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ما هو مؤشر انتشار نقص التغذية؟

شعبة  واعتمدته  طويل  وقت  منذ  أنشئ  مقياس  هو  التغذية  نقص  انتشار  مؤشر 

إطار  في   1963 عام  األولى  للمرة  المؤشر  وُعرض  المنظمة.  في  اإلحصاءات 

تدريجيا39ً.  تحسينه  تم  ثّم  ومن  لألغذية  الثالث  العالمي  المسح 

بين  المقارنة  على  التغذية  نقص  انتشار  مؤشر  تقدير  منهجية  وترتكز 

 ،f(x) الغذائية  الطاقة  من  االعتيادي  اليومي  لالستهالك  االحتمالي  التوزيع 

الغذائية.  الطاقة  متطلبات  من  األدنى  الحد  واسمه  األدنى  الحد  ومستوى 

المرجعية40.  السكانية  الفئة  في  العادي  الفرد  مفهوم  على  كالهما  ويرتكز 

التالية: المعادلة  طريق  عن   )PoU(المؤشر يحتسب  ورسمياً 

)1(

انتقاؤه عشوائياً  الذي تم  الفرد  المؤشر احتمال أن يقوم  وبعبارة أخرى، يظهر 

من الفئة السكانية المرجعية باستهالك كمية غير كافية من الطاقة الغذائية من أجل 

تلبية احتياجاته لينعم بحياة مفعمة بالصحة والنشاط. ويعتبر هذا االحتمال تقديراً 

لنسبة األشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا مصابين بنقص التغذية على صعيد 

 )NoU( التغذية المصابين بنقص  عدد األشخاص  السكان. وبعد ذلك، يتم تحديد  كل 

انتشار نقص  اعُتمد مؤشر  السكان. وقد  المقّدر بحجم  المؤشر  من خالل ضرب 

التغذية ومؤشر عدد األشخاص ناقصي التغذية كمؤشرين ُيستخدمان لرصد التقدم 

الغاية الخاصة بالجوع  المحرز باتجاه بلوغ غايات األهداف اإلنمائية لأللفية )ال سيما 

الترتيب.  العالمي لألغذية حسب  القمة  من الهدف اإلنمائي 1( وغايات مؤتمر 

والجدير بالذكر أن توزيع االحتماالت المستخدم الستخالص االستنتاجات حول 

يشير إلى   ، الغذائية لدى السكان، أي  الطاقة  االعتيادية الستهالك  المستويات 

خالل سنة واحدة. وبالتالي ال يظهر  الغذائية  الطاقة  مستوى نموذجي من استهالك 

 التداعيات المحتملة لمستويات استهالك األغذية غير الكافية السائدة على 

إذا وصل  التغذية  المؤشر على وجود حالة من نقص  أقصر. ويدّل  فترات زمنية 

المتطلبات.  الفترة نفسها إلى ما دون  متوسط استهالك األغذية خالل 

االحتماالت   توزيع  من  كل  ارتباط  إلى  ونظراً  ذلك،  إلى  باإلضافة 

إحصائية  تركيبة  – وهي  السكان  يمّثل  الذي  بالفرد   )1( في  األدنى  الحد  ومستوى 

النشاط  ويكون عمره وجنسه ومركزه ومستوى  السكان  ليمّثل  واحداً  فرداً  تعتمد 

وال  الواحد  للفرد  الفعلي  األغذية  توزيع  يمثالن  ال  فهما   – متوسطاً  لديه  البدني 

السكان.  من  فعلي  فرد  بأي  الخاص  األدنى  الحد  يمثالن مستوى 

ثالثة انتقادات متكررة

وهي: أساسية  انتقادات  ثالثة  المنظمة  منهجية  واجهت  األخيرة،  السنوات  خالل 

كفاية 1-  عدم  حاالت  ويغطي  للجوع  ضّيق  تعريف  على  يرتكز  المؤشر  إن 

أخرى  جوانب  يظهر  ال  أنه  حين  في  فقط،  المزمن  الغذائية  الطاقة  متناول 

مثاًل.  الدقيقة  المغذيات  في  كالنقص  األغذية  كفاية  عدم  من 

بشكل 2-  التغذية  نقص  تقدير  من  يقلل  التغذية  نقص  انتشار  مؤشر  إن 

بنمط  الخاص  البدني  النشاط  من  أدنى  حد  وجود  يفترض  ألنه  منهجي 

الفقراء  من  العديد  أن  عن  الطرف  المؤشر  يغض  وبالتالي،  الحضري.  الحياة 

المجهدة.  البدنية  باألنشطة  يقومون 

التي يقال إنها ضعيفة في 3-  إن المنهجية معّقدة وترتكز على بيانات االقتصاد الكلي 

حين أن مسوح األسر وحدها تسمح بقياس نقص التغذية بشكل مباشر وأكثر دقة. 

ُصّمم  التغذية  نقص  انتشار  فمؤشر  األول.  الهاجس  يبرر  ما  فعاًل  هناك 

حالة  أنه  على  وضّيقة  واضحة  بصورة  الُمعّرف  التغذية  نقص  مفهوم  إلظهار 

هذا  التقرير  ويعالج  الواحدة.  السنة  تتخطى  لفترة  الغذائية  الطاقة  من  حرمان 

عن  الغذائي  األمن  ألبعاد  مختلفة  قياسات  ومناقشة  تقديم  خالل  من  القيد 

وتتضمن  المنظمة.  لدى  المعتمدة  الغذائي  األمن  مؤشرات  من  مجموعة  طريق 

بعناصر  المرتبطة  الجوانب  تعكس  التي  المؤشرات  من  كبيراً  عدداً  المجموعة 

األوسع.  مفهومه  في  والجوع  الغذائي  األمن 

ذاته  بحد  االنتقاد  موضوع  ألن  الصحة  من  له  أساس  فال  الثاني  االنتقاد  أّما 

سابقاً،  ُذكر  وكما  وبسهولة.  دائماً  تقديرها  يسهل  ال  التي  المنهجية  ميزة  يشّكل 

إجمالي  تمثيل  وعلى  جهة،  من  احتمالي  نهج  إلى  المنظمة  منهجية  تستند 

كفاية  تقييم  يتم  مثالي،  وبشكل  أخرى.  جهة  من  واحد  فرد  طريق  عن  السكان 

من  الفردي  الصعيد  على  التغذية  نقص  حالة  وبالتالي  الغذائية  الطاقة  متناول 

ويسمح  الفردي.  الطاقة  ومتناول  الفردية  الطاقة  متطلبات  بين  المقارنة  خالل 

في  المصنفين  األشخاص  تعداد  خالل  من  التغذية  نقص  انتشار  بتقدير  هذا 

غير  فرداً  فرداً  األشخاص  تعداد  على  المرتكز  النهج  أن  إال  التغذية.  ناقصي  فئة 

الفرد  لدى  الطاقة  متطلبات  مراقبة  المستحيل  شبه  من  أوالً،  لسببين.  مجٍد 

استهالك  قياس  يمكن  ال  ثانياً  البيانات41،  لجمع  المعيارية  الطرق  خالل  من 

الواحدة  األسرة  ضمن  األغذية  تخصيص  في  التباينات  بسبب  األغذية  من  الفرد 

من  األغذية  استهالك  أنماط  واختالف  األفراد  بين  الطاقة  متطلبات  واختالف 

اختالف  ذلك  في  )بما  الغذائي  باألمن  لها  عالقة  ال  أسباب  نتيجة  آخر  إلى  يوم 

والدينية(. الثقافية  العادات  أو  الحياة  وأنماط  العمل  أعباء 

الناحية  من  فرداً  فرداً  األشخاص  تعداد  بنهج  العمل  استحالة  إلى  ونظراً 

نقص  انتشار  مؤشر  تطبيق  في  المنظمة  اعتمدته  الذي  الحّل  تمّثل  العملية، 

عن  تلخيصه  ويتم  السكان  بإجمالي  خاصًا  تقديرًا  يعطي  والذي  التغذية 

ومن  السكانية.  الفئة  كل  لتمثيل  واحداً  فرداً  يعتمد  إحصائي  جهاز  طريق 

أن  إدراك  يجب  بمجملها،  السكانية  الفئة  إلى  النظر  يتم  متى  أنه  الواضح 

الممثلة  السكانية  الفئة  في  ستتغير  البدني  النشاط  ومستويات  األيض  كفاءة 

الخاصة  القيم  من  مجموعة  وتوجد  الجسم.  وزن  إلى  بالنسبة  الحال  هي  كما 

نظر  وجهة  ومن  الجيدة.  الصحية  الحالة  تناسب  التي  الطاقة  بمتطلبات 

بالتالي  يمكن  التي  وحدها  هي  للنطاق  األدنى  الحد  دون  ما  فالقيم  احتمالية، 

الطرف  عند  المناسب  األدنى  الحد  وضع  يجب  وعليه،  التغذية.  بنقص  ربطها 

انتشار  مؤشر  يظهر  لكي  الطاقة  من  العادية  المتطلبات  نطاق  من  األدنى 

يعاني  السكانية  الفئة  من  عشوائياً  انتقاؤه  تم  الذي  الفرد  أن  التغذية  نقص 

التغذية.  نقص 

مؤشر انتشار نقص التغذية
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مدى  بتقدير  الكفيلة  المسوح  تنفيذ  تكلفة  يتجاهل  فهو  الثالث  واالنتقاد 

بصورة  المنظمة  رصد  شملها  التي  البلدان  من  الواسعة  لألغلبية  التغذية  نقص 

األغذية  استهالك  تظهر  أن  المسوح  هذه  على  يتعين  أدنى  وكحٍد  صحيحة. 

مستويات  لتقييم  الكافية  المعلومات  تتضمن  وأن  الفردي  المستوى  على 

بقياسات  المتعلقة  الميزات  حول  المعلومات  جانب  إلى  العادية،  االستهالك 

يسمح  ما  المسح  في  مشمول  فرد  لكل  النشاط  ومستويات  البشري  الجسم 

البيانات  متطلبات  وتظهر  الفرد.  لدى  الطاقة  متطلبات  من  األدنى  الحد  بتقدير 

المسوح  عن  تكلفة  وتزيد  تختلف  التي  المحددة  المسوح  تصميم  ضرورة  هذه 

مؤشر  منهجية  تسمح  المقابل،  وفي  الغرض.  لهذا  أصاًل  الموجودة  األسرية 

المستقاة  المعلومات  بدمج  المنظمة  لدى  المعتمدة  التغذية  نقص  انتشار 

الغذائية  الميزانيات  مثل  الكلي  االقتصاد  بيانات  بمصادر  األسرية  المسوح  من 

الديمغرافية.  والمسوح  السكان  عدد  وإحصاءات 

احتساب مؤشر انتشار نقص التغذية من الناحية العملية

األدنى  للحد  وتحديداً  لـ  تحليلياً  تعبيراً   )1( التقديرية  المعادلة  تتطلب 

الغذائية.  الطاقة  متطلبات  من 

بارامترية.  عائلة  من  االحتماالت   لتوزيع  الوظيفي  الشكل  انتقاء  ويتم 

ومعامل  بالمتوسط  خاصة  معايير  تقدير  خالل  من  ميزاته  على  الحصول  ويتم 

هذه  عن  الصادرة  التقديرات  تحسين  ويشّكل  االنحراف.  ومعامل   (CV) التغّير 

مستمراً  زخماً  عديدة،  مصادر  من  المتوافرة  البيانات  على  باالرتكاز  المعايير 

المنظمة. في  االحصاءات  لشعبة 

اختيار نموذج للتوزيع ■

عام  لألغذية  السادس  العالمي  المسح  ألغراض  المنتجة  التقديرات  من  إنطالقاً 

للغاية  مالئماً  النموذج  هذا  ويعتبر  عادياً.  لوغاريثمياً  التوزيع  اعُتبر   ،1996

بإظهار  يتعّلق  ما  في  سيما  ال  محدودة  مرونته  أن  إال  تحليلية  نظر  وجهة  من 

التوزيع.  صعيد  على  االنحراف 

على  الضوء  ُسّلط  و2012،   2011 عامي  المعتمدة  المنهجية  مراجعة  وأثناء 

اللوغاريثمي  التوزيع  إطار  في  ثابتاً  التغّير  معامل  إبقاء  مع  المتوسط  رفع  أن 

وعالية  منطقية  غير  مستويات  على  الحصول  احتمال  زيادة  إلى  يؤدي  العادي 

استهالك  متوسط  زيادة  تؤدي  أن  أكثر  معقوالً  فيبدو  الطاقة.  استهالك  من 

الزيادة  إلى  بالنسبة  الحال  هي  كما  التوزيع  انحراف  من  الحد  إلى  الغذاء 

المحتمل  من  إذ  المتوسط  من  أكثر  أصاًل  يستهلك  من  استهالك  في  النسبية 

المعّدل.  تحت  يستهلك  بمن  الخاصة  تلك  من  أصغر  الزيادة  هذه  تكون  أن 

ذات  التوزيع  عائالت  اعتماد  إلى  مرونة  أكثر  نموذج  عن  البحث  وأدى 

42 في   Azzalini أدخلها  التي  العادي  اللوغاريثمي  واالنحراف  العادي  االنحراف 

 .2012 لعام  العالم  في  الغذائي  األمن  انعدام  حالة  تقرير  في  الواردة  النتائج 

تقدير متوسط استهالك األغذية ■

اعتمدت  معّين،  بلد  في  الواحد  للفرد  الغذائية  الطاقة  استهالك  تقدير  بغية 

من  أكثر  أمام  والمتاحة  بها  الخاصة  األغذية  موازنات  على  تقليدياً  المنظمة 

المسوح  مستوى  على  الموجود  النقص  إلى  أساساً  الخيار  هذا  ويعزى  بلداً.   180

خالل  ومن  البلدان.  معظم  في  منتظم  أساس  على  تجرى  التي  المناسبة 

على  الحصول  يتم  الغذائية،  السلع  واستخدام  والتجارة  باإلنتاج  الخاصة  البيانات 

واحد  بلد  في  البشر،  الستهالك  المتوافرة  الغذائية  للطاقة  اإلجمالية  الكمية 

ما  األغذية  مكّونات  بيانات  استخدام  طريق  عن  واحدة،  سنة  على  تمتد  لفترة 

الواحد.  للفرد  الغذائية  الطاقة  إمدادات  باحتساب  يسمح 

خسارة  أن  لوحظ  و2012،   2011 عامي  في  أجريت  التي  المراجعة  وخالل 

ال  لالستهالك،  األغذية  وإتاحة  إنتاج  بعد  َتحُدث  قد  ذلك  لوال  المتاحة  األغذية 

لمعالجة  األول  اإلجراء  واُتخذ  بالتجزئة43.  البيع  مستوى  على  التوزيع  أثناء  سيما 

أثناء  األغذية  فواقد  يظهر  معياٍر  إدخال  خالل  من   2012 عام  المشكلة  هذه 

للفاقد  باألقاليم  الخاصة  القيم  تقدير  وتم  بالتجزئة.  البيع  مستوى  على  التوزيع 

دراسة  في  الواردة  البيانات  على  باالرتكاز  الحرارية  السعرات  من  المتوسط 

المائة  في   2 بين  تتراوح  وهي  األغذية44  فواقد  بشأن  المنظمة  أجرتها  حديثة 

القابلة  المنتجات  من  المائة  في  و10  الجافة  للحبوب  الموزعة  الكمية  من 

والخضار45.  الطازجة  الفاكهة  مثل  للتلف 

تقدير معاملّي التغّير واالنحراف ■

الموثوق  المصدر  النموذجية  الوطنية  األسرية  المسوح  اآلتية من  البيانات  تعتبر 

األغذية46.  استهالك  بتوزيع  الخاصة  األخرى  المعايير  مباشر  لتقدير بشكل  الوحيد 

والنفقات  بالمداخيل  الخاصة  األسرية  المسوح  أنواع  مختلف  شأن  ومن 

بالحصول  الخاصة  المعلومات  تجمع  أن  المعيشي  المستوى  قياس  ومسوح 

نوعية  وتملك  “االستهالك”(.  عادًة  االقتصاد  علماء  يسميه  )الذي  األغذية  على 

الطاقة  استهالك  تقديرات  على  تداعيات  وميزاتها  جمعها  تم  التي  المعلومات 

رئيسيتين.  مسألتين  إلى  اإلشارة  تجدر  الشأن،  هذا  وفي  االعتيادي.  الغذائية 

ما  عادًة  فردية،  حالًة  التغذية  نقص  اعتبار  مع  أنه  هي  األولى  المسألة 

وبالتالي  فقط.  األسري  المستوى  على  األغذية  استهالك  حول  البيانات  تتوافر 

تقسيم  خالل  من  تقريبي  بشكل  إال  الفردي  األغذية  استهالك  تحديد  يمكن  ال 

األسرة.  في  األعضاء  عدد  على  المتاحة  األغذية  كمية 

من  البيانات  المسوح  تجمع  الحاالت،  معظم  في  أنه  هي  الثانية  المسألة 

يجب  الكميات،  هذه  ومن  مرجعية.  فترة  خالل  المكتسبة  األغذية  كمية  ناحية 

طاقة  إلى  األغذية  كميات  تحويل  أّما  الفردي.  الطاقة  متناول  مستويات  استنتاج 

نهج  اعتماد  يتطلب  ما  فغالباً  واستهالكها  عليها  الحصول  بين  والتمييز  غذائية 

تقدير  في  المبالغة  إلى  يؤدي  التقريب  أن  إلى  ونظراً  بعيد.  حد  إلى  تقريبية 

االستخفاف  وإلى  األحيان،  بعض  في  الفردي  الغذائية  الطاقة  متناول  مستوى 

الستهالك  العّينة  تباين  مجرد  بالتالي  يكون  لن  أخرى47،  أحيان  في  تقديره  في 
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أمر  وهو  السكان،  لدى  االعتيادي  األغذية  استهالك  تباين  بتقدير  كفياًل  األغذية 

السكان.  يمّثل  الذي  الفرد  لدى  األغذية  استهالك  تغّير  معامل  لتقدير  ضروري 

في  المفرطة  التغيرات  هذه  على  السيطرة  على  وحرصاً  السابق،  وفي 

في  ُتعرض  الواحد  للفرد  الحرارية  السعرات  استهالك  أرقام  كانت  البيانات، 

يتم  كان  حين  في  األسرة،  دخل  تحتها  يندرج  التي  الفئة  بحسب  جداول 

الدخل  فئات  بين  الحرارية  السعرات  استهالك  متوسط  في  التغّير  احتساب 

يشار  الذي  للدخل  والتابع  ذلك  عن  الناجم  التغّير  معامل  وإن  أيضا48ً.  المختلفة 

األغذية  استهالك  في  التغّير  فيستثني  الدخل"  على  "المترتب  بـ  اليه 

“إجمالي”  على  الحصول  يتم  ثم،  ومن  األسرة.  بدخل  يرتبط  ال  الذي  االعتيادي 

السكان  بقّية  يمّثل  الذي  الفرد  لدى  االعتيادي  األغذية  الستهالك  التغّير  معامل 

التالية: المعادلة  طريق  عن 

في  تغّيراً  تحدث  التي  العوامل  عن  الناتج  التغّير  يعكس  حيث 

 -2011 العامين  مراجعة  ضوء  وعلى  بالدخل49.  ارتباط  دون  األغذية  استهالك 

التغّير  معامل  لتقدير  تقدماً  أكثر  طريقة  تنفيذ  تم  المتبعة،  للمنهجية   2012

التراجع  تحليل  على  ذلك  ويرتكز  األغذية.  استهالك  مستوى  على  واالنحراف 

مكونين:  إلى  األغذية  استهالك  في  اإلجمالي  التغّير  خالله  من  ُيجّزأ  الذي 

والمكّون  االعتيادي،  األغذية  استهالك  مستوى  على  التغّير  يعكس  األول  المكّون 

انعدام  بمفهوم  يرتبط  ال  المتوسط،  حول  االستهالك  تغّير  وبسبب  الذي،  الثاني 

والبحث  التغذية.  نقص  انتشار  مؤشر  مقّدر  بدوره  يزّود  الذي  الغذائي  األمن 

اإلجمالي  التغّير  تفصيل  كيفية  بشأن  المنظمة  في  اإلحصاءات  شعبة  في  مستمر 

المتاحة  المسوح  من  اآلتية  األغذية  استهالك  بيانات  مستوى  على  الحاصل 

أكبر.  بفعالية 

تقدير عتبة الحد األدنى من متطلبات الطاقة الغذائية ■

المنظمة  تستخدم  الغذائية،  الطاقة  متطلبات  من  األدنى  الحد  احتساب  بغية 

اجتماع  عن  الصادرة  النتائج  على  ترتكز  التي  االسمية  الطاقة  متطلبات  معايير 

األمم  وجامعة  العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  التشاوري  الخبراء 

الطاقة  لمتطلبات  مرجع  أحدث  وضع  عن  أسفر  والذي  والمنظمة  المتحدة 

احتياجات  احتساب  خالل  من  المعايير  هذه  على  الحصول  ويتم  البشرية50. 

حالة  في  يكون  عندما  اإلنسان  جسم  ينفقها  التي  الطاقة  )أي  األساسي  األيض 

الحسبان  في  األخذ  أجل  من   1 من  أكبر  بعامل  األخيرة  وضرب  استراحة( 

باسم  إليه  )ويشار  بالنشاط  ومفعمة  طبيعية  بحياة  المرتبط  البدني  النشاط 

الجسدي[(.  النشاط  ]مستوى   PAL مؤشر 

تتغير ضمن  البدني  النشاط  الفرد ومستويات  أيض  كفاءة  أن  إلى  ونظراً 

إال من  الطاقة  متطلبات  التعبير عن  يمكن  ال  المماثلة،  والجنس  العمر  مجموعات 

متطلبات  األدنى من  الحد  استخالص  وبغية  المجموعات.  لهذه  نطاقات  خالل وضع 

والمراهقين على  للبالغين  نطاق  لكل  األدنى  الحد  تحديد  يتم  الغذائية،  الطاقة 

بقيم مؤشر مستوى  الخاصة  الوسط  ونقطة  لألجسام  المثالية  األوزان  توزيع  أساس 

وزن ألي طول  أدنى  أّما   .)1.55( الحضري  الحياة  بنمط  المرتبطة  البدني  النشاط 

لتوزيع  الخامسة  المئوية  النسبة  أساس  فيقّدر على  الجيدة،  الصحة  ينم عن  معّين 

يوضع  ومتى  بصحة جيدة51.  يتمتعون  الذين  السكان  لدى  الجسم  كتلة  مؤشرات 

على  الحصول  يمكن  والجنس،  العمر  فئة  لكل من  المتطلبات  من  األدنى  الحد 

باعتبار  مرّجح  متوسط  الغذائية على شكل  الطاقة  متطلبات  األدنى من  الحد 

وزن.  أنه  على  كل مجموعة  في  لألفراد  النسبي  التواتر 

البدني  النشاط  لمستويات  وفقاً  ُيَحدد  األدنى  الحد  أن  من  الرغم  وعلى 

األشخاص  وجود  يلغي  ال  هذا  الحضري(  الحياة  بنمط  عادًة  )المرتبطة  الخفيفة 

للحؤول  وسيلة  ببساطة  لكنها  المعتدل.  أو  الكثيف  البدني  النشاط  ذوي 

مستويات  إلى  النظر  يتم  عندما  األغذية  كفاية  عدم  تقدير  في  المبالغة  دون 

المتغّيرة.  بالمتطلبات  فردياً  ربطها  يمكن  ال  التي  األغذية  استهالك 

بيانات  على  باالرتكاز  األغذية  كفاية  بتقييم  متعلقة  خاطئة  فكرة  وثمة 

المتطلبات  نطاق  إجمالي  في  الوسط  نقطة  إلى  العودة  وهي  األغذية  استهالك 

لتحديد  العتبة  بصفته   )1.85 قدره  البدني  النشاط  لمستوى  مؤشر  باعتماد  )أي 

هذا  سيؤدي  الحظ،  لسوء  لكن  السكان.  لدى  الطاقة  استهالك  كفاية  عدم 

أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  السبب،  فهم  وبغية  كبير.  انحياز  إلى  الخاطئ  التفكير 

حوالي  فقط،  الجيدة  التغذية  ذات  أشخاص  من  المؤلفة  المجموعات  في  حتى 

بسبب  المتطلبات  متوسط  من  أدنى  متناول  بمستويات  يتمتعون  هؤالء  نصف 

استخدام  يؤدي  شك،  دون  ومن  خفيف.  بدني  بنشاط  يقومون  أشخاص  وجود 

ذات  األفراد  كل  ألن  التقييم  في  المبالغة  إلى  أدنى  كحد  المتطلبات  متوسط 

تصنيفهم  سُيساء  المتوسط  عن  تقل  التي  المتطلبات  ذوي  الكافية  التغذية 

التغذية52.  ناقصي  باعتبارهم 

متطلبات  من  األدنى  الحد  قيمة  بتحديث  سنتين  كل  المنظمة  وتقوم 

المراجعات  على  باالرتكاز  لرصدها  الخاضعة  الدول  لكل  الغذائية  الطاقة 

المتحدة  األمم  في  السكان  شعبة  عن  الصادرة  السكان  لتقييمات  المنتظمة 

أهمها  عديدة  مصادر  من  المستقاة  السكان  بطول  المتعلقة  البيانات  وعلى 

الذي  والديمغرافية”  الصحية  المسوح  نتائج  واستخدام  وتقييم  “رصد  مشروع 

األمريكية  المتحدة  للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  وكالة  تنسيقه  توّلت 

طول  حول  البيانات  تتوافر  ال  وعندما   .)http://www.measuredhs.com(

فيها  تنتشر  التي  البلدان  في  الطول  حول  البيانات  إلى  الرجوع  يتم  السكان، 

المعلومات  تستخدم  التي  النماذج  إلى  أو  المماثلة،  العرقية  المجموعات 

المختلفة.  والجنس  العمر  فئات  طول  لتقدير  الجزئية 

ما الذي يقاس عبر معدل انتشار نقص التغذية )وما الذي ال يقاس( ■

العجز  حاالت مطردة من  إلى  و“الجوع” ضمنياً  التغذية”  “نقص  المصطلحان  يشير 

المنظمة  أرقام  وُفّسرت  ما سبق  وغالباً  األغذية.  من  يكفي  ما  على  الحصول  عن 

أن  إال  األوسع.  مفهومه  في  الغذائي  لألمن  دليل  أنها  على  التغذية  بنقص  المتعلقة 

نقاط.  أربع  على  الضوء  تسليط  يجب  الصدد  وفي هذا  هذا مضلل. 
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منهجية  تعريف  يتم  األغذية،  كميات  لقياس  الطرق  تتعدد  حين  في  أوالً، 

النظام  يضمن  أال  المحتمل  ومن  الغذائية.  الطاقة  إلى  باالستناد  المنظمة 

البروتينات  من  كافياً  متناوالً  الطاقة  في  يكفي  ما  يوفر  ال  الذي  الغذائي 

من  حاالت  وجود  بسبب  صحيح  غير  العكس  أن  إال  الدقيقة.  والمغذيات 

مما  بالطاقة،  الزاخرة  الغذائية  بالنظم  المرتبطة  الدقيقة  المغذيات  في  النقص 

التغذية  سوء  مدى  تعكس  لن  التغذية  نقص  انتشار  مؤشر  تقديرات  أن  يعني 

حول  النقاش  في  وُفسر  سبق  كما  الغذائي  لألمن  مهم  بعد  وهو  كامل  بشكل 

التقرير.  هذا  في  الوارد  الغذائي  األمن  مؤشرات  مجموعة 

كما  التغذية”،  “نقص  مصطلح  يشير  سبق،  بما  مرتبطة  نقطة  وفي  ثانياً، 

“باستهالك”  المتعّلقة  البيانات  على  يرتكز  وهو  المؤشر،  لتسمية  اسُتخدم 

الفارق  هذا  وشّكل  استخدامها.  إلى  وليس  األغذية  إلى  الوصول  إلى  الغذاء، 

إضافي53.  التباس  مصدَر  أحياناً 

مؤشر  طريق  عن  تقاس  الكفاية  عدم  درجة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ثالثاً، 

مؤشر  ويشير  النسبي.  االستهالك  مستوى  إلى  وتعود  التغذية  نقص  انتشار 

أنفسهم  يجدون  الذين  األفراد  من  المحتملة  النسبة  إلى  التغذية  نقص  انتشار 

البيانات  أن  إلى  ونظراً  بالتقييم.  المشمولة  الفترة  خالل  مماثلة  حالة  في 

ال  الواحدة،  السنة  أساس  على  ل  تسجَّ االستهالك  متوسط  لتقدير  المستخدمة 

األغذية.  من  المزمن  الحرمان  مدى  يظهر  أنه  على  إال  المؤشر  تفسير  يمكن 

القصيرة  األزمات  آثار  أو  المؤقتة  الغذائي  النقص  حاالت  آثار  يعكس  ال  وهو 

إلى  الوصول  على  األشخاص  قدرة  على  طوياًل  يدوم  أثرها  كان  إذا  إال  األجل، 

المرتبطة  واالجتماعية  االقتصادية  الكلفة  يظهر  ال  أنه  أيضاً  يعني  ما  األغذية. 

للحفاظ  يناضل  من  حياة  نوعية  على  كثيراً  يؤثر  قد  ما  األغذية  على  بالحصول 

التغذية.  بنقص  يصب  لم  ولو  حتى  الغذائية  الطاقة  من  كاف  متناول  على 

نقص  انتشار  مؤشر  يوّفر  الملحق،  هذا  في  توّضح  وكما  وأخيراً،  رابعاً، 

لكل  وليس  السكان  لكافة  المحتمل  الغذائي  الحرمان  النتشار  قياساً  التغذية 

الواردة  الوطنية  األرقام  تصنيف  يمكن  وال  حدة.  على  السكان  من  مجموعة 

المناطق  في  التغذية  نقص  حالة  عن  مشهد  توفير  أجل  من  التقرير  هذا  في 

البلد  داخل  االجتماعية  االقتصادية  المجموعات  وفي  المحددة  الجغرافية 

الواحد. 

نقص  انتشار  مؤشر  استكمال  يجب  أنه  ذاك،  عن  المتأتية  النتائج  أهم  ومن 

شموليًة  أكثر  وصف  على  الحصول  أجل  من  أخرى  مؤشرات  طريق  عن  التغذية 

نطاقاً  األوسع  المؤشرات  مجموعة  شأن  ومن  الغذائي.  األمن  انعدام  لحالة 

المتعددة  الغذائي  األمن  انعدام  أوجه  تظهر  التي  الغذائي  باألمن  المتعلقة 

وينّفذوا  يصّمموا  أن  القرار  لصناع  تسمح  أن  سكانه،  كافة  وضمن  ما  بلد  في 

هذا  من  الثاني  القسم  ويشّكل  أكبر.  بشكل  الهادفة  العامة  السياسة  إجراءات 

المجموعة. هذه  مثل  لتعريف  أوليًة  محاولًة  التقرير 

رقماً  للمنظمة  األغذية  أسعار  مؤشر  بلغ   ،2008 عام  من  األولى  األشهر  خالل 

اقتصادية  أزمة  وكأنه  بدا  ما  جانب  إلى  هذه  الغذاء  أزمة  وأدت  جديداً.  قياسياً 

األشخاص  عدد  في  حاد  ارتفاع  حصول  احتمال  حيال  المخاوف  تزايد  إلى  عالمية، 

لتقديم  كثيرة  لضغوط  المنظمة  وتعّرضت  الغذائي.  األمن  انعدام  يعانون  الذين 

البيانات  توافر  قبل  التغذية  نقص  على  المحتملة  اآلثار  حول  مبّكرة  تقديرات 

لهذه  واستجابًة  بالمعلومات.  التغذية  نقص  انتشار  مؤشر  لتزويد  الضرورية  الفعلية 

أعداد  في  المحتملة  الزيادة  لقياس  مخصصة  جديدة  طرق  ُصممت  الضغوط، 

في  الغذائي  األمن  انعدام  حالة  تقرير  نسخة  وفي  التغذية.  ناقصي  األشخاص 

ناقصي  من  مليون شخص   75 بواقع  زيادة  المنظمة  توّقعت   12008 لعام  العالم 

ليصل  توافراً(  األرقام  آخر  من  المائة  في   9 )حوالي   2008 عام  في  التغذية 

تطّور  إزاء  بالتشاؤم  التقديرات  هذه  وأوحت  مليوناً.   913 إلى  اإلجمالي  العدد 

عدد  زيادة  إلى  التوقعات  أشارت  التالية،  السنة  وفي  العالمية.  الغذاء  إمدادات 

نموذج  على  التوقعات  هذه  وارتكزت  المائة.  في   11 بحوالي  التغذية  ناقصي 

العالمي  الكلي  االقتصاد  آفاق  وعلى  المتحدة  الواليات  في  الزراعة  وزارة  طورته 

تراجعاً  توقعت  والتي  الرئيسية  الدولية  المنظمات  كل  تشاركتها  التي  القاتمة 

األزمة  أن  باعتبار  النامية  البلدان  إلى  المال  رأس  وتدفقات  الصادرات  نمو  في 

وربما  المالية،  والتحويالت  المباشرة  الخارجية  االستثمارات  توافر  من  ستحّد  المالية 

الرسمية.  اإلنمائية  المساعدة 

عام  شخص  المليار  عتبة  التغذية  ناقصي  عدد  يتخطى  أن  الممكن  من  وكان 

المائة  في   20 بنسبة  مليوناً،   848 بلغ  الذي  العدد  زيادة  توقع  ظل  في   2009

 .2005-2003 الفترة  خالل 

البيانات الفعلية حول توافر األغذية واستخدامها للفترة 2007–2009،  ومع إتاحة 
العالم2  الغذائي في  انعدام األمن  حالة  تقرير  الواردة في  التوقعات  أن أسوأ  اتضح 

التقليدية عام  للعامين 2009 و2010 لم تتحقق. والتقديرات اآلتية من المنهجية 

للفترة 2005- يوازي 847.5 مليون شخص  بما  التغذية  ناقصي  2010 حددت عدد 

التوقعات إلى 850  التالية عندما وصلت  السنة  الرقم بشكل طفيف  2007؛ وتغّير هذا 

الصادرة قبل  العام 2008  توقعات  بكثير من  أقل  أي  الفترة 2006- 2008،  في  مليوناً 

أن كال من فورة  أيضاً  إلى 913 مليون شخص. وأصبح واضحاً  والتي وصلت  عامين 

الناتجة عنها لم تكونا مؤلمتين  أسعار األغذية لفترة 2007- 2008 واألزمة االقتصادية 

النامي. وباالضافة إلى ذلك، كان  العالم  المفترض سابقاً، على األقل في  بالمستوى 

أثر انتقال األسعار الدولية للمنتجات الغذائية األولية إلى أسعار المستهلك النهائية 

التحليالت المتعلقة بانتقال أسعار األغذية من األسواق  أخف مما كان متوقعاً. وتظهر 

النامية، وإن لم تكن جميعها،  البلدان  العديد من  المحلية أن  الدولية إلى األسواق 

نجحت في حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار األغذية الدولية الحاد. أخيراً، تعافت 

العالمي بشكل سريع حتى أن بعضها لم يتأثر كثيراً  الركود  بلدان نامية كثيرة من آثار 

باألزمة المالية التي عصفت بالعديد من البلدان المتقدمة.
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