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فيــد مذكــرة املعلومــات هذه عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف بداية خطة التنمية املســتدامة لعام 2030. وتحّدد تحديات القياس ت

الرئيســية املتصلة برصد التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة الذي يرمي إىل القضاء عىل الجوع، 

وتحقيق األمن الغذايئ وتحســني التغذية وتعزيز الزراعة املســتدامة. وتحّدد هذه املذكرة أيضاً أهم الروابط القامئة بني العنارص الواردة 

تحت الهدف 2، وبني الهدف 2 وأهداف أخرى من أهداف التنمية املســتدامة. كام أنها تشــر إىل التحديات يف مجال رصد التقدم املحرز عىل 

صعيد تحســني األمن الغذايئ والتغذية ونظم الزراعة املستدامة.

n حالة األمن الغذايئ والتغذية

لقد شــهد العامل تقدماً ملحوظاً يف مجال الحّد من الجوع خالل الســنوات الخمس عرشة األخرة. لكن يف الوقت الراهن ما زال 793 مليون 	 

شــخص تقريباً يف العامل غر قادرين عىل الحصول بشــكل منتظم عىل كميات مالمئة من الطاقة الغذائية. وهذا يعني أننا بعيدون عن 

تحقيق هدف استئصال الجوع.

يوفّر مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ مقياســاً جديداً ومحســناً النعدام األمن الغذايئ، يركّز عىل الحصول عىل األغذية. وحســب 	 

التقييــم األويل للبيانــات التــي تــّم تجميعها حول العامل عىل الصعيــد الفردي، فإن أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي اإلقليم الذي يعاين 

املعّدل األكرب من انعدام األمن الغذايئ، يليها إقليم آســيا الجنوبية. كذلك، تشــر النتائج املســتندة إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن 

الغذايئ أن انعدام األمن الغذايئ منترش يف صفوف النســاء الراشــدات أكرث منه يف صفوف الرجال الراشــدين يف كل مكان تقريباً. 

بــني عامــي 2000 و2015، تراجــع عــدد األطفال الذين يعانون من التقــزّم يف جميع األقاليم ما عدا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث 	 

ارتفع هذا العدد.

وعىل صعيد العامل، ازدادت حصة األطفال دون ســن الخامســة الذين اعترُبوا يعانون من وزن زائد من 5.1 إىل 6.2 يف املائة بني عامي 	 

2000 و2015.

n رصد خطة متكاملة

تم التوصل إىل اتفاق دويل بشــأن املؤرشات الرئيســية لرصد التقّدم املحرز عىل صعيد تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة، إمنا يبقى 

الكثــر مــن الفجــوات عــىل صعيد البيانات والتحديات املنهجية التي ينبغــي مواجهتها لقياس األمن الغذايئ والتغذية عىل نحو فعال، يف الوقت 

املناســب وبصورة تسمح باملقارنة بني البلدان.

ويقيض التحّدي األكرب بعد بإيجاد ســبل فعالة لرصد تنفيذ خطة جديدة بكاملها. يشــر الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة واملقاصد 

املرتبطة به إىل أن الجوع وســوء التغذية يشــكالن مفهومني متعددي الجوانب، وأن تحقيق هذا الهدف ســوف يتطلب االهتامم باألبعاد األربعة 

لألمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة كام حددها كّل من لجنة األمن الغــذايئ العاملي ومؤمتر قمة األغذية العاملية عام 1996. وما ينطبق عىل األهداف 

يف إطار الهدف 2 ينطبق أيضاً عىل الروابط مع أهداف أخرى للتنمية املســتدامة.

وتقّر خطة عام 2030 بشــكل تام أن التقدم املحرز يف مجال تحقيق الكثر من األهداف األخرى للتنمية املســتدامة يعتمد عىل مدى 

التقليص الفعيل النعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية وتعزيز التنمية املســتدامة. كذلك، ســوف يعتمد التقدم املحَرز عىل صعيد تحقيق الهدف 

2 مــن أهــداف التنميــة عــىل التقدم املحقق عىل صعيد عدة أهداف أخرى. وهذا يعني أنه ينبغي لصانعي السياســات النظر يف الروابط القامئة 

موجز
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ضمن الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة والتفاعالت بني الهدف 2 وأهداف أخرى من أجل تحقيق الخطة كاملًة. وســوف يتطلب ذلك 

وضع نُُهج سياســاتية متكاملة، األمر الذي يعني تحديد أوجه التآزر عرب األهداف إضافًة إىل مقايضات ممكنة. ويف حني ســيكون من الرضوري 

التقدم باتجاه وضع هكذا نهج سياســايت كامل، ســوف تظهر أيضاً صعوبة يف الجهود اإلجاملية.

كذلــك، إن وضــع خطــة متكاملة يتطلّب إطار رصد متكامل قادراً عــىل التعرّف إىل أوجه التآزر واملقايضات، وتحديد كميتها يف أفضل 

األحوال. ومن شــأن تقارير مســتقبلية عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل أن تســاهم يف إجراء رصد متكامل للتقدم املحرز عىل صعيد 

وضع حّد للجوع واســتئصال جميع أنواع ســوء التغذية )الغايتان 2-1 و2-2(. وســوف تقيّم التقارير أوجه التآزر واملقايضات ضمن الهدف 2 

وبني أهداف التنمية املســتدامة األخرى ذات الصلة. 





حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 
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n  الخطة الجديدة للتنمية املســتدامة وإطار الرصد
الخاصة بها

يف 25 ســبتمرب/أيلول 2015، اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

والبالغ عددها 193 دولة خطة التنمية املســتدامة لعام 2030. 

وهي تتضمن 17 هدفاً من أهداف التنمية املســتدامة و169 غاية 

ســوف توّجه أعامل الحكومات والوكاالت الدولية واملجتمع املدين 

واملؤسســات األخرى يف الســنوات الخمس عرشة املقبلة. وإثر األهداف 

اإلمنائيــة لأللفيــة، توفّر خطة عام 2030 رؤية عاملية تغطي الطيف 

اإلمنايئ بكامله. وترمي أهداف التنمية املســتدامة السبعة عرش 

إىل الحــد مــن الفقر والجوع، مع إعادة املوارد الطبيعية إىل حالتها 

الطبيعية وإدارتها عىل نحو مســتدام. كام أنها تدمج األبعاد الثالثة 

للتنمية املســتدامة - االقتصادي واالجتامعي والبيئي- يف املقاصد 

املرتابطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها. وأهداف التنمية املســتدامة غر قابلة 

للتجزئــة، حيــث ال ينفصل أي هدف عن األهداف األخرى، وهي 

تســتند عىل نُُهج شــاملة وتشاركية. كذلك، هذه األهداف عاملية، 

وتنطبــق خطــة عام 2030 عىل البلدان املتقدمة بقدر ما تنطبق عىل 

البلدان النامية.

وقد ولّد نطاق وتعقيد أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عرش 

واملقاصد املتصلة بها وعددها 169 مقصداً تحدياً حاســامً عىل صعيد 

تحديــد إطــار رصد عميل. وكان عىل لجنة اإلحصاءات لألمم املتحدة، 

املكلّفــة مــن الجمعية العامة لألمم املتحدة اختيار مؤرشات لرصد 

خطــة عــام 2030، أن تواجه معضلة متثّلت يف الحرص عىل أن يكون 

العدد اإلجاميل ملؤرشات أهداف التنمية املســتدامة محدوداً، وضامن 

يف الوقت ذاته أالّ تُبّدل أو تُغّر شــكل الخطة. ونتيجة لذلك، تّم 

اختيــار 230 مــؤرشاً عاملياً لتتبّع التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق 

هــذه األهــداف. ونظراً إىل نطاقها وتعقيدها، من املفرتض أن تعكس 

فقــط التوّجــه الرئييس للمقاصد ذات الصلة؛ وميكن تكميلها مبؤرشات 

مواضيعية وإقليمية/وطنية.

وتضطلع الوكاالت الدولية بدور هام يف وضع التقارير العاملية، 

حيث أنها ليست مسؤولة فحسب عن جمع البيانات من مصادر 

وطنية وتجميعها عىل مستويات إقليمية فرعية وإقليمية وعاملية مبا 

يضمن قابليتها للمقارنة، إمنا أيضاً عن وضع تقارير مرحلية عاملية 

سنوية بشأن مقاصد أهداف التنمية املستدامة تحت واليتها، من أجل 

تحسني منهجية بعض مؤرشات األهداف واملساهمة يف تعزيز القدرة 

اإلحصائية يف البلدان لتوفر بيانات عن أهداف التنمية املستدامة.

n  رصــد األمن الغذايئ والتغذية يف إطار الخطة العاملية
الجديدة

تركــز خطــة عام 2030 عىل األمن الغذايئ والتغذية أكرث ماّم ركّزت 

عليهــا األهــداف اإلمنائية لأللفية. وقد ُحّدد هدف خاص »بوضع حد 

للجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحســني التغذية وتشجيع الزراعة 

املســتدامة« )الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة(. هذا الهدف 

شــامل ومتمحور حول مثاين مقاصد: تتعلق خمس منها عىل نتائج 

التنمية بينام تتناول ثالث منها وســائل التنفيذ. وأّما مقاصد النتائج 

فتشــمل املفاهيم التي ترتاوح بني الجوع وســوء التغذية واإلنتاجية 

والدخل الزراعيني لدى أصحاب الحيازات الصغرة، واســتدامة 

املامرســات الزراعية، وصوالً إىل حامية املحاصيل واملوارد الوراثية 

الحيوانيــة، فتغطــي جزءاً كبراً من األبعاد األربعة لألمن الغذايئ 

والتغذية )توافر األغذية والحصول عليها واســتخدامها واستقرارها(. 

ويُؤثّر النطاق املوّســع عىل رصد األمن الغذايئ والتغذية، وعىل 

محتويات التقارير املســتقبلية بشــأن حالة األمن الغذايئ والتغذية 

يف العامل. وتقيض الخطة بتوســيع نطاق التقرير التقليدي عن حالة 

األمن الغذايئ والتغذية يف العامل بحيث يضّم تقييامً عاملياً شــامالً لســوء 

التغذيــة، مبــا يتيح رصد التقدم املحرز باتجاه تحقيق الغايتني 1-2 

و2-2 من أهداف التنمية املســتدامة. ولن يكون ذلك ممكناً ســوى 

من خالل توســيع الرشاكة املســؤولة عن إنتاج هذا املنشور الرئييس 

لتتعــدى نطــاق الوكاالت التي تتخذ من روما مقاراً لها )منظمة 

األغذيــة والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 

العاملي( وتشــمل أيضاً منظمة الصحة العاملية واليونيســف والبنك 

الدويل، التي تضطلع مبســؤولية أساســية يف رصد سوء التغذية عىل 

املســتوى العاملي. وســوف يقوم املنشور الجديد بدعم لجنة األمن 

حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 
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الغــذايئ العاملــي يف مجال مراجعة التقدم املحرز باتجاه تحقيق 

أهداف التنمية املســتدامة املتصلة باألمن الغذايئ والتغذية، وسوف 

يوفّر أساســاً لتوصياتها وتدابرها السياساتية.

كــام أن التقريــر الجديد عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 

ســوف يســاعد يف تحديد القضايا، ويساهم يف رصد التقدم املحرز 

عىل الصعيد العاملي باتجاه تحقيق أهداف التنمية املســتدامة. ولهذا 

الســبب، يركّز اهتاممه عىل املقاصد واملؤرشات املتفق عليها دولياً. 

غــر أن املــؤرشات العاملية قد ال تكون مالمئة لتعكس حاالت انعدام 

األمــن الغــذايئ الحرجة والحادة الرسيعة التبّدل، كام خالل الّنزاعات 

وحاالت الطوارئ. وأّما املؤرشات اإلضافية، مبا يف ذلك مؤرش اســتهالك 

األغذية أو مؤرش اســرتاتيجيات التعامل، فقد تكون مفيدة للرصد 

الوطني والوطني الفرعي، وميكن تربير اســتخدامها يف ســياق تحليالت 

منهجيــة مثــل التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ حني يعيق توفّر 

البيانــات االعتامد عىل مؤرشات متفق عليها دولياً.

وتركّــز الغايــة 2-1 عىل الحصول عىل األغذية بوصفه أحد مكونات 

األمن الغذايئ:« القضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع، وال ســيام 

الفقراء والفئات املســتضعفة، مبن فيهم الرّضع، عىل ما يكفيهم من 

الغــذاء املأمــون واملغّذي طوال العام بحلول عام 2030«. وإضافًة إىل 

مؤرش انتشــار نقص التغذية الذي كان أيضاً أحد املؤرشات الرســمية 

املســتخدمة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية لرصد الغاية 1-ج لهذه 

األهــداف )انظــر اإلطار 1(، ُوضع مؤرش جديد لقياس الحصول عىل 

األغذية باالســتناد إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ. ويتيح 

هذا املقياس قياس مدى انتشــار انعدام األمن الغذايئ بني الســكان 

عىل مســتويات مختلفة من الحّدة )انظر اإلطار 2(. وقد قامت اللجنة 

اإلحصائيــة لألمــم املتحدة باختيار املؤرشين من أجل رصد الغاية 1-2 

من أهداف التنمية املستدامة.

وتركّز الغاية 2-2 عىل ســوء التغذية:” وضع حّد لجميع أشــكال 

ســوء التغذية، بحلول عام 2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتّفق 

عليها دوليا بشــأن التقزّم والهزال لدى األطفال دون ســن الخامسة، 

ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنســاء الحوامل 

واملرضعات وكبار الســن بحلول عام 2025”. وقد قامت اللجنة 

اإلحصائية لألمم املتحدة باختيار ثالثة مؤرشات رســمية لرصد هذه 

الغاية: انتشــار التقزم وانتشــار الهزال وانتشار الوزن الزائد، ويجري 

قياســها جميعاً لدى األطفال دون ســّن الخامسة )انظر اإلطار 3(.

اإلطار 1

انتشار نقص التغذية 

يشكل انتشار نقص التغذية تقديراً للنسبة املئوية من األفراد من بني السكان الذين يعانون استهالكاً غر كاٍف لألغذية. ويجري احتساب هذا 
املؤرش بالعودة إىل السكان، ميثله التوزيع املحتمل ملستويات متناول الطاقة الغذائية اليومية االعتيادية »ملتوسط الفرد«. ويتم تقدير معاير 

التوزيع باستخدام معلومات متوفرة عن اإلمدادات الغذائية الوطنية، وتوزيع استهالك األغذية بني األرس أو األفراد، وعن ميزات السكان التي 
تحّدد متطلبات الطاقة الغذائية. وأّما االحتامل الرتاكمي ملستويات االستهالك االعتيادية لهذا الفرد املتوسط التي تكون دون الحّد األدىن من 

مجموعة املتطلبات العادية فيُعترب تقديراً النتشار نقص التغذية )انظر http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf  لوصف تفصييل للمنهجية(.
وقد استخدمت الفاو هذا املؤرش منذ عام 1996 لرصد هدف قمة األغذية العاملية، واستخدمته الحقاً الغاية 1-ج لألهداف اإلمنائية 

لأللفية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وقد سمح برصد االتجاهات يف عدم مالءمة الطاقة الغذائية لدى سكان العامل، إضافًة إىل 
االختالفات بني البلدان واألقاليم.
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اإلطار 2-

مقيــاس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ

توفّر منهجية مقياس معاناة انعدام األمن الغذايئ معلومات موثوقة وحسنة التوقيت تتعلق بقدرة األشخاص عىل الحصول عىل األغذية 
باالستناد إىل مثانية أسئلة بسيطة بشأن ترصفات وتجارب خاصة بحاالت تكون فيها القدرة عىل الحصول عىل األغذية مقيّدة. كام أن 

مجموع األجوبة عىل البنود الثامنية يف املقياس، والتي يجري تحليلها من خالل عدة أساليب صارمة قامئة عىل نظرية اإلجابة عىل البند، 
تسمح بإسناد احتامل إىل كل مجيب باالنتامء إىل أي فئة ممكنة من فئات انعدام األمن الغذايئ باالستناد إىل مقياس الحّدة. وبناًء عىل 
عقدين من الخربة يف مجال استخدام أدوات مامثلة يف بلدان مختلفة، وبناًء عىل املامرسة القامئة يف مجاالت القياس النفيس واالختبار 

 التعليمي، وضعت الفاو منهجية تحليلية الحتساب مؤرشات انتشار انعدام األمن الغذايئ التي ميكن مقارنتها رسمياً بني البلدان والثقافات 
 .)http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf انظر(

اإلطار 3 

مؤرشات التقزّم وســوء التغذية لدى األطفال

التقزّم - الذي يُعرَّف بأنه الطول املتدين قياساً للعمر )الطول قياساً بالعمر يظهر انحرافاً معيارياً ما دون الـ 2- مقارنة مبتوسط الوزن يف 
معاير منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل( بني األطفال دون سّن الخامسة - يعكس اآلثار املرتاكمة لنقص التغذية والعدوى خالل فرتة 

األلف يوم الحرجة املمتدة من الحمل إىل إكامل الطفل لسنته الثانية.
ويُقاس انتشار الوزن الزائد والهزال باالستناد إىل الوزن مقابل الطول لدى األطفال دون سّن الخامسة باتسخدام، عىل التوايل، كحد 

مرجعي أكرث من +2 أو ما دون الـ -2 مقارنة مبتوسط الوزن يف معاير منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل لدى األطفال دون سّن الخامسة. 
وميثل الهزال مؤرش توقع قوي لوفيات األطفال دون سّن الخامسة، ويكون عادة نتيجة نقص ملحوظ وحاّد يف األغذية و/أو مرض. وأّما 

الوزن الزائد لدى األطفال فغالباً ما يتصل مبجموعة واسعة من املضاعفات الصحية الخطرة، وبخطر متزايد يف انتشار مبكر للمرض، مبا يف 
ذلك داء السكري وأمراض القلب.

ويعمل كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل عىل وضع تقديرات لسوء التغذية لدى األطفال باستخدام مجموعة 
بيانات مشرتكة وأساليب منشورة. وقد جرى تحديث مجموعة البيانات املشرتكة والتقديرات اإلقليمية والعاملية كل سنة منذ عام 2012. 

وتضم هذه املجموعة املشرتكة بيانات من 800 مسح تقريباً أُجري بني عام 1990 و2015 يف أكرث من 150 بلداً، ما ميثل أكرث من 90 يف املائة 
من سكان العامل دون سّن الخامسة، رغم أن التغطية السكانية تختلف باختالف اإلقليم. ويف الوقت الحارض، تتوفر تقديرات مشرتكة عن 
 .http://apps.who.int/gho/data/view.main.NUTUNOVERWEIGHTv?lang=en مجموع القيم الوطنية واإلقليمية والعاملية عىل العنوان التايل

ويجري حالياً وضع مجموعة بيانات مشرتكة بني اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، تتضمن بيانات عىل مستويات مختلفة 
من التوزيع، ومثة خطط لالستثامر يف مجال تطوير أساليب تتيح وضع تقديرات مشرتكة مقّسمة عاملياً وإقليمياً. ويتوفر الدعم إىل البلدان 

يف ما يخّص األساليب والتحليل من خالل اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل.

n  ملحــة عامة عن التقدم املحرز يف مجال األمن 
الغذايئ والتغذية

الغايــة 2-1: املؤرش 2-1-1 تفّش النقص التغذوي
لقد شــهد العامل تقدماً ملحوظاً عىل صعيد الحّد من الجوع خالل 

الســنوات الخمس عرشة األخرة )الجدول 1(، لكن من الواضح أن 

جهوداً كثرة ما زالت رضورية. وبالنســبة إىل األقاليم النامية بصورة 

عامــة، تحقــق تقريباً أحد األهداف اإلمنائية لأللفية الذي يقيض 

 بتقليص نســبة األشــخاص الذين يعانون من نقص التغذية من 

مجموع الســكان إىل النصف )تراجع مؤرش تفّش النقص التغذوي 

مــن 23.3 يف املائــة يف الفرتة 1990-1992 إىل 12.9 يف املائة يف الفرتة 

2014-2016(. غــر أن الهــدف األكرث طموحاً الذي حّدده مؤمتر قمة 

األغذية العاملية عام 1996، والذي يقيض بتقليص عدد األشــخاص 

الذيــن يعانــون من الجوع إىل النصف، فكان بعيداً جداً عن التحقيق. 

ووفقاً للتقديرات األخرة، ما زال ما يقارب 793 مليون شــخص، 

أو 10.8 يف املائة من ســكان العامل )الجدول 1(، غر قادرين عىل 

الحصــول عىل كميّات مالمئة من الطاقة الغذائية. 
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الجدول 1-

تقدير تفّش النقص التغذوي يف العامل خالل الســنوات الخمســة والعرشين األخرية

* 1992-1990 2002-2000 2007-2005 2012-2010 2016-2014 األقاليم/األقاليم الفرعية

10.8 11.8 14.3 14.9 18.6 العامل

12.9 14.1 17.3 18.2 23.3 األقاليم النامية

5.0< 5.0< 5.0< 5.0< 5.0< أفريقيا الشاملية

22.9 24.2 26.5 30.0 33.2 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

5.5 6.4 8.4 11.4 14.7 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

19.8 19.8 23.5 24.4 27.0 البحر الكاريبي

5.0< 5.5 7.3 10.5 13.9 أمريكا الالتينية

9.6 11.8 15.2 16.0 23.2 رشق آسيا

14.6 15.1 13.9 14.6 9.6 رشق آسيا باستثناء الصني

15.7 16.1 20.1 18.5 23.9 جنوب آسيا

17.0 17.5 19.0 21.0 24.5 جنوب آسيا باستثناء الهند

9.6 12.1 18.3 22.3 30.6 جنوب رشق آسيا

8.4 8.9 9.3 8.6 6.4 آسيا الغربية

14.2 13.5 15.4 16.5 15.7 أوسيانيا

7.0 8.9 11.3 15.3 14.1 القوقاز وآسيا الوسطى

5.0< 5.0< 5.0< 5.0< 5.0< األقاليم املتقدمة

26.5 28.0 31.4 36.5 40.0 البلدان األقل منواً

22.7 24.5 28.1 33.6 35.6 البلدان النامية غر الساحلية

18.0 18.2 21.3 22.5 24.5 الدول الجزرية الصغرة النامية

* توقعات.

كام يشــر إليه الجدول 1، مل يكن التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق 

األمن الغذايئ متســاوياً بني األقاليم. فقد تحقق الهدف املتعلق 

بالجــوع يف األهــداف اإلمنائية لأللفية يف أمريكا الالتينية، ويف رشق 

وجنوب رشق آســيا، والقوقاز وآســيا الوسطى ويف إقليمي أفريقيا 

الشــاملية والغربية. ويف املجموع، حقق 73 من أصل 129 بلداً نامياً 

تّم رصده هذا الهدف. وأّما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآســيا 

الجنوبية والبحر الكاريبي وأوســيانيا، فقد كان التقدم بطيئاً جداً 

حيث ما زال تفّش النقص التغذوي مرتفعاً نســبياً )أكرث من 14 يف 

املائة من مجموع السكان(.

 الغاية 2-1: املؤرش 2-1-2- انتشــار مستوى معتدل أو 
حاد من انعدام األمن الغذايئ

تســتند التقديرات املتعلقة بهذا املؤرش الجديد عىل البيانات الواردة 

يف مقيــاس معانــاة انعدام األمن الغذايئ، والتي جرى جمعها من 

خالل اســتطالع غالوب العاملي عامي 2014 و1.2015  وباالســتناد إىل 

التقديــرات األوليــة الواردة يف الجدول 2، كان أكرث من 20 يف املائة 

من ســكان العامل يعانون من انعدام معتدل أو حاد ألمنهم الغذايئ. 

ومتثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى اإلقليم الذي يشــهد االنعدام 

األكرث حدة لألمن الغذايئ يف العامل، حيث أن أكرث من نصف الســكان 

البالغــني يواجهــون انعداماً معتدالً أو حاداً يف أمنهم الغذايئ، يف ما 

يعاين ربع الســكان مســتوى حاداً من انعدام األمن الغذايئ. وتظهر 

أيضاً يف آســيا الجنوبية، خاصة لدى اســتثناء الهند، ويف آسيا الغربية، 

معــدالت مرتفعــة جداً من انعدام معتدل أو حاد النعدام األمن 

الغذايئ، بنســبة 37 يف املائة و30 يف املائة عىل التوايل. 

تتوفر املجموعة الكاملة للنتائج من خالل قاعدة البيانات الخاصة مبؤرشات   1
 أهداف التنمية املستدامة عىل املوقع:

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database
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الجدول 2-

 انتشــار انعدام األمن الغذايئ بني الســكان البالغني2 يف الفرتة 2015/2014، ويجري احتســابه باستخدام مقياس 
املعانــاة من انعدام األمن الغذايئ

انعدام معتدل أو حاد لألمن الغذايئ )*(

الفرق يف النسبة املئوية للنقاط

)اإلناث- الذكور(
الذكور اإلناث املجموع

)%( األقاليم/األقاليم الفرعية/ البلدان

1,32 21.72 23.04 18.56 العامل

2,05 27.07 29.12 28.1 األقاليم النامية

2,45 22.82 25.27 24.01 أفريقيا الشاملية

0,62 55.35 55.97 55.67 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

– ال يوجد ال يوجد ال يوجد أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

– ال يوجد ال يوجد ال يوجد البحر الكاريبي

– ال يوجد ال يوجد 10.3 أمريكا الالتينية

0,29 6.02 6.31 4.23 رشق آسيا

0,29 6.02 6.31 6.27 رشق آسيا باستثناء الصني

3,76 24.73 28.49 26.55 جنوب آسيا

4,85 35.06 39.91 37.45 جنوب آسيا باستثناء الهند

0,36 19.62 19.98 19.82 جنوب رشق آسيا

1,87 28.72 30.59 29.68 آسيا الغربية

– ال يوجد ال يوجد ال يوجد أوسيانيا

1,96 11.72 13.68 12.84 القوقاز وآسيا الوسطى

– ال يوجد ال يوجد ال يوجد األقاليم املتقدمة

1,15 46.68 47.83 47.27 البلدان األقل منواً

0,39 43.08 43.47 43.32 البلدان النامية غر الساحلية

– ال يوجد ال يوجد ال يوجد الدول الجزرية الصغرة النامية

)*( بيانات مؤقتة، بانتظار تعديل املقياس املرجعي العاملي للمعاناة من انعدام األمن الغذايئ يف عام 2016.

نظراً إىل أن مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ َورَد يف مســح 

فردي، تتســم إحدى النتائج التي أفىض إليها مرشوع أصوات الجياع 

التابع للفاو مبيزة هامة هي أنها تتوفّر عىل املســتوى الفردي وليس 

عىل مســتوى األرسة. وهذا يســمح بإجراء تحليل موّزع حسب النوع 

االجتامعي النعدام األمن الغذايئ. وباالســتناد إىل التقييم األويل للفرتة 

2014-2015، تبــدو التباينــات من حيث النوع االجتامعي يف مجال 

انعدام األمن الغذايئ منخفضة نســبياً، حيث تتأثر النســاء البالغات 

أكرث من الذكور البالغني يف جميع البلدان تقريباً. وآســيا الجنوبية هي 

اإلقليــم الوحيــد الذي ظهرت فيه اختالفات كبرة )3.8 نقاط مئوية(.

يشمل استطالع غالوب العاملي السكان الذين يبلغون 15 سنة من العمر أو أكرث.   2
لذا، تشر جميع معدالت االنتشار إىل نسبة األفراد من سكان البلد الذين يبلغون 

15 سنة أو أكرث، وهذه هي الفئة املساّمة »السكان البالغون«.

الغاية 2-2: املؤرش 2-2-1 انتشــار التقزّم3 
تكون االتجاهات يف التقزّم لدى األطفال )الطول املتدين قياســاً للعمر( 

متوافقة عامة مع االتجاهات املوجودة لدى األشــخاص الذين يعانون 

مــن نقــص التغذية. وبني عامي 2000 و2015، تراجع عدد األطفال 

الذين يعانون من التقزم يف جميع األقاليم باســتثناء أفريقيا حيث 

ارتفــع مــن 47 مليوناً إىل 58 مليوناً بني عامي 1990 و2015. وما 

زال إقليم آســيا الجنوبية يتحّمل العبء األكرب من األطفال الذين 

مستودع البيانات يف الرصد العاملي للصحة، منظمة الصحة العاملية.   3 
االتجاهات العاملية واإلقليمية حسب أقاليم األمم املتحدة، الوزن الزائد يف الفرتة 

1990-2015. التقديرات املشرتكة عن سوء التغذية لدى األطفال )اليونيسف 
 ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل( )متاح عىل املوقع: 

.)http://apps.who.int/gho/data/view.main.NUTUNOVERWEIGHTv?lang=en
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يعانــون تقزّمــاً حيث أُصيب 62 مليوناً عام 2015 )34 يف املائة من 

جميع األطفال دون ســّن الخامســة(، رغم تراجع بحوايل الثّلث منذ 

عــام 2000، حــني أُصيب 89 مليون طفل بالتقزم. وقد مثّل إقليم 

آســيا الجنوبية مع أفريقيا جنوب الصحراء الكربى معاً ثالثة أرباع 

العبء العاملي من التقزّم لدى األطفال عام 2014. ويف حال اســتمرت 

االتجاهــات التــي ظهرت بني عامي 2000 و2015 يف االتجاه ذاته، 

ســوف يبقى إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يشــهد زيادًة يف 

عــدد األطفــال املصابني بالتقزّم، ويتحمل حصة متزايدة من العبء 

العاملي فيام تتضاءل حصة آســيا الجنوبية. غر أن التقزّم الذي يعكس 

اآلثار املرتاكمة لنقص التغذية والعدوى خالل الســنوات األوىل من 

الحيــاة، مــا زال يصيب 156 مليون طفل، أو حوايل طفل واحد

من أصل أربعة أطفال دون ســّن الخامســة يف العامل، عام 2015.

ويشــر تحليل التقديرات املقســمة عن سوء التغذية لدى األطفال 

إىل أن األطفال من الفئة األفقر من الســكان، والتي تبلغ نســبتها 20 يف 

املائــة، معرّضــون لإلصابة بالتقزّم مرتني أكرث من األطفال من الُخَميس 

األكــرث ثراء؛ يف أمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي، ينترش التقزّم ثالثة 

أضعاف أكرث يف صفوف األشــد فقراً.4 عالوًة عىل ذلك، يف ما يبدو أن 

الفجــوة ضاقــت يف معظم البلدان يف الرشيحة     العليا     من     فئة     الدخل    

 املتوســط    خالل الســنوات الخمس عرشة األخرة، اتّسعت أو مل تتغّر يف 

جميع البلدان تقريباً يف الرشيحة     الدنيا  من     فئة     الدخل     املتوســط التي 

تتوفر بشــأنها بيانات عن االتجاه.5 واألطفال األشــد فقراً يف البلدان 

األشــد فقراً هم الذين يعانون التأخر األكرب. وســيكون من األهمية 

مبكان تحديد مجموعات الســكان األكرث تأثراً عىل املســتوى اإلقليمي 

الفرعــي لضامن أال يُهمل أي طفل.

الغاية 2-2: املؤرش 2-2-2 أ انتشــار الهزال
نظراً إىل توفّر بيانات مبعرثة فحســب، ليس من املمكن يف الوقت 

الحــارض تحليــل اتجاهات الهزال. وتبنّي التقديرات األخرة أن 15 يف 

املائة من مجموع الســكان تأثر بالهزال يف األقاليم النامية. وتظهر 

املعدالت األعىل النتشــار الهزال يف آســيا الجنوبية )14 يف املائة(، 

 وأفريقيا الشــاملية )16 يف املائة( والقوقاز وآسيا الوسطى 

)12 يف املائة(.

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(. 2015. بيانات اليونيسف:   4 
 رصد حالة األطفال والنساء )متاح عىل املوقع: 

.)http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html

منظمة الصحة العاملية، مستودع البيانات يف الرصد العاملي للصحة، منظمة   5
الصحة العاملية. االتجاهات العاملية واإلقليمية حسب أقاليم األمم املتحدة، الوزن 
الزائد يف الفرتة 1990-2015. التقديرات املشرتكة عن سوء التغذية لدى األطفال 

 )اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل( )متاح عىل املوقع: 
.)http://apps.who.int/gho/data/view.main.NUTUNOVERWEIGHTv?lang=en

الغاية 2-2: املؤرش 2-2-2 ب
تتوفر السالســل الزمنية لقياســات الوزن الزائد لدى األطفال،  مبا يشر 

إىل زيــادة بــني عامي 2000 و2015 من 5 يف املائة إىل 6 يف املائة. 

ويف حني شــهد كل إقليم يف العامل تقريباً ارتفاعاً يف الوزن الزائد لدى 

األطفــال خــالل هذه الفرتة الزمنية، تظهر اختالفات كبرة بني األقاليم 

وداخلهــا. وقــد كانت الزيادات يف أفريقيا )من 5 يف املائة إىل 6 يف 

املائة( ضئيلة مقارنة بالحالة يف أوســيانيا )من 5 يف املائة إىل 9 يف 

املائة( وجنوب رشق آســيا )من 3 يف املائة إىل 8 يف املائة(، حيث 

تضاعف االنتشــار مرتني تقريباً. ويف عام 2015، تواجد االنتشــار األعىل 

للوزن الزائد لدى األطفال يف أفريقيا الجنوبية والشــاملية )15 يف 

املائة و11 يف املائة عىل التوايل(، حيث النســب املئوية أعىل بكثر 

من تلك الســائدة يف األقاليم األفريقية األخرى. كام أن آســيا الوسطى 

تشــهد املعدالت األعىل )12 يف املائة( مقارنًة بباقي األقاليم يف آســيا.

n  التحديــات يف إجراء تحليل متكامل ملؤرشات األمن
الغذايئ والتغذية

رغم أن التقديرات بشــأن انتشــار نقص التغذية وانتشار انعدام األمن 

الغذايئ ملدة طويلة مرتابطة بشــكل واضح، غر أنها تعكس مفاهيم 

مختلفــة، وبالتــايل ال ينبغي اعتبار املؤرشين كبديلني الواحد عن 

اآلخــر، وال ميكــن التوقع بأن يكونا مرتابطني عرب البلدان. وتوفّر هذه 

التقديــرات معلومات مختلفة إمنا مكّملة لبعضها.

ويوفر مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ تقديرات لنســبة 

الســكان الذين يواجهون صعوبات يف الحصول عىل كمية كافية من 

األغذية، باالســتناد إىل البيانات التي يتّم جمعها من خالل مقابالت 

مبارشة. وميكن احتســاب معدالت انتشــار انعدام األمن الغذايئ عىل 

املســتوى املعتدل أو الحاد، وعىل املســتويات الحادة فقط. والتمييز 

هام حيث أن مســتويات مختلفة من حدة انعدام األمن الغذايئ تعني 

انعكاســات مختلفة من حيث الرفاه بالنســبة إىل السكان املتأثرين. 

ومن جهة أخرى، يشــكل تفّش النقص التغذوي تقديراً عىل مســتوى 

الســكان لنســبة السكان الذين يواجهون حرماناً خطراً من األغذية، 

كام ميكن اســتنتاجه من تداول املعلومات بشــأن اإلمدادات الغذائية، 

وتوزيع اســتهالك األغذية وميزات السكان التي تحّدد متطلبات 

الطاقة الغذائية )مثل العمر/هيكلية النوع االجتامعي ومســتوى 

النشاط البدين(.

وبصــورة عامــة، من املتوقع أن يبنّي تفّش النقص التغذوي 

واالنتشــار املقّدر النعدام األمن الغذايئ، باالســتناد إىل مقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ )عند أي مســتوى من الحّدة، لكن بخاصة 

عند مســتويات حادة(، اتجاهات مامثلة. لكن من الواضح أنه من 

املتوقع أن يكون العدد اإلجاميل لألشــخاص الذين عانوا أي شــكل 

من أشــكال انعدام األمن الغذايئ يف أي مجموعة من الســكان أكرب 
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)ورمبا أكرب بكثر( من عدد األشــخاص الذين قُّدر أنهم يعانون من 

نقــص يف التغذيــة )أي ال يحصلون عىل ما يكفي من الطاقة املتأتية 

من األغذية(. ويف الواقع، قد يكون األشــخاص يف حالة انعدام األمن 

الغــذايئ، لكنهــم يبقوا قادرين عىل تلبية حاجاتهم من حيث الطاقة 

الغذائية، من خالل اســتهالك أغذية أقل مثناً مثالً، ومتدنية الجودة، 

وكثيفة الطاقة، أو من خالل تقليص االحتياجات األساســية األخرى، 

األمر الذي قد يرتك آثاراً ســلبية عىل صحتهم ورفاههم العام.

ويف حني أنه من الصعب فهم وتفســر عىل نحو مالئم العالقة 

القامئــة بــني هذين املؤرشين يف الغاية 2-1 املتصلني بالحصول عىل 

األغذيــة، فــإن النظر يف ارتباطهام مبؤرشات الغاية 2-2 من أهداف 

التنمية املســتدامة املتصلة بتغذية الطفل يطرح تحدياً أكرب بعد. كام 

أن الطابع املتعدد األبعاد للهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة 

بشــأن »القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحســني التغذية 

وتشــجيع الزراعة املســتدامة« يدعو إىل اعتامد منظور متكامل. غر 

أن التحليــالت للعالقــات بني الحصول عىل األغذية والحالة التغذوية 

لألطفال مثالً، تطرح تحديات مفاهيمية وعملية عىل الســواء.

ويعكس التقزّم والســمنة الزائدة لدى األطفال آثاراً تراكمية خالل 

فرتة من الســنوات يف حني أن هزال األطفال يرتبط عامًة بنقص حاد 

يف األغذيــة و/أو مبــرض ظهر مؤخراً. ومن بني العوائق العملية، لدى 

النظــر يف عالقتهــا مبؤرشات األمن الغذايئ، ينبغي العودة إىل فرتات 

مرجعيــة مختلفــة جرى خاللها جمع البيانات، من دون أن ننىس أن 

تفّش النقص التغذوي يعكس فرتة تبليغ ملدة 3 ســنوات، وأن انتشــار 

انعدام األمن الغذايئ لوقت طويل يشــر إىل فرتة الســنة الواحدة التي 

تسبق جمع البيانات.

ولــدى التّحقيــق يف العالقات بني األمن الغذايئ والتغذية، من الهام 

أن نتذكر أن التحســينات وحدها يف الحصول عىل األغذية ال تكفل 

تحســني تغذية الطفل، حيث أن العدوى التي تُعزى إىل النقص يف 

الحصول عىل مياه نظيفة وإمدادات صحية أساســية وخدمات صحية 

قد تولّد قصوراً يف التغذية يتجىّل يف مســتويات عالية من الهزال 

والتقــزّم. إضافــًة إىل ذلك، ميكن أن تؤدي النظم الغذائية الفقرة إىل 

وزن زائــد وأمــراض غر معدية متصلة بالنظام الغذايئ، وهي تنترش 

بشــكل متزايد يف صفوف الفقراء. وقد اتضح أن الســمنة الزائدة 

متصلة بانعدام األمن الغذايئ لدى بعض مجموعات الســكان البالغني، 

ومــن املعلــوم أنها مرتبطة بالفقر. وقد فرض التعايش بني النقص يف 

التغذيــة والتغذيــة املفرطة تكاليف باهظة عىل البلدان التي تخضع 
لتحّوالت رسيعة، مبا يؤدي إىل عبء مزدوج لســوء التغذية.6

ويشــكل انعدام األمن الغذايئ عامالً هاماً يُنذر بالتقزّم لدى 

األطفال ومبواطن النقص التغذوي األخرى واألكرث اعتداالً التي تســبق 

الفاو، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 2014. حالة   6
انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2014. تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية. روما، الفاو.

نتائــج التقــزّم والتي غالباً ما تكون نهائية. 8,7 ويف ما يتعلّق بالعالقة 

بــني انعــدام األمن الغذايئ املُعاش والوزن الزائد لدى األطفال، تبدو 

األدلّة غر حاســمة، رغم أن مجموعة اآلثار األخرى الضارة النعدام 

األمــن الغــذايئ عىل األطفال، مبا يف ذلك النظم الغذائية األقّل صحة 

واآلثار النفســية واالجتامعية السلبية، موثّقة بشكل جيد.9 

وفيام تعتمد البلدان خطة التنمية املســتدامة لعام 2030، ويجري 

تحســني جهود الرصد، من املتوقع أن تصبح البيانات املتصلة باألمن 

الغــذايئ وتغذية الطفل عىل الصعيدين الوطني والوطني الفرعي 

متوفرة بســهولة أكرب وعىل نطاق أوســع. وسيكون من الّسهل عندها 

ســّد العديد من فجوات املعرفة بشــأن العالقة القامئة بني الحصول 

عــىل األغذيــة والتغذية، إضافًة إىل أبعاد أخرى النعدام األمن الغذايئ.
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الفاو. 2016. أساليب تقدير املعدالت القابلة للمقارنة النعدام األمن الغذايئ التي   8

شهدها البالغون يف جميع أنحاء العامل. روما، الفاو )انظر الصفحة 28(.
معهد الطب. 2011. الجوع والسمنة الزائدة: فهم منوذج انعدام األمن الغذايئ:   9

موجز حلقة العمل. واشنطن العاصمة: منشورات األكادميية الوطنية.
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مع بدء حقبة أهداف التنمية املستدامة، ما زالت توجد فجوات كبرة 

من حيث البيانات وتحديات منهجية ينبغي مواجهتها لقياس األمن 

الغذايئ والتغذية عىل نحو فعال، يف الوقت املحدد وبطريقة قابلة 

للمقارنة بني البلدان.

n 1-2 رصد الغاية

انتشار النقص التغذوي
يعتمد النهج القائم عىل منوذج لتقدير انتشــار النقص التغذوي عىل 

 دمج املعلومات املتوفرة، بشــكل منتظم كفاية، من مصادر مختلفة 

يف معظم بلدان العامل، بطريقة متســقة نظرياً ويوفر بالتايل أحد 

األدوات األكــرث موثوقيــة لرصد التقدم املحرز عىل صعيد الحّد من 

الجــوع يف العــامل. إمنا نظراً إىل االعتامد عىل البيانات الواردة يف 

 الكشــوف الوطنية للتوازن الغذايئ لتقدير متوسط مستويات 

اســتهالك السعرات الحرارية املتوفرة لدى السكان، استند الرصد 

العاملــي للغايــة 1 ج من األهداف اإلمنائية لأللفية وغاية مؤمتر القمة 

العاملي لألغذية حتى اآلن عىل تقديرات وطنية فحسب. إضافًة إىل 

ذلك، قد تكون درجة الّدقة اإلجاملية يف تقديرات تفّش النقص 

التغذوي منخفضة، ولهذا السبب تنرش الفاو تقديرات لتفّش النقص 

 التغذوي عىل الصعيد الوطني فقط حني تكون فوق نسبة 5 يف 

املائة، وال ينبغي الخلط بينها وال استخدامها لوضع حّد أدىن ممكن 

للقضاء عىل الجوع.

وتهدف خطة عام 2030 إىل عدم إهامل أي شــخص. لذا، يجب 

أن تتمكــن جهــود الرصد والتبليغ من تحديد املجموعات داخل 

البلــد التــي تكون معرّضة إىل حد كبر لخطر الجوع وانعدام األمن 

الغذايئ. ومبدئياً، ميكن احتســاب مؤرش تفّش النقص التغذوي ألي 

مجموعة ســكانية محددة، وبدرجة أعىل من الدقة، يف حال توفّرت 

معلومات دقيقة بشــأن جميع املعاير الرضورية. لذا، فإن نطاق 

رفع مســتوى الدقة وتوزيع البيانات يعتمد بشــكل حاسم عىل توفّر 

البيانات من ُمســوحات أرسيّة واســعة النطاق تجمع معلومات كاملة 

بشــأن الحصول عىل األغذية، ويجري تصميمها بحيث تكون متثيلية 

للمجموعات الســكانية عىل املستوى الوطني الفرعي.10 

وبالرشاكــة مــع وكاالت أخرى لألمم املتحدة، تعمل الفاو عىل 

تحســني التصميم وتعزيز اســتخدام نسخة متناغمة من االستبيان 

لجمع البيانات عن اســتهالك األغذية، من خالل النظر يف أكرث من 

عقد من التجارب يف مجال جمع البيانات عن اســتهالك األغذية يف 

األرسة لــدى البنــك الدويل وبرنامج األغذية العاملي والرشكاء الوطنيني. 

ويف إطار الربنامج الرامي إىل مســاعدة البلدان عىل رصد التقدم 

املحرز عىل صعيد تحقيق أهداف التنمية املســتدامة، من خالل 

مبادرات مثل االســرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصائيات الزراعية 

والريفية، ســوف يعّزز كل من الفاو ورشكائها تعاونهم

مع الســلطات اإلحصائية الوطنية واإلقليمية من أجل تحسني 

 قياس اســتهالك األغذية، وتنفيذ أســاليب تحليلية تتيح تقسيامً 

 مجدياً وتحليالً تفاضلياً حســب الفئات الســكانية عىل املستوى 

الوطني الفرعي.

مقيــاس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ
لغــرض تطبيــق مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ عىل النطاق 

العاملي، تقوم الفاو بجمع البيانات من خالل اســتطالع غالوب 

العاملي®، وهو مســح لعيّنات متثيلية وطنية للســكان البالغني يجري 

كل عام يف 150 بلداً تقريباً، ويغطي 90 يف املائة من ســكان العامل.11 

لكن نظراً إىل صغر حجم العينات نســبياً املســتخدمة يف استطالع 

غالوب العاملي، هذا يســمح باحتساب تقديرات موثوقة النتشار 

انعدام األمن الغذايئ يف صفوف ســكان البالد فحســب، رغم أنه من 

نظراً إىل املامرسة السائدة يف تصميم مسوحات أرسية وطنية، نادراً ما تتوفر   10
معلومات موثوقة كفايًة لتقسيمها ما بعد مستوى محل اإلقامة الواسع النطاق 

)حرضي- ريفي(، ومستوى املحافظات/األقاليم يف البالد. ومبا أن معظم املسوحات 
املستخدمة تُصّمم لتعكس بشكل دقيق توزيع الدخل واالستهالك، ميكن اإلشارة 

ضمناً إىل تفش النقص التغذوي يف مجموعات سكانية ذات فئات دخل مختلفة. 
كام أن التوزيع عىل أساس النوع االجتامعي محدود بإمكانية تحديد وتجميع 

األرس حسب املعلومات املتصلة بالنوع االجتامعي )مثل النوع االجتامعي لرّب 
األرسة، أو نسبة الذكور/اإلناث(.

الفاو، 2016، أصوات الجياع. أساليب لتقدير معدالت انتشار انعدام األمن الغذايئ   11
القابلة للمقارنة والتي عاىن منها البالغون يف العامل. التقرير الفني رقم 1، أبريل/
.)http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf :نيسان 2016، روما )متاح عىل املوقع 

 وتتوفر املجموعة الكاملة للنتائج من خالل قاعدة البيانات الخاصة مبؤرشات أهداف 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database :التنمية املستدامة عىل املوقع
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املمكن عادة تقســيمها حســب امليزات االجتامعية والدميوغرافية، مثل 

النــوع االجتامعي ومحل اإلقامة )حرضي/ريفي(.

وتعمل الفاو عىل التشــجيع بشــكل نشط عىل اعتامد مقياس 

املعاناة من انعدام األمن الغذايئ من جانب مؤسســات حكومية 

وطنية لجمع البيانات ذات الصلة ضمن برامج املســح األرسي الواســعة 

النطاق، وتوفّر مســاعدة فنية لتعزيز قدراتها عىل تحليل البيانات. 

وســوف يســمح هذا األمر بإجراء تحليالت أكرث تفصيالً لحالة انعدام 

األمــن الغذايئ وعالقتها بالوضع االجتامعي واالقتصادي والنوع 

االجتامعــي والعمر والعرق واإلثنية وحالة الهجرة والعجز واملوقع 

الجغرايف وغرها من امليزات املتصلة بالسياســات لدى السكان.

n 2-2 رصد الغاية

يف حني أن ســوء التغذية يشــمل أشكاالً عديدة من القصور يف التغذية، 

تضم مؤرشات التغذوية يف الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة 

قياســات نتيجة غر محددة الســبب فحسب مثل طول الطفل 

مقابــل العمــر )التقزّم(، ووزن الطفل مقابل الطول )الهزال والوزن 

الزائد(. وأّما مؤرشات النقص يف املغذيات الدقيقة، وال ســيام املعادن 

والفيتامينات، التي يجري قياســها عادة بواســطة اختبارات حيوية 

كيميائيــة أو أعــراض رسيرية، فال تؤخذ يف االعتبار. عالوًة عىل ذلك،

أّي مــن أهــداف الجمعية العاملية للصحة التابعة ملنظمة الصحة 

العاملية أو مؤرشات رصد التغذية يف أهداف التنمية املســتدامة ال 

يضّم قياســات للجودة الغذائية،12 التي تشكل محّددات رئيسية 

للتغذية الناقصة والزائدة عىل الســواء.

ومن شــأن عمليات مراجعة املؤرشات البسيطة التّقريبيّة 

املوجودة والتي تجمع معلومات متصلة بالسياســات عن جوانب عدة 

من جودة النظم الغذائية وتنوعها، وتعزيز اســتخدامها بشــكل منتظم 

يف إطار مســح وطني ونظم مراقبة، أن ميثل إنجازاً مرّحباً به لســّد 

هــذه الفجــوة الواضحة يف املعلومات عن التغذوية املتوفرة للبلدان.

وتتمثــل حدود أخرى يف مؤرشات املقاييس البرشية يف أن 

البيانات الوطنية بشــأن املقاييس البرشية لألطفال غر متوفرة كل 

عام، وأنها توفر تغطية قطرية جزئية فحســب؛ إضافًة إىل ذلك، ال 

توفّر أي معلومات عن الفئات العمرية غر فئة األطفال دون ســّن 

الخامســة. لذا، ينبغي تكثيف الجهود لزيادة تواتر وتغطية البيانات 

التي يتّم جمعها.

باستثناء الرضاعة الخالصة خالل األشهر الستة األوىل من الحياة.  12

n ًالسبيل قدما

إن خطة التنمية املســتدامة لعام 2030 هي نتيجة لثالث ســنوات 

من الجهود التشــاركية العاملية للتأكد من اإلقرار التام بالطابع املعّقد 

للتنمية املســتدامة. ويكمن التحّدي األكرب املرتبط بالقياس يف تفكيك 

هــذه الظاهــرة املعقدة إىل أجزاء قابلة للقياس من دون أن يغيب عن 

نظرنــا الــكّل املتكامل، والعالقات بينها والجوانب األهم التي تفلت 

مــن القيــاس. إمنا ينبغي وضع العديد من املؤرشات املقرتحة، كام أن 

مؤرشات كثرة هامة ومســتخدمة عىل نطاق واســع غر مشمولة

يف إطار الرصد العاملي ألهداف التنمية املســتدامة، رغم أن البلدان 

قــادرة عــىل اعتامدها ألغراض الرصد الوطني. كذلك، يتّم اختبار مؤرش 

تفــّش النقــص التغذوي، واملنهجية القامئة عىل مقياس املعاناة من 

انعــدام األمن الغذايئ ومؤرشات املقاييس البرشية الخاصة باألطفال. 

ويضمن الدور الذي تؤديه الوكاالت الراعية من حيث توفر التناســق 

يف جمع البيانات ومعالجتها وضع قياســات موثوقة قابلة للمقارنة بني 

البلــدان - وهــو أحد أكرب التحديات يف مجال الرصد العاملي. ويف حني 

ال تتوفر يف الوقت الحايل بيانات عن اتجاهات الهزال، ســوف يتحســن 

توفّرهــا عندمــا تبدأ البلدان بإدراج هذه املؤرشات يف جهودها الوطنية 

للرصــد. ولهــذا الغرض، يجب وضع قدرات مالمئة لجمع البيانات عىل 

الصعيد القطري، ويف الوقت ذاته ضامن تنســيق التبليغ والحفاظ عىل 

املنهجيات املتســقة عرب البلدان. ويتوجب عىل البلدان أيضاً أن تلقى 

الدعــم يف مجــال مواءمة مؤرشاتها الوطنية املتصلة بأهداف التنمية 

املســتدامة مع املؤرشات العاملية من أجل تفادي ازدياد كبر

يف عبئها إلعداد التقارير.

ومثة حاجة أيضاً إىل الرتويج لســبل ابتكارية يف جمع البيانات، مبا 

يف ذلــك مــن خالل لوحات إلكرتونية وهواتف محمولة، وبخاصة يف 

املناطق النائية والتي ال ميكن الوصول إليها.13 ومن الرضوري تحســني 

التعاون بني الوكاالت لتقاســم تكاليف جمع البيانات، وضامن مراقبة 

الجودة، واملصادقة عىل املؤرشات املســتخدمة يف الرصد العاملي لألمن 

الغذايئ والتغذوية يف ســياق خطة عاملية. وقد أوكلت األرسة الدولية 

هذا الدور يف التنســيق واإلرشاف الفني إىل فريق الخرباء املشــرتك 

بــني الــوكاالت املعني مبؤرشات األهداف اإلمنائية لأللفية تحت رعاية 

اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة.

ويؤمل أن تؤدي الحوافز التي ولّدتها الحاجة إىل رصد خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 بصورة فعالة إىل تعزيز جهود جمع 

البيانات القادرة عىل التوصل إىل نتائج ميكن تقسيمها عىل املستوى 

الوطني الفرعي، األمر الذي سوف يتيح إجراء تحليالت لحالة انعدام 

األمن الغذايئ والتغذية وفقاً للوضع االجتامعي واالقتصادي، والنوع 

يقوم برنامج األغذية العاملي مثاًل يف الوقت الحارض، بالتعاون مع املنظامت   13
الحكومية والرشكاء، باختبار رصد حالة األمن الغذايئ يف اثني عرش بلداً يشهد 

أزمات ممتدة من خالل أساليب فعالة من حيث الكلفة وحسنة التوقيت.
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االجتامعي والعمر والعرق واإلثنية وحالة الهجرة والعجز واملوقع 

الجغرايف وغرها من امليزات املتصلة بالسياسات لدى السكان. وسوف 

يتطلّب ذلك توفّر اإلرادة السياسية وتخصيص موارد برشية ومالية.

ومــن املؤكــد أن العمل الذي أُجري حتى اآلن يف وضع مجموعة 

أساســية من املؤرشات للرصد العاملي يشــكل خطوة أوىل هامة، لكن 

ما زال الدرب طويالً. ومن أجل دراســة العالقة القامئة بني انعدام 

األمن الغذايئ وســوء التغذية لدى األطفال بشــكل أفضل مثالً، ينبغي 

توفر مزيد من املعلومات عن اســتهالك الفرد لألغذية، وبخاصة 

النســاء يف عمر اإلنجاب واألطفال، وعن جودة النظم الغذائية. وتعمل 

الفاو مع رشكاء إمنائيني آخرين لتحســني البيانات املتوفرة عن اســتهالك 

األغذية، األمر الذي ميكن أن يســاهم يف وضع أدوات لزيادة فهمنا 

للعالقة القامئة بني الحصول عىل األغذية، واســتهالك األغذية والنتائج 

التغذوية، مبا يف ذلك العبء املزدوج لســوء التغذية. 

كذلــك، إن الفجــوات من حيث املعلومات عديدة، ومعقدة بفعل 

القيود املفروضة عىل األســاليب املتاحة لنا واملوارد البرشية واملالية 

الكبــرة املطلوبــة لجمع بيانات رفيعة الجودة بصورة منتظمة يف 

 جميــع بلــدان العامل. إمنا يتمثل التزام كل من الفاو والصندوق 

الــدويل للتنميــة الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف تكثيف الجهود 

ملواجهة مواطن الالمســاواة الكثرة التي تســبّب الجوع وانعدام األمن 

الغذايئ. وفيام نتقدم يف تنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام 2030، 

ســيكون من الهام العمل يداً بيد مع الدول األعضاء لتنفيذ عملية 

رصد مرتبطة باتخاذ القرارات وقادرة عىل بناء اإلرادة السياســية.
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تدعو خطة التنمية املســتدامة لعام 2030 إىل عامل متحّرر من الجوع 

ومن جميع أشــكال ســوء التغذية. ويرمي الهدف 2 من أهداف 

التنمية املســتدامة رصاحًة إىل القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن 

الغذايئ وتحســني التغذية، وتعزيز الزراعة املستدامة بحلول عام 

2030. كذلــك، يعكــس الهدف 2 واملقاصد املتصلة به فكرة أن الجوع 

وســوء التغذية مفهومان متعّددا الجوانب، وأن تجاوز هذه األشــكال 

مــن الحرمان ميثل تحّدياً متعدد القطاعات.

وتقــّر خطــة عام 2030 أيضاً أن التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق 

العديد من أهداف التنمية املســتدامة األخرى ســوف يعتمد عىل مدى 

الحد فعلياً من انعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية وتعزيز الزراعة 

املســتدامة. وعىل العكس، ســوف يعتمد التقدم املحرز باتجاه تحقيق 

الهــدف 2 عــىل التقدم عىل صعيد عدد من األهداف األخرى. بتعبر 

آخــر، مــن أجل إحراز التقدم عىل صعيد تحقيق الهدف 2 ينبغي 

لصانعي السياســات أن ينظروا يف الروابط بني األهداف ويف التفاعالت 

الهامــة بني الهدف 2 وجميع األهداف األخرى.

كام أن االســتفادة من وجود هذه الروابط )بني مقاصد أهداف 

التنمية املســتدامة وبني الهدف 2 وأهداف أخرى للتنمية املســتدامة( 

ســوف يتطلّب نُُهج سياســاتية متكاملة. وهذا يعني تحديد أوجه 

التــآزر عــرب األهداف )مثل الفقر والصحة والتعليم والنوع االجتامعي 

واالســتهالك املستدام وأمناط اإلنتاج(، إضافًة إىل املقايضات )مثالً 

عىل مســتوى املياه والطاقة واملناخ واملحيطات واستخدام األرايض 

والغابات والتنّوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية(. وســيكون من 

الرضوري االنتقال إىل نُُهج سياســاتية متكاملة، لكن هذا يطرح أيضاً 

تحّدياً نظراً إىل التعقيدات املرتبطة بها. وال شــك أن أطر الرصد يجب 

أن تأخذ يف االعتبار الطابع املتكامل ألهداف التنمية املســتدامة، 

وتســّهل تحديد أوجه التآزر واملقايضات.

n  الروابــط بني املقاصد املتصلة بالهدف 2 من أهداف
التنمية املستدامة 

يتطلّب تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة االهتامم 

باألبعــاد األربعــة لألمن الغذايئ والتغذية كام تحّددها لجنة األمن 

الغــذايئ العاملي ومؤمتر قمة األغذية العاملية عام 1996:

القضــاء عــى الجوع - الحصول عىل األغذية يف جميع األوقات 	 

)الغايتان 2-1 و3-2(.

تحقيق التغذية املحّســنة - استخدام األغذية وإجراءات مكّملة 	 

للقضاء عىل ســوء التغذية )الغاية 2-2(.

تحقيــق األمــن الغذايئ - توّفر األغذية )الغايتان 2-3 و2 ب( 	 

واســتقرار نظم األغذية )الغايتان 2-4 و2 ب(.

تعزيز الزراعة املســتدامة - اســتقرار نظم األغذية )الغاية 4-2( 	 

واملدخالت )الغايتان 2-3 و5-2(.

ســوف تختلف التحديات لتحقيق جميع هذه املقاصد بني ســياق 

وآخر، إمنا ســتكون مرتابطة إىل حّد بعيد بني بعضها. عىل ســبيل 

املثال، يف الســياقات التي يعتمد فيها العديد من األشــخاص الذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ عىل الزراعة لكســب عيشــهم، سوف 

تشــّكل أيضاً التحســينات يف اإلنتاجية الزراعية واملداخيل لدى منتجي 

األغذية عىل نطاق صغر )الغاية 2-3( طريقًة لتحســني الحصول عىل 

األغذيــة )الغايــة 2-1(، فيام تصبح الزراعة أكرث قدرة عىل الصمود 

وأكرث اســتدامة )الغاية 2-4(، وســوف تؤثر بقوة عىل توفّر اإلمدادات 

الغذائية واســتقرارها يف املســتقبل )الغايتان 2-3 و2-4(. وقد ال تكون 

مضاعفــة اإلنتاجيــة ومداخيل منتجي األغذية عىل نطاق صغر )الغاية 

2-3( كافيــًة للقضــاء عىل الجوع وتوفر األغذية املالمئة. وبتعبر آخر، 

ينبغــي تقييــم التقدم املحرز يف تحقيق كّل من هذه املقاصد بالتوافق 

مــع التقــدم عىل صعيد أهداف أخرى. ولن تكون أّي من هذه املقاصد 

مبفردها كافية لتحقيق الهدف 2من أهداف التنمية املســتدامة.

كيف ميكن رصد خطة متكاملة؟
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n  الروابط بني الهدف 2 وأهداف التنمية املســتدامة
األخرى

ســوف يعتمد التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق مختلف مقاصد 

الهــدف 2 عــىل التقدم يف مجاالت أخرى يف خطة عام 2030. 

ويجب أن تكون السياســات والربامج عىل اطاّلع عىل هذه الروابط 

واملقايضــات املمكنــة. غر أن ذلك قد يطرح تحدياً نظراً إىل أن هذه 

الروابــط متعــّددة ومعّقدة. وترد يف األمثلة أدناه بعض الروابط 

الرئيســية حيث أنها تتصل باألبعاد األربعة لألمن الغذايئ والتغذية.

الحصول عىل األغذية

الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة بشأن القضاء عى 	 

الفقر: يشكل نقص الدخل العامل األهم بالنسبة إىل الكثر مّمن 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ. والعديد من منتجي األغذية 

يف العامل غر قادرين عىل توفر التغذية املالمئة ألنفسهم، وغالباً 

ما يكون حصولهم عىل األرايض واملياه وغرها من املوارد املنتجة 

واملالية قليالً أو معدوماً. كام أن األسواق الفعالة واملداخيل 

الكافية رضورية لضامن أن يحصل جميع األشخاص يف كّل مكان 

عىل أغذية مغّذية لحياة صحية. وحني يكون األشخاص غر 

قادرين عىل العمل بسبب وضعهم الصحي اليسء، أو عمرهم، 

أو الالمساواة من حيث النوع االجتامعي أو العجز، أو ببساطة 

بسبب النقص يف الوظائف، من الرضوري وضع وسائل مالمئة 

للحامية االجتامعية لضامن أن يحصلوا مع عائالتهم عىل األغذية. 

وتوفّر برامج الحامية االجتامعية منافع اتضح أنها تساهم مبارشة 

يف تحسني األمن الغذايئ والتغذية يف صفوف األرس املتدنية 

الدخل، ومتثل وسائل باتجاه تحقيق منافع أخرى، مثل تحسينات 

البنية التحتية وتوفر الرعاية الصحية والتعليم لألطفال.

 وتضــّم مقاصد أخرى ذات الصلة بالحصول عىل األغذية 	 

الهدف 8 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن تعزيز النمو 

االقتصادي املطّرد والشــامل للجميع، والهدف 10 بشأن الحّد 

من عدم الالمساواة.

توّفر األغذية واألسواق

الهدف 12 من أهداف التنمية املســتدامة بشأن ضامن 	 

االســتهالك واإلنتاج املسؤولني يتصل مبارشًة بتعزيز الزراعة 

املســتدامة واإلمدادات الغذائية، ويشّدد عىل أهمية الحّد من 

املهدر والفاقد من األغذية عىل مســتوى املزرعة وعىل طول 

امتداد سلســلة السوق )الغاية 3-12(.

الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة بشأن اتخاذ اإلجراءات 	 

ملكافحة تغّي املناخ: تتأىت عن مخاطر املناخ آثار غر متناسبة 

عىل األشخاص األشد فقراً، واملعرّضني أكرث إىل الكوارث املتصلة 

باملناخ التي تزيد الجوع من خالل تدمر األرايض، والرثوة 

الحيوانية، واملحاصيل واإلمدادات الغذائية وتقييد وصول 

األشخاص إىل األسواق. ومن دون تنمية رسيعة وشاملة وذكية 

مناخياً تدمج الجهود للحّد من االنبعاثات وتحمي الفقراء، 

سوف يتأثر عدد أكب  من األشخاص بعد بالفقر والجوع. 

وقد تتوفّر املقايضات فيام تشكل الزراعة حالياً مصدراً هاماً 

النبعاثات غازات الدفيئة التي تساهم يف تغّر املناخ، فيام قد 

تتنافس بعض الجهود للتخفيف من آثار تغر املناخ )مثل الطاقة 

من الوقود الحيوي( عىل املوارد الرضورية إلنتاج األغذية.

الهدف 14 من أهداف التنمية املســتدامة بشأن صون 	 

واســتخدام املوارد البحرية عى نحو رشــيد والهدف 15 من 

أهداف التنمية املســتدامة بشأن صون واستخدام األرايض عى 

نحو مســؤول، ووقف خسارة التنّوع البيولوجي أساسيان لتوفر 

اســتدامة اإلمدادات الغذائية يف األجل الطويل. كام أن كبح 

تدهــور األرايض، وإزالة الغابات والتصّحر، والحفاظ عىل النظم 

اإليكولوجيــة الربية وترميمها مثل الغابات، واألرايض الرطبة، 

واألرايض الجافة، والجبال قد تكون منافع مشــرتكة متأتية عن 

مامرســات زراعية مستدامة وقادرة عىل الصمود تزيد إنتاجية 

الحيــازات الصغرة، وتولّد وظائف إضافية خارج املزرعة. وقد 

تتوفّر املقايضات فيام تحّول مثالً إعادة التشــجر وتدابر صون 

أخرى األرايض عن االستخدام الزراعي.

وتشــمل أهداف أخرى متصلة بتوفر األغذية املالمئة الهدف 	 

6 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن ضامن توفّر املياه 

واإلمــدادات الصحية للجميع، وبخاصة الجوانب املتصلة بإدارة 

املياه، والهدف 7 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن ضامن 

الحصــول عــىل طاقة معقولة الكلفة ونظيفة، والهدف 9 من 

أهداف التنمية املســتدامة بشــأن بنية تحتية قادرة عى الصمود، 

وتشــجيع الصناعة الشاملة واملستدامة وتعزيز االبتكار.

التغذية واستخدام األغذية

الهدف 6 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن ضامن توفّر 	 

امليــاه النظيفة واإلمدادات الصحية والهدف 3 من أهداف 

التنمية املســتدامة بشأن ضامن الحياة الصحية والرفاه مهاّمن 

من أجل تحســني التغذية. كام أن الحصول عىل مياه نظيفة 

وعىل اإلمدادات الصحية مينع انتشــار اإلسهال واألمراض التي 
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تنقلها املياه. وتحول بعض األمراض من اســتخدام جســم اإلنسان 

لألغذية بصورة فعالة، األمر الذي يؤدي إىل ســوء التغذية. فإن 

عالج فروس نقص املناعة البرشية بالعالج املضاد للفروســات 

الرجعيــة يتطلّب تغذية جيدة ليكون فعاالً.

الهدف 4 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن ضامن التعليم 	 

الجّيد: يعّزز التعليم قدرة األشــخاص عىل تكييف ترصفاتهم، مبا 

يف ذلك تغذيتهم، ونظافتهم، ومامرســاتهم يف مجال اإلصحاح 

والصحــة، وعىل املطالبة بخدمات مالمئة. ويف إطار الرزمة 

األساســية لتوفر صحة وتغذية تالميذ املدارس، تساعد برامج 

الوجبات املدرســية عىل ضامن أن يحصل األطفال عىل التعليم 

رغم األزمات أو الفقر املزمن، وتســاهم بالتايل يف كرس تناقل 

الجوع بني األجيال.

استقرار األغذية

ال تتناول خطة عام 2030 بصورة مبارشة مسألة استقرار توفّر 	 

األغذية، غر أن تحقيق املقاصد 2-4 )جعل نظم األغذية قادرة 

عى الصمود يف وجه تغّي املناخ واألحداث املناخية القصوى( 

و2 ب )تصحيح ومنع القيود واالختالالت التجارية يف األسواق 

الزراعية العاملية، وذلك طبقاً لوالية جولة الدوحة اإلمنائية( 

قد يساهم يف استقرار اإلمدادات الغذائية وتحسني النفاذ إىل 

األسواق. كام أن تحقيق األهداف واملقاصد املتصلة بتحسني 

البنية التحتية )مثل املقاصد 2 أ، و9 أ و11 أ(، ومكافحة تغّي 

املناخ )الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة(، وتعزيز 

السالم )الهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة(، وحشد موارد 

مالية وتعزيز التجارة واستقرار االقتصاد الكّل العاملي )الهدف 

17 من أهداف التنمية املستدامة( قد تساهم أيضاً يف ذلك.

الروابط الشاملة

الهدف 5 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن تحقيق املساواة 	 

بني الجنســني ومتكني املرأة والفتيات: إن دور املرأة يف تحقيق 

األمــن الغذايئ والتغذية موثّق جّيداً: فاملرأة توفر األغذية 

لعائلتها، وتنتج األغذية وتســّوقها، وتضطلع بأدوار أساسية يف 

القضاء عىل حلقة الجوع بني األجيال. ويف ســياقات عديدة، 

يعيق تحســني اإلنتاجية الزراعية الحصول غر املتساوي عىل 

األرايض، واملدخالت، واالئتامنات وموارد أخرى بالنســبة إىل 

املرأة التي تشــكل جزءاً كبراً من القوة العاملة الزراعية. كام أن 

تحســني الحصول عىل املياه وخدمات الطاقة يقلّص العبء عىل 

النســاء والفتيات اللوايت غالباً ما ميضني عدة ســاعات يف اليوم 

يجمعــن امليــاه والكتلة الحيوية للطهو، فيصبح لديهن مزيد من 

وقت الفراغ للمشــاركة يف التعليم ويف أنشــطة مدرّة للدخل.

الهدف 16 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن تعزيز السالم 	 

والعدل واملؤسســات القوية: تخّل النزاعات يف كافة أنحاء العامل 

بالزراعة وإنتاج األغذية. فالنزاعات تجرب ماليني األشــخاص عىل 

الهــروب مــن منازلهم، األمر الذي يؤدي إىل حاالت طارئة من 

الجوع فيام يجد املهّجرون والالجئون أنفســهم من دون أّي 

وســيلة لتوفر األغذية. كام أن الجوع يولّد ويفاقم املخاطر 

عىل ســالمة األشــخاص وكرامتهم، يف حني تؤثر هذه املخاطر 

بدورها عىل حصول األشــخاص عىل األغذية. لذا، يشــكل الحّد 

من الجوع وتعزيز قيام نظم وآليات شــفافة وتشــاركية عنارص 

أساســية ملعالجة هذه االنتهاكات للحقوق. ويف الوقت ذاته، قد 

يشــكل انعدام األمن الغذايئ عامالً يســاهم يف اندالع النزاعات 

أو استئنافه. 

الهدف 17 من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن تعزيز وسائل 	 

تنفيذ وإحياء الرشاكة العاملية من أجل التنمية املســتدامة: 

ســيكون من األسايس تعزيز املوارد املالية، ونقل التكنولوجيا، 

وتنميــة القدرات، ووضع قواعد تجارية عادلة لدعم األمن 

الغذايئ والتغذية، وتعزيز الزراعة املســتدامة، إمنا قد يتطلّب 

هذا األمر اتســاقاً قوياً عرب هذه املجاالت من التعاون الدويل 

ومع جهود السياســات املحلية. كام ســيكون من الهام تتبّع 

االمتثــال لاللتزامات الدولية واالتجاهات يف التدفقات املالية، 

ولكن ال ميكن تقييم فعاليتها عىل نحو مالئم ســوى مقارنًة 

باملجموعة الواســعة من العوامل التي تحّدد البيئة املواتية 

لالســتثامرات الزراعية املستدامة، وكيفية مواءمة األطر 

السياســاتية وخطط الحوافز مع الهدف 2 من أهداف التنمية 

املســتدامة. وينبغي أيضاً رصد التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق 

الهــدف 2 مــع ما تحقق يف إطار برامج أخرى، مثل متويل متابعة 

التنمية بشــأن خطة عمل أديس أبابا، وآليات املتابعة التفاق 

باريس بشــأن تغّر املناخ، وفقاً للتنســيق من خالل اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشــأن تغّر املناخ.

n آثــار رصد األمن الغذايئ والتغذية

لقد جرى تصميم أهداف التنمية املســتدامة يف إطار رؤية شــمولية 

للتنمية املســتدامة. وبالتايل، من أجل إحراز تقدم عىل صعيد تحقيق 

الهدف 2، ينبغي عىل صانعي السياســات النظر يف الروابط الداخلية 

والتفاعالت الحاســمة القامئة بني الهدف 2 وجميع األهداف األخرى. 

وينبغي أيضاً أن تســّهل أطر الرصد تحديد هذه الروابط وفعالية 
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السياســات الكاملة. ويجب أن تتيح تجاوز التتبع البســيط للمؤرشات، 

وأن توفـّـر أدوات تقييــم لتحديد كيفية تأثر التدخالت عرب املجاالت 

السياســاتية عىل النتائج الرئيســية، وكيفية مساهمة تحقيق أحد 

أهداف التنمية املســتدامة )أو عدم مســاهمته( يف التعجيل بالتقدم 

لتحقيق هدف آخر. ومن شــأن التقارير املســتقبلية عن حالة األمن 

الغذايئ والتغذية يف العامل أن تســاهم يف الرصد املتكامل للتقدم عىل 

صعيد القضاء عىل الجوع واســتئصال جميع أشــكال سوء التغذية 

)الغايتــان 2-1 و2-2(، مــن خالل تقييم أوجه التآزر واملقايضات وبذل 

جهــود لتحقيــق املقاصد األخرى يف إطار الهدف 2 والتقدم املحرز عىل 

صعيد أهداف أخرى من أهداف التنمية املســتدامة. وميكن أن يجري 

ذلك بصورة خاصة عىل املســتوى العاملي من خالل مقارنات إقليمية 

وقطرية، ودراســات حالة قطرية. وســوف يتناول كل تقرير الحق 

مجموعــة فرعية من الروابط ذات الصلة. 
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تفيد مذكرة املعلومات هذه عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف بداية خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030. وتحّدد تحديات القياس الرئيسية املتصلة برصد 

التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة الذي 

يرمي إىل القضاء عىل الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية وتعزيز 

الزراعة املستدامة.

 وتحّدد هذه املذكرة أيضاً أهم الروابط القامئة بني العنارص الواردة تحت الهدف 

2، وبني الهدف 2 وأهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة. كام أنها تشري إىل 

التحديات يف مجال رصد التقدم املحرز عىل صعيد تحسني األمن الغذايئ والتغذية 

ونظم الزراعة املستدامة.
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