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حول  معلومات  على  للحصول  البشري  الجسم  قياسات  استخدام  البشري:  الجسم  قياسات 
التغذوية.  الحالة 

مقسوًما  بالكيلوغرام  الوزن  كاآلتي:  وتحتسب  الطول  مقابل  الوزن  نسبة  الجسم:  كتلة  مؤشر 
بالمتر.  المرّبع  الطول  على 

المستهلكة.  األغذية  في  الطاقة  محتوى  الغذائية:  الطاقة  من  المتناول 

وظائف  على  الحفاظ  بغية  للفرد  الضرورية  الغذائية  الطاقة  كمية  الغذائية:  الطاقة  متطلبات 
الطبيعي.  والنشاط  والصحة  الجسم 

بكيلو  عنها  المعّبر  البشري  لالستهالك  المتوافرة  األغذية  الغذائية:  الطاقة  إمدادات 
حرارية/شخص/يوم(.  سعرة  )كيلو  اليوم  في  الواحد  للشخص  حرارية  سعرة 

لالستهالك  المتبقية  األغذية  كمية  إلى  المعدل  يشير  القطري،  المستوى  على 
 + إنتاج   = األغذية  )أي:  الغذائية  غير  االستخدامات  كافة  حسم  بعد  البشري 

علف   – الصناعية  االستخدامات   – الصادرات   – المخازن  من  السحب   + واردات 
الخسائر  الفاقد  يشمل  المخازن(.  إلى  اإلضافات   – الفاقد   – البذور   – الحيوانات 

بوابات  من  التوزيع  سلسلة  طول  على  الحاصلة  لالستخدام  القابلة  المنتوجات  في 
بالتجزئة.  البيع  مستوى  إلى  االستيراد(  موانئ  )أو  المزارع 

متوسط  من  مئوية  كنسبة  الغذائية  الطاقة  إمدادات  الغذائية:  الطاقة  إمدادات  كفاية 
الغذائية.  الطاقة  متطلبات 

الكميات  إلى  الوصول  إمكانيات  إلى  األشخاص  فيها  يفتقر  التي  الحالة  الغذائي:  األمن  انعدام 
وحياة  طبيعيين  وتنمية  نمو  لضمان  والمغّذية  المأمونة  األغذية  من  الكافية 
كفاية  عدم  أو  األغذية  توافر  عدم  نتيجة  يأتي  قد  والصحة.  بالنشاط  مفعمة 

مناسب  غير  بشكل  األغذية  استخدام  أو  المالئم  غير  التوزيع  أو  الشرائية  القدرة 
الصحة  أوضاع  تقهقر  جانب  إلى  الغذائي  األمن  انعدام  ويعتبر  األسر.  صعيد  على 
للحاالت  األساسية  األسباب  المناسبة،  غير  واإلطعام  الرعاية  وممارسات  واإلصحاح 

انتقالياً. أو  موسمياً  أو  مزمناً  الغذائي  األمن  انعدام  يكون  وقد  السيئة.  التغذوية 

اإلمكانيات  األوقات  كل  في  للجميع  تتوافر  عندما  الغذائي  األمن  يتحقق  الغذائي:  األمن 
والمغذية  المأمونة  األغذية  إلى  للوصول  واالقتصادية  واالجتماعية  المادية 

نشيطة  بحياة  لينعموا  الغذائية  وتفضيالتهم  احتياجاتهم  لتلبية  كافية  بكميات 
الغذائي  لألمن  أبعاد  أربعة  تحديد  يمكن  التعريف،  هذا  على  وباالرتكاز  وصحية. 

واستخدام  األغذية،  إلى  ومادياً  اقتصادياً  الوصول  وإمكانية  األغذية،  توافر  وهي: 
الزمن.  مرور  مع  واستقرارها  األغذية 

المزمن.  التغذية  لنقص  كمرادف  الجوع  مصطلح  ُيستخدم  التقرير،  هذا  في  الجوع: 

سعرة   1  000 الواحد  حرارية  سعرة  كيلو  يساوي  الطاقة.  قياس  وحدة  حرارية:  سعرة  كيلو 
وكيلو  الجول.  هي  العالمية  الطاقة  وحدة  العالمي،  الوحدات  نظام  في  حرارية. 

كيلوجوالً.   4.184  = واحد  حرارية  سعرة 

الستخدامها  المتوافرة  والدهون  والنشويات  البروتينات  الوثيقة،  هذه  في  الكبيرة:  المغذيات 
بالغرام.  وتقاس  الطاقة.  أجل  من 

متوازن  غير  أو  مناسب  غير  استهالك  عن  ناتجة  طبيعية  غير  فيزيولوجية  حالة  التغذية:  سوء 
التغذية  قلة  التغذية  سوء  ويشمل  الدقيقة.  و/أو  الكبيرة  للمغذيات  مفرط  أو 

الدقيقة.  المغذيات  في  والنقص  التغذية  في  واإلفراط 

الجسم  إليها  يحتاج  التي  األخرى  المواد  وبعض  والمعادن  الفيتامينات  الدقيقة:  المغّذيات 
الميكروغرام.  أو  بالميليغرام  ُتقاس  وهي  قليلة.  بكميات 

الحد  هو  المحددة،  العمر/الجنس  فئة  في  الغذائية:  الطاقة  متطلبات  من  األدنى  الحد 
لتلبية  مناسباً  يعتبر  الذي  الواحد  للشخص  الغذائية  الطاقة  كمية  من  األدنى 

الفرد  لدى  المقبول  الجسم  كتلة  مؤشر  من  أدنى  كحد  الطاقة  من  االحتياجات 
يكون  السكان،  إجمالي  إلى  اإلشارة  وعند  خفيف.  جسدي  بنشاط  يقوم  الذي 

من  األدنى  للحد  المرجح  المتوسط  الغذائية  المتطلبات  من  األدنى  الحد 
سعرة  بالكيلو  عنه  ويعّبر  المختلفة.  العمر/الجنس  لمجموعات  الغذائية  المتطلبات 

اليوم.  في  الواحد  للشخص  حرارية 

نظام  على  مأمون  بشكل  الحصول  يقترن  عندما  التغذوي  األمن  يتحقق  التغذوي:  األمن 
لضمان  وافيين  صحية  ورعاية  وبخدمات  صحية  ببيئة  مالئم  نحو  على  مغّذ  غذائي 
عن  التغذوي  األمن  ويختلف  األسرة.  أعضاء  لكافة  والصحة  بالنشاط  مفعمة  حياة 

والصحة  المناسبة  الرعاية  ممارسات  االعتبار  عين  في  يأخذ  ألنه  الغذائي  األمن 
الغذائية.  الكفاية  جانب  إلى  والنظافة 

وراء  الكامنة  المحددات  لمعالجة  المصممة  التدخالت  للتغذية:  المراعية  التدخالت 
واألطفال  األمهات  ورعاية  األسري  الغذائي  األمن  تتضمن  )التي  التغذية 

الهدف  التغذية  تشّكل  أن  دون  من  واإلصحاح(  األولية  الصحية  الرعاية  وخدمات 
بالضرورة.  األساسي 

متناول  بين  الموجودة  العالقة  عن  الناتجة  للفرد  الفيزيولوجية  الحالة  التغذوية:  الحالة 
وامتصاص  هضم  على  الجسم  قدرة  وعن  جهة  من  والمتطلبات  المغذيات 

أخرى.  جهة  من  المغذيات  هذه  واستخدام 

باستمرار. الغذائية  الطاقة  متطلبات  األغذية  متناول  يفوق  عندما  التغذية:  في  اإلفراط 

الغذائية. المغذيات  بمتطلبات  مقارنة  مفرط  غذائي  متناول  نتيجة  تأتي  الزائدة:  التغذية 

تكّدس  نتيجة  طبيعي  غير  بشكل  الطول  مقابل  الجسم  وزن  زيادة  والبدانة:  الوزن  زيادة 
الوزن  زيادة  وُتعّرف  التغذية.  في  لإلفراط  تجلّياً  تكون  ما  وغالباً  للدهون.  مفرط 

ببلوغ  فتعّرف  البدانة  أّما   .30 الـ  عن  يقل  وما   25 بين  الجسم  كتلة  مؤشر  بتراوح 
فوق. ما  أو   30 الـ  الجسم  كتلة  مؤشر 

مّطردة  سابقة  فترات  أو  فترة  إلى  يشير  بحيث  السّن  إلى  بالنسبة  الطول  انخفاض  التقّزم: 
التغذية.  نقص  من 

فترة  طوال  األغذية  من  يكفي  ما  على  الحصول  على  القدرة  عدم  من  حالة  التغذية:  نقص 
من  المتناول  مستوى  كفاية  بعدم  وتعّرف  األقل.  على  سنة  مدى  على  تمتد 

على  الجوع  ُعّرف  التقرير،  هذا  وألغراض  الغذائية.  الطاقة  متطلبات  لتلبية  األغذية 
المزمن.  التغذية  لنقص  مرادف  أنه 

استخدام  سوء  و/أو  االمتصاص  سوء  نتيجة  و/أو  التغذية  نقص  نتيجة  تأتي  التغذية:  قلة 
تشمل  وهي  المعدية.  باألمراض  المتكررة  اإلصابة  نتيجة  المستهلكة  المغذيات 

ونقص  )التقّزم(  السّن  إلى  بالنسبة  الطول  ونقص  السّن  إلى  بالنسبة  الوزن  نقص 
الفيتامينات  في  والنقص  )الهزال(  الطول  إلى  بالنسبة  خطير  بشكل  الوزن 

الدقيقة(.  المغذيات  حيث  من  التغذية  )سوء  والمعادن 

كتلة  مؤشر  وانخفاض  األطفال  لدى  السّن  إلى  بالنسبة  الوزن  انخفاض  الوزن:  نقص 
عدم  عن  الناجم  السائد  الوضع  إلى  يشير  ما  البالغين،  لدى   18.5 عن  الجسم 

الحالة  تردي  أو  التغذية  نقص  من  سابقة  فترات  أو  األغذية  متناول  كفاية 
الصحية. 

الوزن  في  لخسارة  نتيجة  ذلك  يكون  ما  وعادًة  الطول،  إلى  بالنسبة  الوزن  انخفاض  الهزال: 
المرض.  أو  الشديد  الجوع  من  حديثة  فترة  بسبب 

قائمة ببعض المصطلحات المستخدمة في هذا التقرير




