2 Linear معامل

نسبة عدد الفقراء مع 1.25 دوالر أمرييك يف اليوم
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الرئيسية الرسائل 

التوافر 	   – بأبعادها  اإلحاطة  يمكن  معّقدة  حالة  الغذائي  األمن 

خالل  من  أفضل  نحو  على   - واالستقرار  واالستخدام  والوصول 

المؤشرات.  من  مجموعة 

البلدان 	  في  األغذية  توافر  ارتفع  الماضية،  العشرين  السنوات  خالل 

الغذائية  الطاقة  من  االحتياجات  متوسط  من  أسرع  نحو  على  النامية 

األفضل  االقتصادي  الوصول  وينعكس  الغذائية.  النظم  نوعية  وتحّسنت 

انخفضت  التي  الفقر  معّدالت  في  تغيرات  شكل  في  األغذية  إلى 

الرغم  على  عينها،  الفترة  خالل  التغذية  نقص  معدالت  مع  بالتوازي 

أسواق  في  للتوقع  القابلة  غير  االتجاهات  وأّدت  السرعة.  تفاوت  من 

المناقشات  مقّدمة  في  الهشاشة  مسألة  وضع  إلى  العالمية  األغذية 

األغذية  منتجو  واجه  حين  وفي  الغذائي.  األمن  بانعدام  المتعلقة 

محدوداً  الحاد  وارتفاعها  األسعار  تقلبات  أثر  كان  العالية،  المخاطر 

البداية.  في  متوقعاً  كان  مما  أكثر 

لديها 	  التي  البلدان  في  واسع  نطاق  على  االنتشار  إلى  الجوع  يميل 

من  وطأًة  أشّد  الجوع  يكون  أن  المحتمل  ومن  عالية.  فقر  مستويات 

إلى  ونظراً  عالية.  مستويات  إلى  كالهما  يصل  عندما  سيما  ال  الفقر 

لمستوى  استجابًة  األكثر  األساسية  الحاجات  إحدى  تشّكل  األغذية  أن 

االجتماعي  األمان  شبكات  وتأمين  المداخيل  تعزيز  يصبح  الدخل، 

نقص  انتشار  فيها  يقل  التي  األماكن  وفي  الجوع.  من  للحد  سبياًل 

إلى  الرامية  بالتدخالت  القيام  إلى  الحاجة  تدعو  الفقر،  مقابل  التغذية 

األغذية. استخدام  تحسين 

األغذية 	  إلى  الوصول  إمكانية  بالضرورة  يعني  ال  بكثرة  األغذية  توافر 

واالستخدام  الوصول  تردي  حال  ففي  أفضل.  نحو  على  واستخدامها 

للحماية  األولوية  إيالء  يجب  الكافي،  األغذية  توافر  من  الرغم  على 

التكميلية.  والبرامج  األغذية  توزيع  وتحسين  االجتماعية 

البلدان، 	  بعض  في  لكن  األغذية.  نقص  مع  التغذية  نقص  تزامن  يمكن 

الذين  األطفال  بنسبة  إليها  المشار  التغذية،  نقص  معّدالت  تعتبر 

المشار  التغذية  نقص  انتشار  معّدل  من  بكثير  أعلى  التقّزم،  يعانون 

التدخالت  وتتسم  الغذائية.  الطاقة  من  المتناول  كفاية  بعدم  إليه 

حاسمة  بأهمية  البلدان  تلك  في  بالتغذية  النهوض  إلى  الرامية 

التحسينات  وتتطلب  الغذائي.  لألمن  التغذوية  النواحي  لتحسين 

والتغذية  الغذائي  باألمن  النهوض  إلى  الهادفة  التدخالت  من  مجموعًة 

مع  والتعليم،  المياه  وإمدادات  والنظافة  والصحة  الزراعة  مجاالت  في 

خاص.  بشكل  النساء  استهداف 

بالفقر  ارتباطه  يصبح  أكبر،  بشكل  الغذائي  األمن  انعدام  ينتشر  وحيث 

قد  نسبياً  األيسر حاالً  فالمستهلكون  متعددة.  ذلك  وأسباب  أضعف. 

الهواتف  مثل  الغذائية  غير  السلع  لشراء  اإلضافي  من دخلهم  يخصصون جزءاً 

أو  متزايد(  بشكل  تواصل ضرورية  أداة  )وهي  المثال  سبيل  على  النّقالة 

إلى  الكسافا  من  االنتقال  غرار  على  األعلى  التكلفة  ذات  األغذية  إلى  لالنتقال 

انتقال  ُيحدث هكذا  ال  وقد  الحيوانية.  المنتجات  إلى  الحبوب  من  أو  األرز 

اإلطالق.  على  تغذوي  تحّسن  أي  أو  الطاقة  متناول  في  زيادة  أية 

مشاكل  إلى  قرب  عن  المتوافرة  القطرية  للبيانات  فحص  يشير  أخيراً، 

الذي  األشخاص  نسبة  وصلت  المثال،  سبيل  فعلى  القياس.  في  محتملة 

المائة  في   12 إلى   2005 عام  نيكاراغوا  في  المدقع  الفقر  في  يعيشون 

كانوا  األشخاص  من  المائة  في   25.5 أن  حين  في  التقديرات،  بحسب 

البراهين  وتفيد   .2007-2005 الفترة  خالل  المزمن  التغذية  نقص  يعانون 

حول  األشخاص  بتوزيع  متعّلقة  خاصة  ميزة  عن  ينّم  التفاوت  هذا  بأن 

وبمتناول   - الواحد  اليوم  في  أمريكي  دوالر   1.25  – المدقع  الفقر  عتبة 

تكفي  قد  األشخاص،  من  العديد  إلى  وبالنسبة  لديهم.  الغذائية  الطاقة 

المدقع  الفقر  من  اإلفالت  على  لمساعدتهم  المال  من  الصغيرة  الكميات 

الذين  كان  مثاًل،   2005 عام  نيكاراغوا  ففي  الجوع.  من  ليس  ولكن 

اليوم  في  كوردوبا   9 على  بقليل  يربو  بما  يعيشون  المدقع  الفقر  يعانون 

كيلو   1  459 لشراء  يكفي  وما  أمريكي  دوالر   1.25 يعادل  ما  أي  الواحد، 

الغذائية  الطاقة  لمتطلبات  األدنى  بالحد  مقارنًة  فقط،  حرارية  سعرة 

لكن  اليوم.  في  حرارية  سعرة  كيلو   1 819 والبالغ  المنظمة  حددته  الذي 

المدقع  الفقر  خط  عتبة  فوق  أنفسهم  يجدون  األشخاص  من  العديد 

بنحو  يعيشون  كانوا  نيكاراغوا  سّكان  من  المائة  في   32 فحوالي  بقليل: 

يتمركز  وعليه،   .2005 عام  أقّل  أو  أمريكيين(  )دوالرين  كوردوبا   14.6

عام  وفي  الفقر.  وخط  المدقع  الفقر  خط  بين  السكان  من  المائة  في   20

كيلو   1  792 بشراء  كفياًل  المتوسط  في  كوردوبا   14.6 مبلغ  كان   ،2005

خفيفة  بأنشطة  للقيام  الضروري  األدنى  الحد  من  أقل  أي  حرارية،  سعرة 

المقبول.   الوزن  من  األدنى  بالحد  والتمّتع 




