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 مقدمة

من أجل مراجعة ومناقشة   هذه  لجنة األمن الغذائً العالمً النعقاد المائدة المستدٌرة دعت

وتعد اآللٌات المالئمة لرصد الجوع وانعدام األمن الغذائً ضرورٌة ". قٌاس الجوع"أسالٌب 

ذلك، ٌعتبر التوصل إلى اتفاق حول عملٌات التقٌٌم  ومع. لسٌاسات وبرامج األمن الغذائً

وتحدد . هائل ٌواجه المحللٌن وصانعً السٌاسة الموضوعٌة النعدام األمن الغذائً بمثابة تحد  

هذه الوثٌقة إطار القضاٌا والخالفات المزمع مناقشتها أثناء انعقاد المائدة المستدٌرة وتساهم فً 

بما فً ذلك )مزاٌا األسالٌب المختلفة لتقٌٌم األمن الغذائً تحقٌق الهدف المتمثل فً مراجعة 

من أجل التعرف على آراء الخبراء فً المؤسسات ( المنهجٌة المنقحة لمنظمة األغذٌة والزراعة

 .والبلدان وتحدٌد قاعدة األدلة بهدف التوصل إلى سٌاسات أكثر فاعلٌة لألمن الغذائً

ٌناقش الفصل الثانً تعرٌفات وأسالٌب تقٌٌم األنماط : ا ٌلًوٌتم تنظٌم بقٌة هذه الوثٌقة وفقا لم

ونظرا لوجود عدد كبٌر من التعرٌفات العملٌة النعدام األمن . المختلفة النعدام األمن الغذائً

تكون المؤشرات البدٌلة الغذائً التً تتوقف على مدى عمق واتساع الموقف الخاضع للتحلٌل، 

ومن غٌر المحتمل أن ٌكفً أي . ذاته التعرٌف العملًر إلى لها فً المعنى، حٌث تشٌمماثلة 

وهً النتٌجة التً تم التوصل إلٌها بالفعل )مؤشر على حدة لتقدٌم صورة شاملة حول المشكلة 

كون ومن الضروري أن ت(. 2003ٌن، دي ه: اقف، انظر على سبٌل المثالفً العدٌد من المو

لوصف انعدام األمن الغذائً بجمٌع أبعاده، بما  هناك مجموعة من المؤشرات المختارة بعناٌة

وسوف . ٌساعد المجتمع الدولً والهٌئات الوطنٌة، بمصداقٌة، على تصمٌم االستجابة المناسبة

تتم أٌضا مناقشة مشكالت كٌفٌة اختٌار المجموعة المثلى من المؤشرات وتحلٌل المعلومات التً 

 . تنطوي علٌها بإٌجاز

تتولى منظمة األغذٌة والزراعة  ذيال قطريمستوى الالعلى  الفصل الثالث على المؤشر ٌركز

كتٌب حالة انعدام األمن الغذائً من أجل قٌاس مدى انتشار ضمن حسابه بصفة روتٌنٌة ونشره 

تتم من الجلسة فً مواجهة المخاوف المتعددة التً العام وسوف ٌتمثل الهدف . نقص التغذٌة

وٌتمثل الهدف فً استكشاف سبل . لتفسٌر المناسب والفائدة المحتملة لهذا المؤشرإثارتها حول ا

تحسٌن مدى دقته واستجابته للظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة المتغٌرة واستعراض األنشطة 

 . التً تشارك منظمة األغذٌة والزراعة فً اشتقاقها بصورة مجدٌة

األغذٌة والزراعة، سوف تتمثل النقطة الحاسمة  عند مناقشة التحسٌنات المحتملة بمؤشر منظمة

فً أنه رغم تطور المنهجٌة وسالمتها من الناحٌة النظرٌة، فإن مصداقٌة المؤشر تعتمد على 

الرابع حول الحاجة إلى هذه القضٌة موضوع الفصل  عرضتستو. جودة البٌانات التً ٌتضمنها

إنتاج وتجارة وتخزٌن بشأن ات األساسٌة تعزٌز قدرة البلدان على جمع والتحقق من صحة البٌان

وسوف تتم مراجعة الجهود التً تبذلها منظمة األغذٌة . الغذاء على المستوٌٌن القطري والمنزلً

فً الوقت الحالً من أجل مساعدة البلدان على تطوٌر قدراتها فً مجاالت الزراعة  والزراعة

وسوف تتمثل إحدى النتائج الهامة لمناقشات المائدة . وإحصاءات الغذاء والتغذٌة بصورة موجزة

 . المستدٌرة فً تحدٌد القدرة الالزمة لرصد األمن الغذائً بفاعلٌة
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 تعرٌف ورصد األمن الغذائً

نقص "و" انعدام األمن الغذائً"و" الجوع"ٌتم خالل المناقشات األخٌرة استخدام مصطلحات مثل 

، بالتبادل كما لو كانت مترادفة" أزمة الغذاء"و" الحرمان من الغذاء"و" سوء التغذٌة"و" التغذٌة

إدراك الفروق بٌن المصطلحات فكل مصطلح ٌحمل مدلوله الخاص؛ وٌعد . ولكنها لٌست كذلك

القائمة فً حد ذاته اعترافا وٌعد تنوع المصطلحات . ما أٌضا لفهم كٌفٌة حساب مؤشر محددها

 . بحقٌقة أن انعدام األمن الغذائً ظاهرة متعددة األبعاد

، كان المصطلح ٌعنً فً "الجوع"توجه االهتمام العالمً للمرة األولى نحو مشكلة  وحٌنما

وقد تم تحدٌد السبب المباشر . األغلب حدوث المجاعات والوفٌات الناجمة عن التضور جوعا

فً االفتقار إلى الغذاء الكافً وضمان تفسٌر األمن الغذائً باعتباره توفٌر األغذٌة  للموت جوعا

وعلى . وكانت القٌود المفروضة على هذا التفسٌر واضحة للغاٌة. لى ذوي الحاجةالمناسبة إ

فقد أدى انقطاع التواصل بٌن تحقٌق النجاح فً زٌادة المؤن الغذائٌة من خالل سبٌل المثال، 

واستمرار الجوع وسوء التغذٌة حول العالم "( الثورة الخضراء"مثل )تحسٌن اإلنتاج الزراعً 

ومنذ ذلك الحٌن، تحول االهتمام إلى . الغذاء فقط توفرود المفهوم القائم على إلى الكشف عن حد

قد ٌتوفر غذاء كافً على المستوى : بعد الوصول إلى الغذاء كمحدد رئٌسً لألمن الغذائًما 

ال ٌكون هناك تكافؤ فً أسلوب حصول كل أسرة على حدة على الغذاء،  ربماالكلً؛ ومع ذلك، 

سر على الغذاء الكافً، بٌنما تحصل أسر أخرى على أغذٌة تفوق حٌث ال تحصل بعض األ

الغذاء أو الحصول علٌه ال ٌكفً  توفروٌوجد حالٌا إدراك على نطاق واسع بأن . احتٌاجاتها

تم إضافة االستفادة من الغذاء  وحده لتعرٌف األمن الغذائً بالصورة المالئمة؛ ومن ثم، فقد

كفاءة العملٌة التغذوٌة من حٌث  فًاالستفادة الفعالة  تحكموت. ةضافٌاإلد ابعأحد األكون بمثابة تل

وقد . الوضع التغذوي؛ وقد اتسع نطاق األمن الغذائً لٌشمل بعدا جدٌدا لالهتمامات التغذوٌة

األغذٌة على المستوى العالمً  توفرالناجم جزئٌا عن التقدم فً  –حدث هذا التحول فً االهتمام 

منٌة محدودة نسبٌا، تم خاللها إضافة زخم جدٌد للحاجة إلى تحسٌن وتوسٌع على مدار فترة ز –

الظاهرة وتحسٌن إرشادات  حثون والمحللون لرصداوعة األدوات التً ٌستخدمها البمنطاق مج

  1.السٌاسة من خالل تقٌٌم تأثٌر التدخل البدٌل

 

 الحاجة إلى مجموعة من المؤشرات

فً من التحكم أي نمط من أنماط القٌاس مكن فلٌس من المدهش أال ٌت نظرا لالعتبارات السابقة،

على مدار السنوات ج للمؤشرات تربما ٌؤدي االنتشار النامع ذلك، و. مدى تعقد األمن الغذائً

إلى  1999وقد أدت مراجعة المؤشرات المتاحة خالل عام . إلى حدوث تعقٌدات غٌر الزمة

أن ٌكون ومن األرجح ( 1999هودٌنوت، )مختلف  مؤشر 450تعرٌف مختلف و 200إدراج 

 كٌف ٌمكن االختٌار فٌما بٌنها؟: وٌظل التساؤل هو. ذلك العدد قد تزاٌد منذ ذلك الحٌن

                                                           
1

توضٌح تطور مفهوم األمن الغذائً وانتشار المؤشرات المقترحة بصورة جٌدة ضمن المساهمات المستقبلٌة لماكسوٌل ٌتم  

وبحلول عام . دراسة حول المؤشرات 271دراسة مختلفة حول مفهوم األمن الغذائً و 293التً تتضمن ( 2991) وفرانكنبٌرجر

 . مؤشرا 342تعرٌف لألمن الغذائً و 122، تمكن هودٌنوت من إدراج نحو 2999



 المفاهٌم والمؤشرات المجدٌة فً صنع السٌاسة القائمة على األدلة: انعدام األمن الغذائً قٌاس

ولتحقٌق الهدف المتمثل فً تقٌٌم القٌم المقارنة للمؤشرات البدٌلة، ٌنبغً أن ٌتم تعرٌف نطاق 

 :لمحتملة العناصر التالٌةوٌتضمن أحد األطر ا. التحلٌل وعمقه بصفة مبدئٌة

 نطاق أو مدى التحلٌل ( أ

أو ( إلٌه أو الوصولالغذاء محدودٌة إتاحة )االهتمام بأسباب انعدام األمن الغذائً  (1

 (الرفاهٌةالحالة التغذوٌة والتكالٌف االقتصادٌة واالجتماعٌة والحد من )عواقبه 

بما ٌصف الحاالت األشخاص المشاركون، من حٌث العدد والتنظٌم االجتماعً،  (2

التً تتراوح بٌن حالة األمن الغذائً لدى األفراد داخل األسرة إلى حالة األمن 

 .الغذائً لدى مجموعات األفراد مثل األسر أو القرى أو المدن أو اإلقالٌم أو البلدان

المتداد حالة انعدام األمن الغذائً وتتراوح بٌن حاالت حادة على الزمنٌة  فترةال (3

 .و بضعة أٌام إلى فترة تصل إلى عدة أسابٌع أو شهور أو سنواتمدار ٌوم أ

 (أي درجة التشكك التً تحٌط بالحدث المحتمل)الطبٌعة الفعلٌة أو المحتملة للحالة  (4

 

 عمق التحلٌل ( ب

 وأأي العجز فً إنتاج األغذٌة )وصف المشكلة، حٌث ٌمكن قٌاسها من حٌث الكم  (5

 (.الطاقة وغٌر ذلكمن  متناولالمدخول أو الالعجز فً 

أو إلى الحاجة " متنوع"أي ما إذا كانت تشٌر إلى نظام )الطبٌعة النوعٌة للمشكلة  (6

أو أي توصٌفات نوعٌة " غٌر مقبولة اجتماعٌا"إلى الحصول على الغذاء بأسالٌب 

 (. أخرى

من القٌم الخاصة بالعناصر الستة ضمن اإلطار سالف أو سلسلة ٌمكن أن تؤدي أي مجموعة 

ٌمكن السعً حٌنذاك وراء والتوصل إلى تعرٌف عملً موحد النعدام األمن الغذائً، كر إلى الذ

 . له" أمثل"مؤشر 

قرار بشأن التعرٌف السلٌم، ٌفرض تقٌٌم القٌمة المقارنة للمؤشر البدٌل وبمجرد التوصل إلى 

وغالبا ما . ٌمكن اتخاذه كمرجعٌة" موضوعً"مشكالت أخرى ترتبط بحقٌقة عدم وجود إجراء 

المختلفة النعدام منح االعتبارات الواجبة للتعرٌفات الضمنٌة ٌتم مقارنة المؤشرات البدٌلة دون 

وقد ٌؤدي التعرف على هذه الفروق إلى التوصل إلى أن حالة األمن الغذائً فً  2.األمن الغذائً

ولٌس من  بالصورة المثلى من خالل مجموعة موحدة من المؤشرات، اأي دولة ٌمكن توصٌفه

 3.خالل مؤشر واحد بمعزل عن المؤشرات األخرى

                                                           
2
كوتس )ة أو المتناول الغذائً لألسرة على سبٌل المثال، تم مقارنة قٌمة التقٌٌم الذاتً لألمن الغذائً بمقاٌٌس دخل األسرة أو التغذٌ 

مقاٌٌس استهالك األسرة من السعرات الحرارٌة وإجمالً اإلنفاق والتنوع ( 1227)وٌقارن مٌجوتو وآخرون (. 1222ووٌب وهاوزر، 

عرات االستهالك الكلً من الس" الغذائً وقٌاسات الجسم البشري باإلجابات على تساؤالت مواءمة االستهالك الشخصً لٌجد أن 
الحرارٌة وإجمالً اإلنفاق والتنوع الغذائً وقٌاسات الجسم البشري ترتبط ارتباطا ضعٌفا، فً أفضل األحوال، بالمدركات الشخصٌة 

المؤشرات الشخصٌة والموضوعٌة ال تصنف نفس األسرة باعتباره تحقق األمن الغذائً أو تعانً من انعدام "وأن " الستهالك األغذٌة

 (. 22، ص 1227مٌجوتو وآخرون، " )األمن الغذائً
3
وفً الواقع، بدال من محاولة رفض مؤشر واحد باعتباره أدنى قدرا من أي مؤشر آخر، قد ٌكون تحلٌل هٌكل الترابط القائم بٌن  

ً تتألف لتراؤه على مجموعة من البٌانات االمؤشرات المتعددة، وفقا لما ٌتضح على سبٌل المثال من خالل تحلٌل العوامل الذي ٌتم إج
من العدٌد من المؤشرات التً ٌتم جمعها بنفس وحدات الرصد، أي بنفس الدولة على مدار نفس الفترة الزمنٌة، مفٌدا فً الكشف عما 

 :إذا كان

 .الضمنٌة المستقلة التً تتحكم بمجموعة المؤشرات الخاضعة للقٌاس" األبعاد"هناك بالفعل مجموعة من  ( أ
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 4المؤشرات التركٌبٌة لألمن الغذائً

الذي ٌتضمن حول األمن الغذائً، " لمحة موجزة" ستعراضالعدٌد من المؤشرات ال توفررغم 

األسر )بتصنٌف الكٌانات الخاضعة للتحلٌل  اتالبا ما ٌتم مطالبة صانعً السٌاسأبعادا مختلفة، غ

وهناك حاجة ماسة إلى التصنٌف من أجل . لقٌاس حجم انعدام األمن الغذائً( والبلدان واألقالٌم

إسناد قٌمة إلى مؤشر وٌنطوي التصنٌف على . سٌاسات األمن الغذائً تحدٌد أهدافو مٌمتص

المعلومات التً ٌشتمل علٌها العدٌد من مركب متعدد األبعاد، ٌتم استخدامها بعد ذلك لتلخٌص 

 مٌدانوبال كثٌر من التحفظ من الشائع تبنً هذا التوجه فً . مؤشرات المكون المجمعة

 .5اتالسٌاس

ن ألنظرا  أحاديوفً نفس الوقت لن ٌكون مفٌدا إنكار الفائدة الفعلٌة الشتقاق مقٌاس أمن غذائً 

إلى ترتٌب األولوٌات، وخاصة فً سٌاق  خٌارات السٌاسة تنطوي بشكل حتمً على الحاجة

لألمن  منفصلةعالمات وجود كون ٌمن الممكن أن وعالوة على ذلك، . االستهداف والتنفٌذ

محددات األمن الغذائً مفٌدة فً العمل التحلٌلً الذي ٌهدف، على سبٌل المثال، إلى دراسة 

ثم قد ٌكون من المالئم السؤال حول ما إذا  ومن. الغذائً، أو فً قٌاس أثر برامج األمن الغذائً

وتعرض . أٌضا أكثر شفافٌة، وقوٌة أيكانت هناك وسائل إلجراء التصنٌف بطرٌقة أفضل، 

 .المناقشة التالٌة بعضا من هذه القضاٌا

أحادٌة  التجمٌعٌة( المؤشرات)األرقام الدلٌلٌة د من تم اقتراح عد ،فٌما ٌتعلق باألمن الغذائً

والمستوى ( بمعنى، تصنٌف الدول أو األقالٌم) الكلً التجمٌعًواء على المستوى التقٌٌم س

لألمن الغذائً على المؤشر المقترحة وتشتمل المؤشرات الكلٌة (. األسراألفراد أو ) الجزئً

الذي طوره ومؤشر التغذٌة  لبحوث السٌاسات الغذائٌة الدولًالمعهد الذي قدمه  العالمً للجوع

فً  العالم القضاء على الجوع فً معهدعن  الصادرومؤشر الجوع ( 2000)وآخرون  واٌزمان

وتشمل مؤشرات (. 2008)مؤشر الفقر والجوع الذي اقترحه جنتلٌنً ووٌب  اوأخٌر 2001

الرقم الدلٌلى التجمٌعى المستوى المصغر التً تم مناقشتها فً الموضوع، من بٌن أشٌاء أخرى، 

، ومؤشر األمن 1996فً عام  منظمة األغذٌة والزراعةالذي طورته  األسرى الغذائًلألمن 

قٌاسات الفشل المؤشر المركب لو، (2000)ٌرت فالغذائً الذي أعده كرٌستٌانسن وبوٌز

 الغذائًألمن نعدام االالرٌفً الرقم الدلٌلً و( 2000)ٌدبٌرغ فاألنثروبومترٌة الذي اقترحه س

 .6(2007) الذي أعده بورشً ودي مورٌواألسرى 

                                                                                                                                                                      
بمعنى أنها ترتبط إلى حد كبٌر بالمؤشرات األخرى بحٌث ال تحمل أي " المتكررة"مجموعة فرعٌة من المؤشرات  ( ب

 .معلومات إضافٌة
هناك سبل للجمع بٌن المؤشرات األولٌة المختلفة التً ٌتم زجها ضمن المؤشرات المعقدة التً تكشف األبعاد الضمنٌة  ( ت

 .لألمن الغذائً
مؤشرا تم  77ومن خالل تحلٌل قاعدة بٌانات . اإلحصاء بمنظمة األغذٌة والزراعة ٌتم إجراء مثل هذا التحلٌل فً الوقت الحالً بشعبة

دولة، من المتوقع أن تشٌر النتائج إلى اختٌار مجموعة المؤشرات األكثر  282فً  1229إلى  2992جمعها على مدار الفترة من 

 . حالة انعدام األمن الغذائًكفاءة التً تصف حالة األمن الغذائً بالبلدان الخاضعة للمتابعة ضمن كتٌب 
4
 .(القادم)ٌعتمد هذا الفصل إلى حد كبٌر على أورٌنو وكافٌرو  
5
ومن بٌن تلك وثٌقة الصلة باألمن الغذائً ٌوجد اثنان . ٌتم كذلك استخدام المؤشرات المركبة فً مجاالت أخرى متعلقة بالسٌاسات 

برٌجاجلٌو وآخرون، )والحساسٌة االقتصادٌة للصدمات ( 1222وسانتوس، انظر على سبٌل المثال ألكاٌر )الفقر : جدٌران بالذكر

وعلى الرغم من أن (. 1222)ٌلون ڤوللتعرف على نظرة نقدٌة حول استخدام المؤشرات المركبة متعددة األبعاد، راجع را(. 1228

إن مراجعة هذه المؤشرات تتجاوز كثٌر من المناقشات التً دارت فً هذا الموضوع تصب فً مصلحة القضٌة محل النقاش هنا، ف
 .حدود هذه الورقة

6
 .لمراجعة أكثر شموال لهذه المؤشرات، راجع شهادة أورٌنو وكافٌرو 
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األبعاد المناسبة  تحدٌد: ان فً إنشاء مؤشر متعدد األبعاد هماتمتضمنان خطوتان تصورٌتوهناك 

سن، )وتجمٌعها ( بمعنى، اختٌار أنسب قاعدة معلوماتٌة)التً ٌتعٌن تضمٌنها فً التحلٌل 

1976 ،1999). 

استنفاد ، أي)لٌس إال نموذجً إدراج كل األبعاد المناسبة  بشكل، سوف ٌتم حدٌدفً خطوة الت

فً القسم السالف، قد ٌكون هذا صعبا نظرا اتضح وكما . (األبعاد المناسبة مع تجنب اإلسهاب

إحصائً تحلٌل وربما ٌتم تقلٌل درجة الذاتٌة باللجوء إلى  .مفهوم األمن الغذائً" سٌولة"لتعقٌد و

ممكن  أقصى قدروالسماح بالمعلومات المجمعة المتوفرة، ٌتم إجراؤه على المتعددة  للمتغٌرات

 .المناسبة ضمنٌةالنات التً تكشف األبعاد االبٌمن 

 صل إلىصعوبة تظهر مهمة تقلٌل درجة الذاتٌة فً خطة التجمٌع والتً تمن ال مع مزٌدو

 .التجمٌعًالتً تقٌس األبعاد المختارة للمؤشر  الجوهرٌةلمؤشرات ل اختٌارٌة ٌرمقاد تخصٌص

 تكونتخصٌص مقادٌر متساوٌة للمكونات المختارة الممارسة المعتادة الخاصة بكذلك فإن 

على أساس أن صانعً القرار قد ٌكون لدٌهم رؤى  شك وموضع اختٌارٌة مثل أي خٌار آخر

 .الكلًمتباٌنة لألهمٌة النسبٌة للمكونات المختلفة عند قٌاس األمن الغذائً 

 "أسالٌب استنباط األفضلٌات"استخدام فً  ٌتمثلوهناك مسار تحلٌلً محتمل ٌمكن استكشافه 

 ًسات اً أعدهتالهرمً ال التحلٌلالتً تم تطوٌرها فً مجال التحلٌل متعدد المعاٌٌر، مثل عملٌة 

فً )على األهمٌة النسبٌة للمعاٌٌر المتباٌنة  اءرخبأحد الوٌقوم هذا األسلوب على حكم (. 1980)

 حسبما  (المؤشرات األحادٌةٌتم رصدها من خالل  حسبماهذه الحالة، األبعاد الفردٌة المختلفة 

وبعدئذ ٌتم تجمٌع نتائج المقارنات فً مجموعة مقادٌر بغرض  .الثنائٌةبالمقارنات تم ذكرها 

هٌكل عملٌة استنباط طبٌعة ونظرا ل. اتجمٌعٌ اتخصٌصها إلى المكون الفردي لكً تكون مؤشر

حساب المقادٌر أكثر شفافٌة وبذلك تسهل تجعل عملٌة التحلٌل الهرمً  فإناألفضلٌات، 

 .مناسبة من المقادٌرالمجموعة الالمناقشات بٌن الخبراء حول 

 قطريمستوى الالرصد الجوع على 

الخاص بانتشار نقص التغذٌة لمناقشة  منظمة األغذٌة والزراعة نركز فً هذا القسم على مؤشر

 .7مزاٌاه وقٌوده

الواضحة بالفجوة  منظمة األغذٌة والزراعةالعامة فً استخدام مؤشر  هتماماتاالوٌتعلق أحد 

وٌمكن أن تنشأ  .8بٌن القٌاس اإلحصائً واإلدراك العام لحالة انعدام األمن الغذائً فً العالم

أو " الجوع"أحدهما ٌتعلق بمدى مالءمة التفعٌل الخاص لمفهوم : مصدرٌن مختلفٌنالفجوة عن 

الذي ٌعطً معلومات للمؤشر، واآلخر ٌتعلق بخصائصه وذلك عندما ٌتم فهم " الغذائً" األمن"
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 منظمة األغذٌة والزراعةٌنبثق الحافز لعمل هذا من المخاوف، وأحٌانا من االنتقادات القاسٌة الصرٌحة، التً نشأت تجاه مؤشر  

المخاوف واالنتقادات على محمل الجد، وتواصل هذه المائدة  منظمة األغذٌة والزراعةودائما ما أخذت (. 1222، سفٌدبٌرج)

 .المستدٌرة اتباع هذا التقلٌد
8
، 1229ستٌغلٌتس وسن وفٌتوسً، )فً تحلٌل حالة مشابهة تتعلق بقٌاس التقدم االقتصادي، اكتشف ثالثة اقتصادٌٌن بارزٌن مؤخرا  

 [:من بٌنها]أنه توجد تفسٌرات عدٌدة لهذه الفجوة ( " 8-7الصفحتان 

 .قد ٌكون المفهوم اإلحصائً صحٌحا، لكن قد تكون عملٌة القٌاس الفعلٌة معٌبة- 
 "هٌة المفاهٌم الصحٌحة واالستخدام السلٌم للمفاهٌم المختلفةقد توجد نقاشات حول ما- 
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ومن الواضح أنه ٌمكن توجٌه النقد لكال . كتعرٌف ثابت وصحٌح" الجوع"وقبول تعرٌف 

 . فضل الفصل بٌنهما لتجنب اللبس بٌن هذٌن المستوٌٌنالجانبٌن ولكن ربما من األ

بهدف توضٌح المفهوم اإلحصائً  منظمة األغذٌة والزراعةفٌما ٌلً، سٌتم تقدٌم وصف لمؤشر 

ومن المأمول، بعمل ذلك، ٌكون قد . أوال ثم توضٌح الطرٌقة التً ٌتم تنفٌذه بها ٌعبر عنهالذي 

حول الجهد المبذول لتحقٌق رصد أفضل للنجاح فً  تم بشكل أفضل توضٌح النقاش الذي ٌدور

 منظمة األغذٌة والزراعةمحاربة الجوع، والداللة المشتقة من مدى إمكانٌة تحسٌن مؤشر 

 .المفاهٌمٌةاألخرى المختلفة من الناحٌة  اإلجراءاتوكٌفٌة دمجه مع 

 نقص المزمن فً التغذٌةالفً تقٌٌم  منظمة األغذٌة والزراعةمنهجٌة 

الذٌن من ما كتقدٌر لنسبة الناس فً بلد  منظمة األغذٌة والزراعةالحصول على مؤشر  ٌتم

شار إلٌه الم)مصطلح نقص التغذٌة ٌشٌر و. المرجح أنهم ٌعانون نقصا مزمنا فً التغذٌة

عادة ) فترة ماٌزٌد عن من الوقت متوسط  خاللل، وحصإلى حالة عدم ال (غذاءالحرمان من الب

 .9لتغطٌة الحد األدنى من متطلبات الحٌاة الصحٌةالغذائٌة ، على كمٌة من الطاقة (سنة

توزٌع لنموذج ٌوجد : فً االستدالل اإلحصائً القائم على نماذج هو ممارسةالحساب 

لفرد تمثٌلً من السكان وٌتم من الطاقة الغذائٌة السنوي  للمتناولمتوسط مخصص لاالحتماالت 

إجمالً ( أ: )وتشتمل البٌانات المطلوبة على. تقدٌر معاٌٌره على أساس أفضل البٌانات المتاحة

بحسب الجنس والفئات )التركٌبة الدٌموغرافٌة ( ب)السكان، عدد من  لدىالمتاح من الغذاء 

مستوى  (ث)السكان، بٌن  الغذاءمعلومات عن توزٌع الحصول على ( ت)للسكان، ( العمرٌة

وبمجرد وصف . معٌاري للحد األدنى من متطلبات الطاقة الغذائٌة لوضع حد للتغذٌة الكافٌة

نسبة السكان الذٌن من المرجح أنهم ٌعانون حرمانا ٌتم تقدٌر توزٌع االحتماالت ووضع العتبة 

 .التً تقع تحت العتبة الحتمعلى أنهم كتلة اال، انتشار نقص التغذٌةغذائٌا مزمنا، 

 منظمة األغذٌة والزراعةوم اإلحصائً الذي ٌوضح مؤشر المفه

من مجموعة بٌن ، باالختٌار العشوائً لشخص من هعن احتمالٌة أنانتشار نقص التغذٌة عبر ٌ

مستوى من الطاقة ( فً المتوسط وعلى مدار عام كامل)سكان، سٌتضح أن الشخص ٌستهلك ال

إن أفضل عنوان . سلٌمة الحد األدنى المطلوب للمحافظة على حٌاة صحٌةالغذائٌة أقل من 

النقص الغذائً المزمن "للتعرٌف العملً النعدام األمن الغذائً المتضمن فً هذا المؤشر هو 

 :ٌمكن وصفه كاآلتً 5وفٌما ٌتعلق باإلطار المقدم على صفحة . "مجموعة من السكان لدى

 المدى أو العمق (أ 

 .د النعدام األمن الغذائًكعامل محد   غذاءى الحصول على الٌركز عل (1

أٌضا على  ٌمكن تطبٌقهبرغم أنه أمة، بلفظ عادة )ٌشٌر إلى السكان  (2
 .(فرعٌةاألقالٌم أو مجموعات سكانٌة 

أي، موقف )الفترة الممتدة من حالة انعدام األمن الغذائً  إلىٌشٌر  (3
 (.مزمن
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( 1222)بشأن تقٌٌم مدى الحرمان الغذائً من نٌكن  ألغذٌة والزراعةمنظمة اٌمكن الحصول على توصٌفات شاملة لمنهجٌة  

 (.1227)وسٌبرٌان ونٌكن ومٌرنٌز ( 1222) منظمة األغذٌة والزراعةو



 المفاهٌم والمؤشرات المجدٌة فً صنع السٌاسة القائمة على األدلة: انعدام األمن الغذائً قٌاس

وال توجد اعتبارات . تقٌٌم فعلًالفعلٌة كٌهدف إلى قٌاس الظروف  (4
 . مخاطرلل

 عمق التحلٌل ( ب

داخل ( على مقٌاس من صفر إلى واحد)قٌاس نسبة أو عدد األشخاص  (5
. مجموعة سكانٌة من المرجح أن تكون تحت المستوى األدنى للعتبة

 ،وبناء علٌه. وحتى برغم أنه هذا القٌاس تراكمً إال أنه قٌاس احتمالً
 .أن ٌتم فهمه على أنه قابل للتأثر بفعل األخطاء اإلحصائٌة ٌنبغً

وبذلك ٌهمل األبعاد النوعٌة الممكنة وصف الغذاء بأنه الطاقة الغذائٌة  (6
 .غذاءمن الناول متاألخرى لل

أبعاد انعدام األمن  رصدحٌث أنه ال ٌستهدف  باعتراف الجمٌعمحدود هذا التعرٌف العملً 

 .تكون على نفس قدر أهمٌة األبعاد المتضمنةالغذائً تلك التً قد 

  بالرغم من أن المفهوم ٌرتبط بحالة فردٌة فقد تم تصمٌم المؤشر لٌقٌس الجوع على

 ٌسولوال ٌعتمد حسابه على إمكانٌة جمع البٌانات عن األفراد . مستوى عدد من السكان

فً تقٌٌم حالة نقص التغذٌة ألي فرد أو مجموعة من المؤشر استخدام  ستهدفمن الم

المشكالت الفردٌة  ٌرصدفإنه ال  ومن ثم .10السكانالمجموعة المرجعٌة من األفراد فً 

 .شدٌدة الحساسٌة المتعلقة بالحصول على الغذاء

  المواقف  ٌرصداعتبار الفترة المرجعٌة سنة أو أكثر ٌعنً أن المؤشر ال ٌستطٌع أن

وهذه المواقف قد تشمل أزمات أسعار الغذاء  .ئًالغذا باإلجهادالمتعلقة صٌرة القالمؤقتة 

تغٌٌرات فٌه حدوث  ٌتضحقصٌرة المدى والتً ٌتم رصد تأثٌرها فقط إلى المدى الذي 

 .11أطول فً عادات استهالك الغذاء لدى عدد من السكان ذات مدى  

 سوء التغذٌة المصحوبة فإن هذا ال ٌعكس حاالت  من الغذاء متحصلبالتركٌز على ال

 .بعوامل تؤثر سلبا على االستخدام الفعال للغذاء

  أخٌرا، قد ال ٌكون مقدار الطاقة الغذائٌة، التً ٌقوم علٌها المؤشر، أفضل طرٌقة لقٌاس

 .الغذاء "جودة" عدالغذاء من حٌث أنه قد ٌفتقد ب  من  متحصلال

من أكثر من مؤشر فً تقٌٌم األمن واردة اجة إلى دمج معلومات توضح كل هذه االعتبارات الح

وٌمكن لهذه المجموعة من المؤشرات، على سبٌل المثال،  .2فً القسم  تم مناقشتهما مثلالغذائً، 

مستوٌات الدخل وعوامل اقتصادٌة خاصة باالستهالك مثل أن تشتمل على قٌاسات أنثروبٌمترٌة 

وٌمكن أن تلعب هذه المؤشرات اإلضافٌة دورا مهما فً وصف . تقلبات أسعار الغذاءو متاحةال

تقلل من صالحٌة مؤشر ولكنها ال  أحد مواقف األمن الغذائً أو فً تصمٌم سٌاسات أمن غذائً

 .منظمة األغذٌة والزراعةانتشار نقص التغذٌة الخاص ب
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اعتبار المجموعة المرجعٌة من السكان ممثلة ألمة ما فإن ذات الطرٌقة ٌمكن أن تنطبق على مجموعات سكانٌة فرعٌة، من بالرغم  

وبٌنما تزداد مسوح االستهالك األسري الحدٌثة التً تسمح . لبٌانات المتعلقة بمثل هذه المجموعات السكانٌة الفرعٌةبشرط أن تتوفر ا
بتجزئة السكان الخاضعٌن للمسح إلى مجموعات فرعٌة رٌفٌة وحضرٌة، ٌتم حساب تقدٌرات انتشار نقص التغذٌة فً المجموعتٌن 

 (.1228النسخة، )راجع سٌبرٌان . نظمة األغذٌة والزراعةمالسكانٌتٌن الفرعٌتٌن باستخدام منهجٌة 
11
أن ( استبدال عنصر غذائً، استخدام المدخرات أو القروض، إلخ)مثل هذه الرؤٌة تعتبر أن الغرض من كثٌر من اآللٌات الموجودة  

الطاقة فً مستوٌات ال تؤثر سلبا األزمات المؤقتة الخاصة بأسعار الغذاء ومع ذلك تحافظ على استهالك التعامل مع األسر  تستطٌع
 .على التغذٌة فً المدى الطوٌل
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 التنفٌذ العملً

مجموعة من االفتراضات المساعدة التً غالبا ما  أعالهتنفٌذ المفهوم اإلحصائً المبٌن  ٌتطلب

منظمة األغذٌة وتقوم الممارسة الحالٌة فً . البٌانات توفرتكون مدفوعة باعتبارات الجدوى و

 :على ما ٌلً والزراعة

الفاقد من  لالستهالك، بدون اعتبارمن الغذاء الكمٌات المتاحة  متناولٌقارب ال (1)

 .الغذاء على مستوى األسر

ٌتم تحلٌل الغذاء المتاح لالستهالك على المستوى األسري وبذلك ٌتم تجاهل  (2)

 .مضامٌن التوزٌع المتساوي الممكن للغذاء داخل األسرة

ٌتم تحدٌد الحد األدنى المطلوب من الطاقة الغذائٌة على مستوى السكان ولٌس على  (3)

 .مستوى األفراد

 لدى السكانالسنوي من الغذاء المتناول متوسط توزٌع ٌكون أن ض لمفترا من (4)

 .عادٌا لوغارٌتمٌاتوزٌعا 

ٌمكن الحصول على  هبالرغم من أن: البٌانات توفرعلى  والثانً ٌتوقف االفتراضان األول

البٌانات مجموعات فً مسوح التغذٌة فإن الغالبٌة العظمى من من الغذاء الفعلً  متناولقٌاسات ال

وعلى . دقٌق للفاقد من الغذاء داخل األسرة بحسابالخاصة باستهالك الغذاء ال تسمح المتاحة 

للغاٌة فقط من المسوح الحدٌثة تشمل تحلٌال لتوزٌع استهالك الغذاء  قلٌال انفس المنوال فإن عدد

 .داخل األسرة

 بثقةطاقة الغذائٌة ٌمكن تحدٌدها وهو نابع من فكرة أن متطلبات ال. أكثر واقعٌة الثالثاالفتراض 

منظمة )فقط فٌما ٌتعلق بالتوزٌع داخل فئة أو مجموعة سكانٌة ولٌس على مستوى األفراد 

 الشكٌتضمن هذا و. (2004جامعة األمم المتحدة، /منظمة الصحة العالمٌة/األغذٌة والزراعة

المعتاد مستوى بٌن المقارنة العلى  القائمذلك التوزٌع لألفراد فرادى كناقصً تغذٌة فً صحة 

. 12عادة بالدقة الكافٌة اال ٌمكن تقدٌره ة، ألن األخٌرردٌةومتطلباتهم الفمن الغذاء  متناولالمن 

حٌاة  ٌكفلمن الطاقة الغذائٌة الذي  متناولوٌمكن رغم ذلك على نحو واضح تحدٌد الحد األدنى لل

 .فً مجموعة أو فئة من السكان التمثٌلًإحصائً فٌما ٌتعلق بالفرد  بشكلصحٌة ومنتجة 

النموذج اإلحصائً الذي عادة ما ٌستخدم االستنتاج على المستوى  بشأن الرابعاالفتراض إن 

تنفٌذ عن حالٌا التً تعبر  االفتراضاتبٌن ، باعتراف الجمٌع، كثر تزعزعاهو األ السكانً

توافق تحلٌلً اقترح البحث عن نموذج خالل  منوقد تم تكوٌنه بشكل جوهري  .13اإلجراء

أثناء العمل التحضٌري  ،تم اختٌار اللوغارٌتمً العاديوقد  .مقتصد للغاٌةإحصائً مرن ولكن 

 توابعه إٌجابً التقٌٌم ول)المستحبة ، نظرا لبعض السمات 1996لعام لألغذٌة مسح العالمً لل

معٌار : اثنان فقط)وصفه وألنه مقتصد للغاٌة فً عدد المعاٌٌر المطلوبة ل (ةممتد ةصحٌح

توزٌع )وتم اختبار النموذج اللوغارٌتمً العادي مقابل بدٌلٌن "(. التشتٌت"ومؤشر " الموقع"

بٌانات من عدد محدود من مجموعات بٌانات مجموعة كبٌرة للغاٌة من الوأظهر  (عادي وأولً
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تقدٌر المتطلبات على  هما معلومات عن الرقم اإلشاري لكتلة الجسم الخاص بالفرد ومستوى نشاطه البدنً ٌمكنلشخص  توافرإذا  

 .حالٌا بالتجرٌب بمساعدة أحد علماء األوبئة خاص بجواتٌماال منظمة األغذٌة والزراعةمستوى األفراد بشكل أكثر دقة، مثلما تقوم 
13
 .على الرغم من أنه نادرا ما تم اختٌاره من جانب نقاد خارجٌٌن 
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ومع ذلك توجد مخاوف منطقٌة بأن النموذج اللوغارٌتمً العادي  .للغذاءعن االستهالك الفردي 

التغٌٌرات فً توزٌع الحصول على الغذاء وخاصة إذا كانت  لرصدقد ال ٌكون مرنا بما ٌكفً 

 شعبةقوم تولهذا السبب، . توزٌع بطرق عكسٌةال" توابع"هذه التغٌٌرات تؤثر على اثنٌن من 

نماذج بدٌلة توفر مزٌدا من المرونة فً  باختبارحالٌا  زراعةمنظمة األغذٌة والباإلحصاء 

 (.انظر أدناه)عرض توزٌع استهالك الغذاء 

والبٌانات التً ٌتعٌن معاٌٌر التقدٌر  بشأنوأخٌرا هناك حاجة إلى اتخاذ مجموعة قرارات 

الحاسمة، فً هذا السٌاق، هً تقدٌر  والنواحً. استخدامها من أجل التوصل إلى تقدٌر واقعً

المعاٌٌر الخاصة بتوزٌع الحصول على الغذاء داخل مجموعة سكانٌة محددة، ومستوى استهالك 

 :وٌتم استخدام ثالثة مصادر بٌانات. الغذاء الذي ٌتم اتخاذه كعتبة

السكان  شعبة)حسبما تورده المصادر الرسمٌة  غرافٌة عن سمات السكانودٌم بٌانات -1

غرافٌة والصحٌة الخاصة بالوكالة األمرٌكٌة ومم المتحدة، والمسوحات الدٌمباأل

 .(إلخ المسح الدٌموغرافً والصحً -للتنمٌة الدولٌة

 موازانات فً   ، كما وردتقطريال  مستوىل اعلى  الغذاء   توفر مدى ل  تقٌٌمات -2

 منظمة األغذٌة والزراعةن عاألغذٌة الصادرة 

(http://faostat.fao.org/site/368/default.aspx ) عدد كبٌر من بشأن التً تم تجمٌعها

على وكذلك بناء البلدان فً العالم على أساس بٌانات رسمٌة تتعلق باإلنتاج والتجارة 

 .غٌر الغذائٌة للسلع الرئٌسٌةتقدٌرات االستخدامات الغذائٌة و

ككل  البلدالبٌانات الواردة من مسوح اإلٌرادات والمصروفات األسرٌة التً تمثل  -3

 .وتحتوي على معلومات عن اإلنفاق على الغذاء

الحد األدنى من متطلبات و الواحد للفردلحساب توفر الغذاء  البٌانات الدٌموغرافٌةٌتم استخدام 

 بلدانالعمري للسكان فً كل  مٌن إصدار تقدٌرات البناء الجنسًكل عاوٌتم . الطاقة الغذائٌة

وٌتم استخدامها على الفور لمراجعة تقدٌرات السكان باألمم المتحدة،  شعبةالعالم وذلك بمعرفة 

 .شار نقص التغذٌةتان

مصدرا للمعلومات عن إجمالً  منظمة األغذٌة والزراعةالخاصة ب األغذٌة موازناتوتعد 

ات على وزانومن الناحٌة األساسٌة ٌنبغً أن تشتمل الم. ماما فً سنة  بلدالمتوفر من الغذاء فً 

مثال، من خالل )المنتجة أو المستوردة أو غٌر ذلك من األغذٌة المتاحة  األغذٌةكل مصادر 

مصدر غذائً إلى طاقة غذائٌة،  من كلاإلمدادات اإلجمالٌة وٌتم تحوٌل (. المساعدات الغذائٌة

منظمة )بعد ذلك على عدد سكان البلد الطاقة الغذائٌة للفرد الواحد بالقسمة إمدادات وٌتم حساب 

 (.2001، األغذٌة والزراعة

موزانات من  ةمتحصلالأرقام إمدادات الطاقة الغذائٌة  منظمة األغذٌة والزراعةوقد استخدمت 

. الطاقة الغذائٌةمن  المتحصلتوزٌع متوسط  لحسابمفضل المصدر على أساس أنها الاألغذٌة 

  منظمة األغذٌة والزراعةبانتظام عن  تصدروممٌزات هذا الخٌار هً أن موزانات األغذٌة 

لموثوقٌة وتكون المشكالت مصاحبة ل. موحدةعدد كبٌر من البالد باستخدام منهجٌة بشأن 

وفً حٌن أن . والتجارة وحجم االستخدام غٌر الغذائً عن اإلنتاجوالبٌانات الرسمٌة األساسٌة 

http://faostat.fao.org/site/368/default.aspx#ancor
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فإن ناتج حساب الموازنات الغذائٌة،  فً تباٌنةالمخاوف قد تظهر بشأن موثوقٌة عناصر م

نظرا ألن ٌمكن أن ٌكون أكثر دقة من كل مكون فردي  متوسط توزٌع استهالك الطاقة الغذائٌة

 تسببأحد المشكالت التً و. مع التجمٌع الشىتتاألخطاء فً المكونات األساسٌة المتباٌنة قد 

. فً متوسط إمدادات الغذاء تتعلق بالمخزونأخطاء نظامٌة توقعات بحدوث مخاوف بشأن 

بحصة كبٌرة فً إجمالً المتوفر من الغذاء فً كثٌر وتساهم السلع القابلة للتخزٌن مثل الحبوب 

الدقٌق للتغٌٌرات فً المخزون على دقة من البلدان، وبال شك سوف ٌؤثر اإلخفاق فً الرصد 

هذا على افتراض  تالفًومع ذلك من الممكن . فً أي سنة من السنوات إمدادات الطاقة الغذائٌة

هو السبب هذا و ،المتوسطات حسابأنه سٌتم إزالة األخطاء فً قٌاس تنوع المخزون من خالل 

األمن الغذائً فقط كمتوسطات  انعدامفً أنه تم نشر القٌم الرسمٌة النتشار نقص الغذاء فً حالة 

وهناك جهود جارٌة حالٌا لتقدٌر المستوٌات والتغٌٌرات فً مخزون الغذاء بشكل . ثالث سنواتل

 تدخلخالت النتائج مد عطًأكثر دقة، باإلضافة إلى تحسٌنات أخرى عدٌدة، ومن المتوقع أن ت

 .2012للموازنات الغذائٌة بحلول عام التقدٌر الفعلً فً 

على المستوى الوطنً هً المصدر الوحٌد  المسوح األسرٌةتعتبر  ،من الناحٌة النظرٌةو

وبشكل أساسً، ٌمكن  .14من الغذاء متناولللمعلومات المتاحة لتقٌٌم المعاٌٌر األخرى لتوزٌع ال

، برغم ضرورة مراعاة االهتمام السكانبٌن استخدامها فً تقدٌر متوسط إمدادات الطاقة الغذائٌة 

 .15لضمان اكتمال البٌانات

الطاقة الغذائٌة ٌجب العناٌة بثالث من  المتحصلالمسح األسري لتقٌٌم  بٌاناتعند استخدام 

عندما ال تذكر المسوح الكمٌات الفعلٌة للغذاء المستهلك ٌتعٌن تقدٌر القٌم  ،أوال :قضاٌا رئٌسٌة

بتحوٌل المصروفات النقدٌة إلى كمٌات والتً بدورها ٌتم تحوٌلها إلى سعرات حرارٌة معادلة 

المنزل حٌث ال ٌرد  خارجنفاق على الغذاء المستهلك وهذا مناسب على وجه الخصوص لإل)

ما ثانٌا، لزٌادة موثوقٌة البٌانات الواردة عادة . (ة الغذاء المستهلكذكر شًء عن كمٌة أو جود

، وفً مثل هذه (أسبوعانعادة أسبوع أو )إحالة شراء أو استهالك الغذاء إلى فترة قصٌرة ٌتم 

المستوى المتوسط الٌومً  ضمنبشكل صحٌح  لتوضحهماالحاالت، ٌتعٌن ابتكار إجراءات 

ثالثا، عندما ٌرد ذكر الكمٌات أو . ارٌة خالل العاماألسري الستهالك السعرات الحر

أثناء الفترة المرجعٌة، ولٌس بالضرورة الغذاء علٌه  متحصلالمصروفات باإلشارة إلى الغذاء ال

 متحصللتفاوتات النظامٌة المحتملة بٌن الل وفقا لتسوٌتهماالجهد  ، ٌتعٌن بذلالمستهلك

 .عن اختالف سعر الغذاء ، على سبٌل المثال،واالستهالك حسبما ٌنتج
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البتكار وسائل غٌر مباشرة لحساب معاٌٌر  منظمة األغذٌة والزراعةبالنسبة للبلدان التً لم تتوفر لها مسوح أسرٌة، اضطرت  

ومن الواضح . توزٌع الدخل وإلى بٌانات توضٌحٌة أخرى عن انعدام األمن الغذائً سبٌل المثال، إلى جداولشارة، على التوزٌع باإل
أن هذه الوسائل غٌر المباشرة تؤدي حتما إلى تقدٌرات غٌر موثوقة عن توزٌع المتناول من الغذاء وسوف ٌتم إٌقافها بمجرد أن تتوفر 

 .مسوح أسرٌة لكل البلدان
15
المتوفر من الغذاء للفرد الواحد حسب التقدٌرات الواردة فً موازنات األغذٌة وفً بشأن  ةظ وجود تناقضات كبٌربوجه عام، لوح 

وهناك أسباب عدٌدة الحتمال اختالف اإلجراءٌن، على سبٌل . مسوح اإلٌرادات والمصروفات األسرٌة التً أجرٌت على نفس البلد
ات األسرٌة تسجل الغذاء المتوفر للسكان الذٌن ٌقٌمون داخل أسر، تقٌس موازنات المثال، فً حٌن أن مسوح اإلٌرادات والمصروف

األغذٌة الغذاء المتوفر لقطاع أكبر من السكان بما فً ذلك المواطنون المقٌمون فً مرافق عامة مثل المستشفٌات ومعسكرات الجٌش 
وجود ( قرٌبا)لمجموعة من األسر الهندٌة ٌكشف سمٌث من خالل تحلٌل مسوح المصروفات و. والسجون، إلخ، وصوال إلى السائحٌن

تحٌز سلبً نظامً فً متوسط االستهالك األسري للغذاء نتٌجة للطرٌقة التً ٌتم بها جمع البٌانات عن الغذاء الذي ٌتم استهالكه خارج 
 .البٌت
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لقد ظل حتى اآلن االستخدام غٌر المباشر للبٌانات الواردة من المسوح الخاصة باستهالك الغذاء 

على المستوى األسري فً تقدٌر معاٌٌر توزٌع االستهالك العادي للغذاء بٌن السكان، حسبما ٌتم 

الممكنة فً تقدٌر انتشار نقص بمثابة الحذر ضد التحٌزات ، منظمة األغذٌة والزراعةفً طرٌقة 

ومن المأمول فً المستقبل القرٌب أن . التغذٌة، نظرا لصعوبة التحكم فً المشكالت سالفة الذكر

أفضل ومعلومات مكتملة أكثر عن توزٌع استهالك الغذاء لكثٌر من البلدان للسماح  بٌانات توفرت

 .بتحسٌن دقة التقدٌرات

 16االنتقادات ومجال التحسٌن

االنتقادان الرئٌسٌان من  وجاء. لنقص التغذٌة محال للنقد منظمة األغذٌة والزراعةظل مؤشر 

 .(2000،2002) ٌدبٌرغفسو( 1998)سمٌث جانب 

منظمة األغذٌة ، سوف تتعرض الطرٌقة التً تستخدمها (424، ص 1998)وبحسب سمٌث 

وذلك  "الغذاء توفرجً لصالح التحٌز المنه"فً تقدٌر عدد ناقصً التغذٌة إلى تأثٌر  والزراعة

هذا انطباعا بأن مؤشر  تركوقد . عامل تنوع توزٌع استهالك الغذاءعدم تحدٌث م   نزعة بسبب

وكما لوحظ من قبل، مع . 17فر الغذاء، مقٌاس لتوجوهره فًهو،  منظمة األغذٌة والزراعة

أن ٌؤخذ فً نقص التغذٌة التوفر والحصول، ألنه ال ٌمكن حسابه بدون  انتشارذلك، ٌعكس 

 .عتبار توزٌع استهالك الغذاء بٌن السكاناال

بسبب نقص البٌانات )التحدٌث المنتظم للسٌرة الذاتٌة القٌام بعدم  احتمالبرغم أنه ما ٌؤسف له و

 ٌؤديال  أنه مالحظةٌجب ( أوال ونتٌجة للصعوبات فً المعالجة السلٌمة للمسوح المتاحة ثانٌا

متوسط وعدم تعدٌل السٌرة الذاتٌة الحفاظ على عدم تغٌٌر توزٌع الغذاء، نظرا ألن تحدٌث الإلى 

 نسبة على تعتمدفً توزٌع الغذاء، نظرا ألن السٌرة الذاتٌة  المساواةتغٌٌرا فً عدم  انٌتضمن

كان من الممكن توجٌه النقد إلى الممارسة التً تتبعها  وإذا. االنحراف المعٌاري فً المتوسط

فإن هذا ٌتعلق بالتغٌٌر غٌر المقصود فً توزٌع الحصول على الغذاء  منظمة األغذٌة والزراعة

ثبات السٌرة الذاتٌة اإلبقاء على ف. الذي ٌحدث عند تحدٌث متوسط الكمٌات المتوفرة من الغذاء

المعٌاري فً نفس لمتوسط ٌتضمن تغٌٌرا فً االنحراف مع تحدٌث ا لتوزٌع لوغارٌتمً عادي

أنه مثلما ٌزٌد توفر الغذاء القول ب حتمٌةٌؤدي إلى وهذا . تغٌر المتوسط نسبةاالتجاه وبنفس 

بأنه مع تزاٌد توفر الغذاء  (المحبب) ًالبدٌهاالعتقاد ٌزٌد عدم المساواة فً توزٌعه، على عكس 

كان هذا صحٌحا أم ال، فإنها مسألة تجرٌبٌة ال أوسواء . ٌنبغً أن ٌصبح توزٌعه أكثر إنصافا

وسوف ٌتم معالجة هذه النقطة على نطاق أوسع أدناه . ٌمكن حسمها بدون مزٌد من االستقصاء

 .منظمة األغذٌة والزراعةمنهجٌة  علىفً مناقشة التحسٌنات الممكنة 
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بأنه  منظمة األغذٌة والزراعةكتب الحكومً للعلوم بالمملكة المتحدة مؤشر على سبٌل المثال، وصف تقرٌر حدٌث صادر عن الم 

(. 3، ص 1222ساٌنس، -جو" )مقٌاس خام على جانب العرض"ثم أسماه " المعدلة وفقا لتوزٌع الدخل ٌقوم على موازانات الغذاء"

" مذكرات عن الجوع"قع ٌوجد على مو منظمة األغذٌة والزراعةفهم أسس منهجٌة  عدموهناك مثال آخر عن مدى 

(www.worldhunger.org ) ،إنه اعتاد أن ٌنظر إلى مستوى الدخل وتوزٌع الدخل "ٌصفه بما ٌلًحٌث الذي صدر منذ أسبوعٌن

إنه لٌس تقدٌرا . نون من سوء التغذٌةهذا المستوى من الدخل وٌعاٌكسبون  نفً البلد وٌستخدم هذه المعلومات لتقدٌر عدد الناس الذٌ
مثلما سٌحدث من خالل المسح )انطالقا من تلك النقطة الوضع ٌقوم على رؤٌة مدى معاناة الناس الفعلٌٌن من سوء التغذٌة وٌعرض 

 .وعزٌمة محرر مذكرات الجوع العالمً تم اآلن تصحٌح الخطأ وعًوبفضل (". بالعٌنة

http://www.worldhunger.org/
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تقدٌرات متحٌزة قد تنتج  منظمة األغذٌة والزراعةوهناك نقد ثان موجه فحواه أن منهجٌة 

ومع ذلك، كما أوضح نٌكن . (2002، 2000، غبٌرٌدفس)تصاعدٌة لمستوى نقص التغذٌة 

، ٌقوم النقد على تفسٌر غٌر سلٌم (2011)كافٌرو وجٌنري  ما ذكرهوتأكد فٌ( 2007، 2002)

االفتراض كما أن . منظمة األغذٌة والزراعة ألسلوب الذي ٌشكل أساساللمفهوم اإلحصائً 

ٌدبٌرغ فً فاألفراد وما ٌحتاجونه، مثلما استخدمه س ٌتناولهمستمر لما بوجود توزٌع مشترك 

عرض مناقشته، ال ٌتفق مع، ومن ثم ال ٌمكن تطبٌقه على، النموذج البارامتري للمستهلك 

 .منظمة األغذٌة والزراعةلٌب التمثٌلً الذي ٌشكل قاعدة ألسا

، منظمة األغذٌة والزراعة فً مسعى حمٌد لتجربة واقتراح تحسٌنات على المنهجٌة الحالٌة لو

سمٌث وألدٌرمان وأدٌوم، )لبحوث السٌاسات الغذائٌة  الدولًالمعهد ٌقترح تقرٌر صادر عن 

منهجٌة لتقدٌر انتشار نقص التغذٌة، تقوم تماما على تحلٌل مسوح االستهالك األسري  (2006

. الستنتاج انتشار نقص التغذٌة من المسوح األسرٌة المتاحةبدون الحاجة إلى نموذج بارامتري 

وٌمكن الحصول على تقدٌرات أفضل من خالل منهجٌة أكثر بساطة من الناحٌة التصورٌة تقوم 

 .فً العٌنة ائًغذأمن  منعدمًالمصنفٌن كدد أفراد األسر على إحصاء ع

دي هٌن ) االختصاصٌٌناهتمام كبٌر من لبحوث السٌاسات الغذائٌة ب الدولًحظً المعهد 

منظمة األغذٌة بأن اإلجراء الذي تتبعه  بإٌحائهوقد تم االستشهاد مؤخرا ( 2011وآخرون، 

 ،مثالعلى سبٌل الراجع )فً تقدٌر عدد ناقصً التغذٌة قد ٌؤدي إلى تقدٌرات متحٌزة  والزراعة

المعهد ومع ذلك فإن هذا الزعم ال أساس له من الصحة ألن نتائج تقرٌر . (2011 جو ساٌنس

الدولى لبحوث السٌاسات الغذائٌة مبنٌة على مقارنة غٌر سلٌمة لالستهالك األسري للغذاء مع 

سرة، فرد فً األللمجموعة المرجعٌة لكل  األوسطات بالرجوع إلى المتطلب حساب المتطلب

وعالوة على ذلك، مثلما أوضح سٌبرٌن  .18أن ٌكون ٌفترضولٌس بالمتطلب األدنى، كما 

المقترح لتقدٌر انتشار نقص التغذٌة،  األسلوب غٌر البارامتريفإن ( 2007)ونٌكن ومٌرنٌز 

إلى  ٌؤديحتى ولو تم تصحٌحه من أجل التعرٌف السلٌم للمتطلب المرجعً لألسرة، ال 

لتحسٌن جودة البٌانات المجمعة المسوح إعادة تصمٌم  ما لم تتمتحسٌنات على الطرٌقة الحالٌة، 

علومات عن أفراد األسر للسماح أو تقدٌم مزٌد من الم/عن االستهالك األسري العادي للغذاء، و

 .(أعاله 13انظر الحاشٌة )بتقدٌر موثوق لمتطلب الطاقة الغذائٌة األسرٌة 

المٌزة الرئٌسٌة لبٌانات المسوح األسرٌة هً أنها، مبدئٌا، قد تسمح بربط حالة نقص التغذٌة 

. نقص التغذٌةمحددات الممكنة للكثر تفصٌال لأبالسمات األسرٌة األخرى، وبذلك تسمح بتحلٌل 

تحسٌن تصمٌم وتنفٌذ مسوح استهالك الغذاء  من أجلولهذا السبب هناك حاجة لبذل الجهود 

 .ناتهااومعالجة بٌ إلقراروتطوٌر أسالٌب مناسبة 

 ماذا بعد؟

سالمة المفهوم اإلحصائً الذي ٌشكل أساسا  ركزت هذه المناقشة حتى اآلن على إعادة تأكٌد

التغلب علٌها فً القٌاس إلى وٌبرز بعض التحدٌات التً ال تزال تحتاج لتقدٌر انتشار الفقر 
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وللتقدم فً هذا االتجاه، . التً تخضع للرصد تقدٌر موثوق لكل البلدانإلى  للوصولالفعلً 

 .البٌانات األساسٌة جودةلتنقٌة النموذج اإلحصائً ولتحسٌن  أعمالتنفٌذ  ٌجري

 تحسٌن النموذج االحتمالً األساسً

المتاحة من أجل مسوح اإلٌرادات والمصروفات األسرٌة تجري مراجعة شاملة لكل بٌانات 

وتبذل . لكل البلدان التً تم توفٌر مسوح جدٌدة لها فً السنوات األخٌرة معٌارٌةتحدٌث تقدٌرات 

والبنك  الشبكة الدولٌة للمسوح األسرٌةتعاونٌة فً هذا االتجاه،  جهود   منظمة األغذٌة والزراعة

جدٌدة تقدٌم بٌانات إلجراء اختبارات هذه المراجعة  المتوقعة منالنتائج المهمة ومن بٌن . الدولً

اختٌار أفضل نموذج احتمالً لتمثٌل توزٌع وٌجب أن ٌتصدى . االحتماالت افتراض توزٌععلى 

تعدادٌة عن المتحصل من  بٌاناتالمتحصل من الطاقة الغذائٌة بٌن السكان لحقٌقة أنه ال توجد 

ٌمكن تكرر ذكره، وكما . الطاقة الغذائٌة بٌن السكان والتً ٌمكن استخدامها كأساس للمقارنة

إلٌرادات والمصروفات الخاصة با قطريالمسوح التمثٌلٌة على المستوى البٌانات استخدام 

أثناء فٌها وأثر التغٌر ، ولكن ٌجب العناٌة بتنقٌتها من أثر قابلٌة التنوع غٌر المرغوب األسرٌة

وعند  .نتٌجة ألن جوالت مسوح اإلٌرادات والمصروفات األسرٌة تتم على فترات قصٌرة السنة

، على أساس مراعاة مرونتهنموذج التوزٌع  اختٌار تمأن ٌنقص األسس الكافٌة للمقارنة ٌجب 

وٌتم مراعاة عدٌد من . بما ٌتناسب مع عدد المعاٌٌر المطلوبة من أجل التوصٌف الكامل له

 .-Tالملتويعادي وال والملتويواألولً اللوغارٌتمً العادي فصائل التوزٌع مثل 

 دمج المصادر المختلفة وتحسٌن جودة البٌانات األساسٌة

من الطاقة الغذائٌة، وتحدٌدا مسوح اإلٌرادات  متحصلوجود المصادر المختلفة لتقدٌر الإن 

عشوائً لجودة البٌانات جراء فحص ٌوفر الفرصة إلغذٌة األ والمصروفات األسرٌة وموزانات

كما أن المقارنة بٌن مستوى وتركٌب متوسط إمدادات الطاقة الغذائٌة للفرد الواحد  .األساسٌة

قد  نات األغذٌة اتجمٌع موزٌمكن أن تكون طرٌقة مفٌدة فً تحدٌد النقص المحتمل فً  را بدٌال وم 

وكذلك ٌقدم هذا الفحص العشوائً دلٌال حول كٌفٌة توجٌه . نقائص مهمة اكتشافعندما ٌمكن 

التقدٌر البخس إلنتاج السلع الجٌدة  ،على سبٌل المثال ،د لتحسٌن جودة البٌانات األساسٌةالجهو

غٌر الكاملة لألغذٌة فً مسوح اإلٌرادات والمصروفات  االستبٌاناتأو  ،فً موزانات األغذٌة

 منظمة األغذٌة والزراعةمن قبل  متواصال نجاح هذا المسعى عمال وٌتطلب. األسرٌة

الجة تحسٌن قدراتهم فً جمع وإقرار ومع مساعدة البلدان علىلوالمؤسسات األخرى المعنٌة 

وٌتناول القسم األخٌر من هذه الورقة كٌفٌة تحقٌق . نٌاإلنتاج والتوزٌع الغذائٌ بشأنالبٌانات 

 .ذلك

 نات من خالل تنمٌة القدرة الوطنٌةاستٌفاء متطلبات البٌا

فً قٌاس األمن الغذائً مع  المقارنةقابلٌة وٌظهر التحدي عند مطابقة شروط الدقة والمالءمة 

عتمد جودة المؤشر على موثوقٌة ودقة وت. القدرات المطلوبة للبلدان للوفاء بمتطلبات البٌانات

بهذه الخصائص فقط ٌمكن و .عهاعلى جمالمعتاد البٌانات والمعلومات األساسٌة وحسن توقٌت 

فر والحصول على اومن الضروري للغاٌة تو. رصد األبعاد الكثٌرة لألمن الغذائً بفاعلٌة
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مجموعة كبٌرة من البٌانات والمعلومات األساسٌة الموثوقة من أجل تصمٌم وتطبٌق المنهجٌات 

 .والنماذج سالفة الذكر

مع  منظمة األغذٌة والزراعةالسنوات األخٌرة عملت  ففً. ا  كبٌر ا  قطع شوطبالفعل لقد تم 

وهناك مبادرات . معلومات لألمن الغذائً شاملة ومنسقة نظمشركائها من أجل تطوٌر 

مقبولة عالمٌا ومملوكة قطرٌا لألمن الغذائً والتحلٌل  نظمواستراتٌجٌات مكملة جارٌة لتطوٌر 

وكذلك . من الغذائً وبناء قدرات البلدانمعلومات عن األ إلنتاجتشمل أسالٌب وأدوات موحدة 

جار الشروع فً نفس النهج الشامل واالستراتٌجً للتعامل مع متطلبات البٌانات األساسٌة ولبناء 

تحلٌل األمن  نظمالمحسنة والبٌانات األساسٌة وتهدف . إحصائٌة مستدامة على مستوى البلد نظم

. من المؤشرات حزمةاألمن الغذائً تجاه  ابٌرتدتوسٌع مدى ( 1: )الغذائً المملوكة قطرٌا إلى

النتشار النقص  منظمة األغذٌة والزراعةتحسٌن دقة المؤشرات الحالٌة وتحدٌدا مؤشر  (2)

وسوف ٌعرض القسم التالً األخٌر من هذه الورقة بعضا من المبادرات األكثر أهمٌة . الغذائً

 .التً تم إطالقها مؤخرا للوصول إلى هذه األهداف

 المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌة نظم

 ابتكارقادت الحاجة إلى تطوٌر طرٌقة شاملة من أجل معلومات محسنة عن األمن الغذائً إلى 

رصد األمن الغذائً وبناء تنسٌق األنشطة المختلفة فً مجال  داخلهٌجري برنامج إطاري عام 

الناتج عن تقٌٌم " نظم المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌة"هذه اإلطار باسم  وٌعرف .القدرة

 منظمة األغذٌة والزراعةالخاصة ب" لنظم المعلومات عن األمن الغذائً" مشتركمواضٌعً 

وطالب التقٌٌم كال الوكالتٌن بتعزٌز . 2009تم إجراؤه فً عام  وبرنامج األغذٌة العالمً

ومات عن األمن الغذائً، وتعزٌز نظم المعلومات عن األمن الغذائً التً رٌادتهم فً نظم المعل

تستجٌب الحتٌاجات صناع القرار، والتشجٌع على تكوٌن شراكات طوٌلة وطنٌة متعددة 

تروٌج واتصاالت خاصة بنظم المعلومات عن األمن  إستراتٌجٌةاألطراف، وتطوٌر وتنفٌذ 

 منظمة األغذٌة والزراعةبرنامج األغذٌة العالمً ووأوصى التقٌٌم كذلك بأن ٌقوم . الغذائً

مشتركة ذات خطط تشغٌلٌة من أجل الدعم التكمٌلً والمشترك لنظم  إستراتٌجٌةبتطوٌر 

 .المعلومات عن األمن الغذائً

استراتٌجٌات بصٌاغة  منظمة األغذٌة والزراعةبرنامج األغذٌة العالمً و قام 2010فً عام 

تطوٌر تم  ع ذلكوم. لتقود عملهم فً نظم المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌةمشتركة 

وبرنامج األغذٌة العالمً لنظم المعلومات عن  منظمة األغذٌة والزراعةمشتركة بٌن  إستراتٌجٌة

 الدولتقدم بٌانا واضحا عن الكٌفٌة التً ستدعم بها المنظمتان بفاعلٌة  األمن الغذائً والتغذٌة

الدولٌٌن المعنٌٌن بتحقٌق خفض أصحاب المصلحة األعضاء، والكٌفٌة التً ستعمالن بها مع 

 اإلستراتٌجٌةوسوف ٌتم تحقٌق الوعً بأهداف . مستدام فً الفقر والجوع وسوء التغذٌة

نشر جمع وإدارة وتحلٌل و -فً سٌاق التطوٌر والطوارئ – تعزٌزالمشتركة من خالل 

لتحقٌق األمن الغذائً علومات المتعلقة بتصمٌم وتنفٌذ سٌاسات وبرامج استخدام البٌانات والمو

عدم المساواة و الجنسنوع المتعلقة ب المسائلوالتغذوي وفً نفس الوقت التعاطً مع 

 .االجتماعٌة
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منظمة المشتركة مع العمل التنظٌمً  لبرنامج األغذٌة العالمً و اإلستراتٌجٌةهذه  وتتحالف

األمن الغذائً صعٌد  علىوتستفٌد من األدوار القٌادٌة الراسخة للمنظمتٌن  األغذٌة والزراعة

. بٌنما تغطً بوضوح أٌضا أهداف األمن التغذوي العالمً على المستوٌٌن اإلقلٌمً والقطري

تسهٌل العمل الموحد والمنسق الداعم والمكمل لجهود الدول األعضاء إلى  اإلستراتٌجٌةوتهدف 

األربع التالٌة والتً تمثل مجاالت  "الركائز"المشتركة على  اإلستراتٌجٌةوم وتق. وشركاء التنمٌة

وبرنامج األغذٌة العالمً الذي ٌتمم كل منهما اآلخر،  منظمة األغذٌة والزراعةرئٌسٌة لعمل 

 .ةلحمصالكبٌرة ذات ال الجماعاتبٌنما تستجٌب أٌضا لمناطق محددة من الطلب الذي تعبر عنه 

 تطوٌر القدرة لدعم نظم المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌة للدول األعضاء. 

 معاٌٌر وأسالٌب وأدوات لنظم المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌة. 

 رصد وتقٌٌم لألمن الغذائً والتغذوي داخل البلد. 

 (منافع عامة عالمٌة)ومعلومات وتحلٌل عن األمن الغذائً والتغذوي  إحصاءات 

بٌن المكونات األربعة وكٌفٌة دعمها للرؤٌة العامة  صالتالٌوضح الشكل واحد الروابط و

وعندما ٌتم تطبٌقها بنجاح . العالقات مع البلدان وأصحاب المصلحة اآلخرٌنباإلضافة إلى 

قاٌٌس األمن سوف توفر نظم المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌة قاعدة صلبة لتحسٌن دقة م

وسوف تسمح . ٌع مدى تدابٌر األمن الغذائً نحو حزمة من المؤشراتسوحالٌة ولتالغذائً ال

فً تقدٌم  الذاتٌة قدراتهمابأن ٌستخدما وبرنامج األغذٌة العالمً  منظمة األغذٌة والزراعةأٌضا ل

 .بٌانات وتطوٌر مفاهٌم وأسالٌب جدٌدة

مٌزة نسبٌة قوٌة فً وضع معاٌٌر لمؤشرات وقٌاسات وتحلٌل  منظمة األغذٌة والزراعةتمتلك 

 منظمة األغذٌة والزراعةكما تقدم . األمن الغذائً والتغذوي، وفً إدارة المعلومات والبٌانات

لنظم المعلومات عن األمن الغذائً السٌاسات  وعلى مستوىلمناقشة المسائل الفنٌة  افرٌد منتدى  

( 1): طات مع مزٌد من التركٌز المقصوداالستمرار هذه النش ةاإلستراتٌجٌوتدعو . والتغذٌة

لى المعلومات عن تحدٌد االحتٌاج إ( 2. )إجراء بحوث لتطوٌر ممارسة أفضل بشكل أسرع

تعزٌز بٌانات الحصول على الغذاء ( 3. )من الغذائً والتغذويالقضاٌا الناشئة التً تؤثر األ

عدم كذلك المساواة على أساس الجنس و تحسٌن قٌاس مظاهر عدم( 4. )منه متحصلوال

 .المساواة االجتماعٌة

دوره الحالً فً تقدٌم أسالٌب وأدوات موحدة  من خاللوتتضح قدرات برنامج األغذٌة العالمً 

عمل عالمً واإلقلٌمً والوطنً، بٌنما ٌلتقٌٌم األمن الغذائً وتحلٌل الحساسٌة على المستوى ال

وسوف . والشركاء اآلخرٌن فً هذا المجال منظمة األغذٌة والزراعةالتعاون المباشر مع بكثٌرا 

ٌقوم برنامج األغذٌة العالمً بتطوٌر ونشر دلٌل إرشادي عن تقٌٌمات تحلٌالت األمن الغذائً 

 .تقلٌل وإدارة مخاطر األزماتبوالتغذوي على مستوى األسرة، باإلضافة إلى تحلٌالت تتعلق 

متعلقة بتطوٌر القدرة على رصد األمن الغذائً من خالل الجهود الركٌزة ال تحسٌنوٌجري حالٌا 

 .ةلحأصحاب المصاألطراف متعددة الجارٌة بخصوص شبكة معلومات األمن الغذائً الناشئة 
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 شبكة معلومات األمن الغذائً

قدرة وجهود بناء المؤسسة على المستوٌٌن تركٌز إلى هدف شبكة معلومات األمن الغذائً ت

مجتمعات "سات تعزٌز التأهب والوقاٌة من األزمات الغذائٌة مع اوالوطنً من أجل سٌاإلقلٌمً 

هذه الشبكات  وتمثل. باستخدام المعاٌٌر والمنهجٌات الشائعة على كل المستوٌات "الممارسة

على تقدٌم الوطنٌة واإلقلٌمٌة لبنات البناء لمنصة معلوماتٌة لألمن الغذائً العالمً قادرة 

وتتصور . اع القرار على المستوٌٌن الوطنً والدولً بشكل موثوق وموضوعًمعلومات لصن

. دعم البٌاناتلمجموعة عمل فنٌة ومجموعة عالمٌة شبكة معلومات األمن الغذائً تأسٌس 

التحدي الرئٌسً فً تحسٌن جودة البٌانات على مستوى البلد والتحلٌالت ذات الصلة،  وٌظهر

وال تعتبر شبكة معلومات األمن . وصناع القرار وثٌقً الصلةمزودي المعلومات بٌن  واألواصر

 .عملٌة لبناء القدرات وتعزٌز المعاٌٌر هاالغذائً فً ذاتها نظاما جدٌدا ولكن

برنامج التعاون ) منظمة األغذٌة والزراعةمشروع المفوضٌة األوروبٌة ومن األساسً  العنصر

 حصاءاتلتحسٌن اإل (األوروبًاالتحاد /INT130 /بٌن منظمة األغذٌة والزراعة والحكومات

 9-1لألهداف اإلنمائٌة لأللفٌة  المتعلقة بالجوع والرصد العالمً

منظمة األغذٌة هو مؤشر  9-1لرصد التقدم نحو األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة الرئٌسً  المعٌار

اإلنمائٌة لأللفٌة ظهرت  وفً خالل عملٌة رصد هذه األهداف. النتشار نقص التغذٌة والزراعة

ٌرتكز تجمٌع مؤشر انتشار نقص التغذٌة تماما على أوال،  .على السطح مشكلتان أساسٌتان

بما فً ذلك االحتفاظ بالمعٌار والبٌانات األساسٌان لتجمٌع مؤشر  منظمة األغذٌة والزراعة

تمتلك ( لدان فقطعدد محدود من البٌوجد أو )انتشار نقص التغذٌة، ومن ثم لٌس هناك أي بلد 

النتشار نقص التغذٌة هو بصفة  منظمة األغذٌة والزراعةثانٌا، مؤشر . المنهجٌةال النتائج و

وٌهدف . 9-1أساسٌة المقٌاس الوحٌد المستخدم فً رصد التقدم نحو األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة 

( 1: )لمشكالتإلى التغلب على هذه ا منظمة األغذٌة والزراعةمشروع المفوضٌة األوروبٌة و

عن طرٌق التشجٌع على تطوٌر حزمة من ( 2. )عن طرٌق دعم تنمٌة القدرة على مستوى البلد

من  شأنهما أن ٌسمحا لالختصاصٌٌن المؤشرات بما فً ذلك تقدٌم منهجٌات ومادة إرشادٌة 

رصد عدد ( 1: )وعند تنفٌذه بنجاح سوف تكون البلدان قادرة على. بتطوٌر حزمتهم الخاصة

الرصد المنتظم لجوانب عدٌدة لألمن الغذائً على المستوٌٌن ( 2. )ر من أبعاد سوء التغذٌةكبٌ

 .الوطنً ودون الوطنً

والبنك الدولً فً جمع وإقرار ومعالجة مؤشرات األمن  منظمة األغذٌة والزراعةالتعاون بٌن 

 الغذائً القائمة على المسوح األسرٌة

منظمة األغذٌة األساسً لمشروع المفوضٌة األوروبٌة و لعنصرلمن أجل ضمان التنفٌذ الناجح و

منظمة جهدا تعاونٌا مع البنك الدولً لتعزٌز وتوسٌع جهودها الاإلحصاء ب شعبة تبدأ ،والزراعة

 بٌاناتخطوط إرشادٌة لجمع  وضع( 1: )الخاصة برصد وقٌاس األمن الغذائً فً مجالٌن
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وتطوٌر أداة تقٌٌم وتحلٌل للمعلومات الغذائٌة ( 2. )غذاء على المستوى األسريمن ال متحصلال

 .القائمة على المسوح األسرٌة

 :تتضمن المبادرة األولى نشاطٌن رئٌسٌٌن

 تجمٌع اإلرشادات  بهدفذلك و ،تقٌٌم مجموعات البٌانات المصغرة المتاحة حالٌا

 .وحمن الغذاء من خالل تحسٌن تصمٌم المس متحصلال بٌاناتالمتعلقة بكٌفٌة رفع جودة 

 وسوف . من الغذاء متحصلإجراء بحوث خاصة بتعزٌز القدرة على رصد بٌانات ال

النقص أوجه ٌتولى القٌام بهذا العمل مجموعة من الخبراء ٌختصون بالتعاطً مع 

 ،ٌنمسوح المستهلكوتنفٌذ الكبٌرة فً النظرٌة والممارسة الحالٌتٌن المتبعتٌن فً تصمٌم 

تشمل المشكالت )من الغذاء  متحصلوبشكل خاص القدرة على الرصد السلٌم لل

من الغذاء خارج المنزل والتمٌٌز بٌن الشراء  متحصلالمعروفة جمع بٌانات عن ال

 (.والتناول، إلخ

التً طورها البنك الدولً  البارعةداة األٌقوم على تتعلق المبادرة الثانٌة بتنفٌذ نموذج أمن غذائً 

 .بهدف استنتاج مؤشرات حول األمن الغذائً على المستوٌٌن الوطنً ودون الوطنً

 (CountrySTAT)طرٌة لألغذٌة والزراعة نظام المعلومات اإلحصائٌة الق  

الخاصة  (CountrySTAT)طرٌة لألغذٌة والزراعة مبادرة نظام المعلومات اإلحصائٌة الق  

هً أحد برامج تنمٌة القدرة المتعلقة بمعلومات األغذٌة واألمن  والزراعةمنظمة األغذٌة ب

 على شبكة اإلنترنت اقائم امعلوماتٌ انظام www.countrySTAT.orgوٌعد . الغذائً

وبفضل دعم . باإلحصاءات الغذائٌة والزراعٌة على المستوٌٌن الوطنً ودون الوطنً امختص

نظام المعلومات اإلحصائٌة القطرٌة لألغذٌة والزراعة تم تشغٌل مؤسسة بٌل ومٌلٌندا غٌتس 

(CountrySTAT)  ًوٌتم حالٌا التوسع فٌه  أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرىمن  ابلد 17ف

 .رى وتلك التً توجد خارج اإلقلٌملٌشمل البلدان األفرٌقٌة األخ

وتستخدمها فً  منظمة األغذٌة والزراعةواعتمادا على مفاهٌم وتعرٌفات وتصنٌفات طورتها 

طرٌة نظام المعلومات اإلحصائٌة الق  ٌقوم  قاعدة البٌانات اإلحصائٌة الموضوعٌة فً المنظمة

بتزوٌد البلدان بنظام مشترك ٌقوم بتنظٌم وتنسٌق  (CountrySTAT)لألغذٌة والزراعة 

وتوحٌد بٌاناتهم اإلحصائٌة الواردة من مصادر متعددة على نحو أفضل وٌدمجها فً منصة 

نظام المعلومات ٌساهم  وقابلة للمقارنة متجانسةومن خالل تقدٌم بٌانات أساسٌة . المٌةع

بدور مهم فً زٌادة دقة وموثوقٌة  (CountrySTAT)اإلحصائٌة القطرٌة لألغذٌة والزراعة 

 .تقٌٌمات األمن الغذائً

 نظام معلومات األسواق الزراعٌة

خطة العمل بشأن تقلُّب أسعار األغذٌة "أقر اإلعالن الوزاري لمجموعة العشرٌن حول 

بأهمٌة حسن توقٌت ودقة وشفافٌة المعلومات فً المساعدة ( 2011بارٌس، ٌونٌو ) "والزراعة

على التعاطً مع تقلب أسعار األغذٌة، ووافق على الحاجة إلى تحسٌن جودة وموثوقٌة ودقة 
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أقر الوزراء ومن أجل هذا . ٌةالخاصة باألسواق الزراعبٌانات وقابلٌة مقارنة التوقٌت حسن و

األغذٌة منظمة على أن تستضٌفها  نظام معلومات األسواق الزراعٌةفً االجتماع مبادرة 

 .والزراعة

معلومات إلى بناء القدرة فً البلدان المختارة لتحسٌن  نظام معلومات األسواق الزراعٌةوٌهدف 

من خالل جمع البٌانات فً  القصٌرعلى التوقع على المدى األسواق الخاصة بهم وقدرتهم 

اإلعالن الوزاري لمجموعة العشرٌن أن تنمٌة وٌرى . التوقٌت المناسب وبالجودة المطلوبة

إنتاج كتٌب ٌحدد أفضل الممارسات والمنهجٌات بشأن جمع وتحلٌل ( 2)القدرة ٌرتكز على 

القدرة على جمع زٌز استضافة حلقات تدرٌبٌة إقلٌمٌة لتع( 1. )بٌانات عن األسواق الزراعٌة

تصمٌم وتنفٌذ ( 3) .البٌانات وللمساعدة فً تطوٌر منهجٌات بشأن استشراف أسواق األغذٌة

 .مشروعات خاصة تهدف إلى تعزٌز جمع البٌانات

بنجاح سوف ٌساهم فً تحسٌن تقٌٌمات األمن  نظام معلومات األسواق الزراعٌةوعندما ٌتم تنفٌذ 

مزٌد ( 2. )مزٌد من قابلٌة التنبؤ والشفافٌة فً األسواق العالمٌة( 1: )الغذائً عن طرٌق تقدٌم

المتوفر من توقعات أفضل بشأن  (3. )فً خٌارات السٌاسات واالتساقمن قابلٌة التنبؤ 

. التوقع بشأن اتجاهات األسعار الدولٌة تؤدي إلى تحسٌن وطلبات االستٌراد الصادرات العالمٌة

 .تقٌٌمات أفضل للسوق العالمً بشأن محاصٌل األمن الغذائً( 4)

 العالمٌة اإلستراتٌجٌة

ر بٌانات أساسٌة مناسبة وموثوقة وفً التوقٌت ٌالتحدي الرئٌسً ألي مبادرة هو أن تضمن توف

وقد أظهرت المسوح الحدٌثة أن الغالبٌة . بلدان المختلفةالالخاصة بمصادر الالمناسب من 

إنتاج على حتى العظمى من البلدان النامٌة لٌس لدٌها نظام إحصاءات زراعٌة مستدام قادر 

مجموعة تمثل الحد األدنى من البٌانات األساسٌة التً تستوفً شروط نظام معلومات مقبول عن 

تحت رعاٌة ٌن اإلحصاءات الزراعٌة العالمٌة لتحس اإلستراتٌجٌةتم تطوٌر و. األمن الغذائً

توفر وجود البٌانات  بشأناللجنة اإلحصائٌة باألمم المتحدة بغرض التعاطً مع االتجاه المتراجع 

، صادقت الجلسة الحادٌة 2010وفً فبراٌر . الغذائٌة والزارعٌة على األرجح فً الدول النامٌة

على  اإلستراتٌجٌةوتقوم . العالمٌة تراتٌجٌةاإلسواألربعون للجنة اإلحصائٌة باألمم المتحدة على 

 :ثالث ركائز

 إنشاء مجموعة تمثل الحد األدنى من البٌانات األساسٌة ٌتعٌن على : الركٌزة األولى

 .البلدان أن تقدمها لتلبٌة الطلبات الحالٌة والمستقبلٌة

 دمج الزراعة فً أنظمة إحصائٌة وطنٌة من أجل تلبٌة احتٌاجات صناع : الثانٌة ةالركٌز

وسوف ٌتحقق الدمج عن  .القرار ببٌانات قابلة للمقارنة عبر البلدان وعلى مدار الوقت

 رئٌسً للزراعة معاٌنةمجموعة من المنهجٌات التً تشمل تطوٌر إطار  تنفٌذطرٌق 

قواعد من خالل النتائج المتاحة فً نظام إدارة أٌضا و حمسموحد للوتنفٌذ إطار 

 .البٌانات

 مؤسسة توفر استدامة لألنظمة اإلحصائٌة الزراعٌة من خالل الحوكمة : الركٌزة الثالثة

 .وبناء القدرة اإلحصائٌة
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 نحو نظام متماسك وشامل لبناء القدرة لألمن الغذائً

ظام متماسك وشامل للمعلومات وتنمٌة فً الختام تهدف المبادرات الواردة أعاله إلى إنشاء ن

وسوف تساعد هذه المبادرات على زٌادة مجموعة . القدرة من أجل رصد األمن الغذائً

قٌاس النماذج المختلفة لألمن الغذائً والمساعدة فً تحسٌن دقة المؤشرات من أجل المؤشرات 

 .المتنوعة

تطوٌر نظام شامل فً البلدان شركاء رئٌسٌون فً تنفٌذ هذه المبادرات، وبنفس األهمٌة، 

وبالتعاون . وموثوق لمعلومات األمن الغذائً من أجل أصحاب المصلحة الوطنٌٌن والعالمٌٌن

 .فٌما بٌنها من المتوقع أن تمهد هذه المبادرات الطرٌق لرصد أفضل لألمن الغذائً العالمً
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 المراجع

 سلسلة أوراق عمل". المؤشرات المركبة لألمن الغذائً( "قرٌبا)كافٌرو  .وس ،.ي. أورٌنو

FAO ESS  منظمة األغذٌة والزراعةصادرة عن. 

تم إعدادها لورشة  ورقة". مؤشر انتشار نقص التغذٌة( "2011)جٌنري  .وب ،.س.كافٌرو 

، 2011، 17-16عمل قٌاس انعدام األمن الغذائً وتقٌٌم استدامة نظم العالمٌة لألغذٌة، فبراٌر 

 :مركز كٌك لألكادٌمٌات الوطنٌة، واشنطن العاصمة، متوفر على
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Workshops_Events/Food

_Security_for_All_FEB2011/Background_paper.pdf 

الذهاب فٌما وراء : قٌاس انعدام األمن الغذائً( "2003)هوزر  .وب ،وٌب .ب .كوتٌس ج

واشنطن " مشروع المساعدة الفنٌة لألغذٌة والتغذٌة". "ات الدخل واألنثروبومترٌةمؤشر

 .العاصمة

قٌاس وتقٌٌم "، منظمة األغذٌة والزراعة، فً "الدروس المستفادة( "2003. )دي هٌن، هـ

 .، استشهاد"الحرمان من الغذاء ونقص التغذٌة

قٌاسات انعدام األمن ---ما الذي نعرفه حقا؟( "2011) كٌم. مكالسٌن ووس،  .هـ. دي هٌن

ورقة تم إعدادها لورشة عمل حول قٌاس انعدام األمن الغذائً وتقٌٌم " الغذائً وسوء التغذٌة

، مركز كٌك لألكادٌمٌات الوطنٌة، 2011، 17-16استدامة النظم العالمٌة لألغذٌة، فبراٌر 

 .واشنطن العاصمة

، منظمة األغذٌة والزراعة، "كتٌب موزانات األغذٌة " ، (2001) منظمة األغذٌة والزراعة

 :روما، متوفر على
http://www.fao.org/DOCREP/003/X9892E/X9892E00.HTM 

محاضر " لتغذٌةقٌاس وتقٌٌم الحرمان من الغذاء ونقص ا( "2003) منظمة األغذٌة والزراعة

منظمة األغذٌة والزراعة التابعة ". 2002ٌونٌو  28-26السومبوزٌوم العلمً الدولً، روما، 

 .لألمم المتحدة، روما

األبعاد األربعة لألمن الغذائً ( "2000)بروس . أ.ج-بفٌفٌر، هـ. شونبنجٌر، هـ. هـ. ر. جروس

فنٌة، مشروع دعم سٌاسات األمن الغذائً المؤسسة األلمانٌة ال". التعرٌفات والمفاهٌم: والتغذوي

 :متوفر على (GTZ/FSNPSP)كمبوٌدٌا . والتغذوي
http://www.foodsecurity.gov.kh/docs/ENG/Four%20Dimensions%20of%20FNS-

Eng.pdf 

مؤشرات وثٌاس . األمن الغذائً( 2007)دٌفٌز . أتشٌرٌا وب. س.نوبٌس، ب، سخاس-جوها

دراسات جامعة األمم المتحدة، المعهد العالمى لبحوث اقتصادٌات التنمٌة . وأثر االنفتاح التجاري

اللجنة  ولبحوث اقتصادٌات التنمٌة فً اقتصادٌات التنمٌة، جامعة األمم المتحدة، المعهد العالمى 

( المجلس الهندي لبحوث العلوم االجتماعٌة) الدولٌة لمعلومات ووثائق العلوم االجتماعٌة

ICSSR  .ملكة المتحدةجامعة أكسفورد، أكسفورد، المب إدارة النشر. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Workshops_Events/Food_Security_for_All_FEB2011/Background_paper.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Workshops_Events/Food_Security_for_All_FEB2011/Background_paper.pdf
http://www.fao.org/DOCREP/003/X9892E/X9892E00.HTM
http://www.foodsecurity.gov.kh/docs/ENG/Four%20Dimensions%20of%20FNS-Eng.pdf
http://www.foodsecurity.gov.kh/docs/ENG/Four%20Dimensions%20of%20FNS-Eng.pdf
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واشنطن العاصمة، . اختٌار مؤشرات نتائج األمن الغذائً األسري(. 1999. )هودٌنوت، ج

 .7ات الغذائٌة، دلٌل فنً رقم المعهد الدولى لبحوث السٌاس

مراجعة . مفاهٌم والمؤشرات والقٌاس: األمن الغذائً األسري( 1992)ماكسوٌل وفرانكنبٌرجر 

 .والصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة( الٌونٌسٌف)لطفولة األمم المتحدة ل منظمة. فنٌة

الغذائً باستخدام إدراك قٌاس األمن ( "2007)بٌٌغل . كارلٌتو وك. دٌفٌز، س. ب مٌغوتو، م،

 خاسنوبٌس وأتشٌرٌا ودٌفٌز-الفصل الثانً فً جوها". المستجٌبٌن لكفاٌة المتحصل من األغذٌة

 .استشهاد. (طبعات)

منظمة فً ". لقٌاس انتشار نقص التغذٌة منظمة األغذٌة والزراعةمنهجٌة ( "2003. )نٌكن، ل

 .42-7 اتاستشهاد، صفح (2003) األغذٌة والزراعة

تحطٌم خرافة : إطار توزٌع االحتماالت لقٌاس انتشار نقص التغذٌة( " 2007. )كن، لنٌ

سلسلة . منظمة األغذٌة والزراعةشعبة اإلحصاء ب" bivariate االحتمالً الثنائً التوزٌع

منظمة األغذٌة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، . ESS/ESSG/009eأوراق أعمال رقم 

 :متوفر على. روما
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_

paper_series/WP009e.pdf 

كتٌب عن ( "2008) مركز البحوث المشتركة/ ً المٌدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمٌة ف

 :متوفر على". المنهجٌة ودلٌل المستخدم. إنشاء المؤشرات المركبة
http://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/Handbook.htm 

 .عملٌة التحلٌل الهرمً، ماك غرو هٌل، ن، ي( 1980. )ل.ت ساتً

استنتاج معلومات عن األمن الغذائً من المسوح الوطنٌة ( 2008( )طبعة. )ل.سٌبرٌن، ر

منظمة األغذٌة والزراعة التابعة لألمم . الخبرات، اإلنجازات، التحدٌات. لمٌزانٌة األسر

 :متوفر على. المتحدة، روما
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0430e/i0430e.pdf 

 منظمة األغذٌة والزراعةالمنهج البارامتري ل( "2007)مٌرنٌز . ونٌكن وج. ل.سٌبرٌن، ر

فً قٌاس انتشار نقص  لمعهد الدولى لبحوث السٌاسات الغذائٌةلمقابل المنهج غٌر البارامتري 

". مسائل متعلقة باستخدام البٌانات على المستوى األسري من المسوح الوطنٌة األسرٌة: التغذٌة

منظمة . ESS/ESSG/012eشعبة اإلحصاء بمنظمة األغذٌة والزراعة سلسة أوراق عمل رقم 

 :متوفر على. األغذٌة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، روما
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_

paper_series/WP012e.pdf 

قٌاس الجوع على المستوٌات دون الوطنٌة " (2007)مٌرنٌز . جراماساومً و. س.سٌبرٌن، ر

شعبة اإلحصاء بمنظمة ". كتٌب. من المسوح األسرٌة باستخدام منهج منظمة األغذٌة والزراعة

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_paper_series/WP009e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_paper_series/WP009e.pdf
http://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/Handbook.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0430e/i0430e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_paper_series/WP012e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_paper_series/WP012e.pdf
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منظمة األغذٌة والزراعة التابعة . ESS/ESSG/012eاألغذٌة والزراعة سلسة أوراق عمل رقم 

 :متوفر على. لألمم المتحدة، روما
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/working_

paper_series/WP005e.pdf 

زٌز مقٌاس منظمة األغذٌة والزراعة بشأن نقص التغذٌة هل ٌمكن تع( "1988. )ل.سمٌث

 .445-425، صفحات 5رقم  23سٌاسة الغذاء، الجزء " المزمن؟

تحري النزعات . المناقشة الموسعة بالهند بشأن السعرات الحرارٌة( "2011. )ل.سمٌث

منظمة . لم ٌنشر تقرٌر". المتشعبة فً الفقر ونقص التغذٌة أثناء النمو االقتصادي الهندي السرٌع

 .األغذٌة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، روما

. انعدام األمن الغذائً فً أفرٌقٌا جنوب الصحراء" (2006) ألدٌرمان وأدٌوم س، وهـ.ل.سمٌث

المعهد الدولً لبحوث . 146تقرٌر بحثً ". تقدٌرات جدٌدة من مسوح المصروفات األسرٌة

 :متوفر علىاشنطن العاصمة، سٌاسات األغذٌة، و
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr146.pdf 

قٌاس األمن الغذائً باستخدام . األمن الغذائً بالممارسة( "2007)سوباندورو . وأ. س.ل.سمٌث

 المعهد الدولً لبحوث سٌاسات األغذٌة، واشنطن العاصمة،. "األسرٌةمسوح المصروفات 

 :متوفر على
http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/fspractice/sp3/sp3.pdf 

تقرٌر صادر عن لجنة قٌاس األداء ( "2009)ب فٌتوسً -ٌن وجس. ، وأ.ي.ستٌغلٌتس، ج

 :متوفر على". االقتصادي والتقدم االجتماعً
http://www.stiglitz-se-fitoussi.fr 

جامعة األمم المتحدة، . نظرٌة وقٌاس وسٌاسة. الفقر ونقص التغذٌة( 2000. )سفٌدبٌرغ، ب

 جامعة أكسفورد، أكسفورد، المملكةب إدارة النشر. لبحوث اقتصادٌات التنمٌة العالمًالمعهد 

 .المتحدة

. التنمٌة االقتصادٌة والتغٌر الثقافً" المبالغة فً تقدٌر نقص التغذٌة( "2002. )سفٌدبٌرغ، ب

51 (1 :)5-36. 

تقرٌر . ستقبل العالمً لألغذٌة والزراعةمشروع استشرافً عن الم(. "2011)جو ساٌنس 

المكتب الحكومً للعلوم بالمملكة المتحدة، متوفر ". القضاء على الجوع: 11مجمع، الفصل

 :على
http://www.bis.gov.uk/foresight 
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المشتركة بٌن منظمة  ستراتٌجٌةلإل الروابط والصالت بٌن المكونات األربعة(: 1)الشكل 

 .م المعلومات عن األمن الغذائً والتغذٌةانظبشأن  وبرنامج األغذٌة العالمً األغذٌة والزراعة

 


