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الرسائل الرئيسية

ç  تدعو خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وعقد األمم املتحدة

للعمل من أجل التغذية 2016-2025 جميع البلدان وأصحاب املصلحة 

إىل العمل معاً للقضاء عىل الجوع والوقاية من جميع أشكال سوء 

التغذية بحلول عام 2030. 

ç  تشكل طبعة هذا العام من حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل

لعام 2017 بداية رصد منتظم للتقدم املحرز نحو تحقيق مقاصد األمن 

الغذايئ والتغذية التي حددتها خطة عام 2030.

ç  ارتفع عدد األشخاص يف العامل الذين يعانون من قصور التغذية

املزمن يف عام 2016 إىل 815 مليون نسمة، مقارنة بـ777 مليون نسمة 

يف عام 2015، وإن كان العدد أقل مام كان عليه عام 2000، أي 900 

مليون نسمة.

ç  بعد انخفاض مطول، قد تشري هذه الزيادة األخرية إىل انعكاس

يف االتجاهات. وقد تفاقمت حالة األمن الغذايئ عىل وجه الخصوص 

يف أنحاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق آسيا وغرب 

آسيا، وكان هناك تدهور ملحوظ خاصة يف حاالت النزاعات، النزاعات 

املصحوبة بحاالت جفاف أو فيضانات.

ç  مل يتجلَّ التوقف الواضح يف خفض معدالت الجوع بعد يف انتشار

سوء التغذية املزمن أو الهزال لدى األطفال، اللذين ال يزاالن يستمران يف 

االنخفاض، عىل الرغم من أن وترية التحسن قد تباطأت يف عدة مناطق.

ç  انخفض معدل انتشار التقزّم عىل الصعيد العاملي من 29.5 إىل

22.9 يف املائة بني عامي 2005 و2016، عىل الرغم من أن 155 مليون 

طفل دون الخامسة من العمر ال يزالون يعانون من توقف النمو يف 

جميع أنحاء العامل.

ç  أصاب الهزال واحداً من اثني عرش طفال )52 مليوناً( من بني جميع

األطفال دون الخامسة من العمر يف عام 2016، ويعيش أكرث من نصف 

هؤالء )27.6 مليون طفل( يف جنوب آسيا.

ç  هناك أشكال متعددة من سوء التغذية املتزامنة، حيث تعاين

البلدان من معدالت مرتفعة لنقص التغذية لدى األطفال، وفقر الدم 

لدى النساء، والبدانة لدى البالغني، يف نفس الوقت. ويزيد ارتفاع 

معدالت زيادة الوزن والبدانة من هذه املخاوف. وتتزايد معدالت الوزن 

الزائد والبدانة يف مرحلة الطفولة يف معظم املناطق، ويف جميع املناطق 

للبالغني. ويف عام 2016 كان هناك 41 مليون طفل دون سن الخامسة 

يعانون من زيادة الوزن.

ç  كام أن عدد النزاعات آخذ يف االرتفاع أيضاً. وتؤثر النزاعات، التي

تفاقمها الصدمات املرتبطة باملناخ، بشكل كبري عىل األمن الغذايئ، وهي 

السبب وراء معظم الزيادة األخرية يف انعدام األمن الغذايئ. 

ç  النزاعــات هي املحــرك الرئييس لحاالت األزمات الغذائية الحادة

واملجاعــات التــي ظهرت مجدداً يف اآلونة األخرية، يف حني أن الجوع 

ونقص التغذية أســوأ بكثري حيثــام تطول النزاعات وتضعف القدرات 

املؤسسية. 

ç  ال ميكن معالجة األمن الغذايئ وسوء التغذية يف الحاالت املتأثرة

بالنزاعات كام يف حالة "سري األمور كاملعتاد": إمنا تتطلب نهجاً يراعي 

النزاعات ويوائم بني اإلجراءات املتعلقة باملساعدة اإلنسانية الفورية 

والتنمية الطويلة األجل واستدامة السالم.

ç  ويرسل هذا التقرير تحذيراً واضحاً بأن الطموح لتحقيق عامل

خال من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 سيكون أمراً صعباً: 

وسيتطلب تحقيقه جهوداً متجددة من خالل طرق عمل جديدة.
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التمهيد

تدعو الرؤية التحولية لخطة التنمية املستدامة لعام 2030 جميع البلدان 

وأصحاب املصلحة إىل العمل معا للقضاء عىل الجوع والوقاية من جميع 

أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. وال ميكن تحقيق هذا الطموح إال 

إذا أصبحت النظم الزراعية والغذائية مستدامة، بحيث تصبح اإلمدادات 

الغذائية مستقرة وتتمكن جميع الشعوب من الحصول عىل تغذية 

وصحة كافيتني. وقد تزامنت بداية خطة عام 2030 مع بدء عقد األمم 

املتحدة للعمل من أجل التغذية )2016-2025(، مام أضاف زخامً لهذه 

االلتزامات من خالل توفري إطار عمل متسق ومحدد زمنياً.

وتشكل طبعة هذا العام من تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 

بداية عهد جديد يف رصد التقدم املحرز نحو بناء عامل خال من الجوع 

وسوء التغذية يف إطار أهداف التنمية املستدامة. وعىل وجه التحديد، 

سريصد التقرير من اآلن فصاعداً التقدم املحرز نحو تحقيق مقصدي 

القضاء عىل الجوع )املقصد 2-1 من أهداف التنمية املستدامة( وجميع 

أشكال سوء التغذية )املقصد 2-2 من أهداف التنمية املستدامة(. كام 

أنه سيتضمن أيضاً تحليالً مواضيعياً حول ارتباط األمن الغذايئ والتغذية 

بالتقدم املحرز يف تحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة األخرى. 

ونظراً إىل توسيع النطاق ليشمل الرتكيز عىل التغذية، انضمت اليونيسيف 

ومنظمة الصحة العاملية إىل الرشاكة التقليدية بني منظمة األغذية 

والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، 

يف إعداد هذا التقرير السنوي. ونأمل أن تؤدي رشاكتنا املوسعة إىل فهم 

أشمل وأكرث تكامال ملا سيتطلبه القضاء عىل الجوع وجميع أشكال سوء 

التغذية، وإىل إجراءات أكرث تكامال لتحقيق هذا الهدف الحاسم.

التحديات التي نواجهها كبرية. وكام هو مبني يف القسم 1 من التقرير، 

فإن إحدى النتائج الرئيسية املثرية للقلق هي أنه بعد انخفاض مطّول يف 

معدل الجوع يف العامل، تشري أحدث التقديرات إىل أن معدل الجوع قد 

ازداد يف عام 2016 وهو يؤثر اآلن عىل 815 مليون نسمة. وعالوة عىل 

ذلك، ازدادت النسبة املئوية لألشخاص الذين يعّدون أنهم يعانون من 

الجوع يف العامل يف عام 2016، وإن كانت هذه النسبة ال تزال أدىن بكثري 

من مستويات العقد املايض. وقد بلغت هذه الزيادة األخرية يف معدل 

الجوع مستويات حادة يف أنحاء من العامل، حيث تم اإلعالن عن املجاعة 

يف مناطق يف جنوب السودان يف أوائل عام 2017، وإصدار إنذارات 

عن مخاطر عالية للمجاعة يف ثالثة سياقات أخرى )شامل رشق نيجرييا 

والصومال واليمن(.

وقد تدهورت حالة األمن الغذايئ بشكل حاد يف عام 2016 يف أنحاء من 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق آسيا وغرب آسيا. وكان ذلك 

أكرث وضوحاً يف حاالت النزاع، وال سيام حيثام تفاقمت آثار النزاع عىل 

األمن الغذايئ بسبب الجفاف أو الفيضانات، التي ترتبط جزئيا بظاهرة 

النينيو. غري أنه لوحظ أيضاً تفاقم أوضاع األمن الغذايئ يف ظروف أكرث 

سلامً، ال سيام حيثام أدى التباطؤ االقتصادي إىل استنزاف النقد األجنبي 

واإليرادات املالية، مام أثر عىل توافر األغذية بسبب انخفاض القدرة عىل 

االسترياد، والحصول عىل األغذية بسبب تقليل الحيز املايل لحامية األرس 

الفقرية من ارتفاع األسعار املحلية لألغذية. 

مل ينعكس االتجاه التصاعدي يف قصور التغذية بعد يف معدالت تقزم 

األطفال، الذي ال يزال يرتاجع. ومع ذلك، ما زال هناك 155 مليون طفل 

يعانون من التقزّم يف العامل. وال تزال مستويات تقزّم األطفال مرتفعة 

بشكل غري مقبول يف بعض األقاليم، وإذا استمرت االتجاهات الحالية، لن 

يتم تحقيق مقصد هدف التنمية املستدامة املتمثل يف الحد من تقزم 

األطفال بحلول عام 2030. وال يزال الهزال يهدد ما يقارب 52 مليون 

طفل )8 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة(، يف حني أن معدالت 

الوزن الزائد والبدانة آخذة يف االرتفاع يف معظم األقاليم بالنسبة إىل 

األطفال ويف جميع األقاليم بالنسبة إىل البالغني – وكل ذلك يسلط الضوء 

عىل العبء املتعدد لسوء التغذية كسبب مثري للقلق البالغ.
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ويرتبط الفشل يف الحّد من الجوع يف العامل ارتباطا وثيقا بازدياد النزاعات 

والعنف يف أجزاء متعددة من العامل. ويسعى القسم 2 من تقرير هذا العام 

إىل توفري فهم أوضح لهذه الصلة بني النزاعات واألمن الغذايئ والتغذية، وإىل 

إثبات رضورة أن تكون الجهود املبذولة ملكافحة الجوع متامشية مع الجهود 

الرامية إىل الحفاظ عىل السالم. وعىل مدى العقد املايض، ارتفع عدد النزاعات 

بشكل كبري وأصبحت أكرث تعقيداً واستعصاًء يف طبيعتها. وتتواجد بعض أعىل 

النسب لألطفال الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ والنقص يف التغذية يف 

البلدان املتأثرة بالنزاعات، وهي حالة أكرث إثارة للقلق يف البلدان التي تتسم 

بنزاعات مطولة ومؤسسات هشة. وقد أفىض ذلك إىل دق نواقيس الخطر 

التي ال ميكننا تجاهلها: لن نتمكن من القضاء عىل الجوع وجميع أشكال 

سوء التغذية بحلول عام 2030 ما مل نعالج جميع العوامل التي تقّوض األمن 

الغذايئ والتغذية. ويعترب تأمني مجتمعات سلمية وشاملة )هدف التنمية 

املستدامة 16( رشطاً رضورياً لتحقيق هذه الغاية.

ونؤكــد تصميمنــا الراســخ أكــرث من أي وقت مىض عــىل تعزيز العمل 

املتضافــر لتحقيــق طموحــات خطة عــام 2030 والتوصل إىل عامل 

خــال مــن الجوع وســوء التغذية والفقــر. وإن القضاء عىل الجوع 

وعــىل جميع أشــكال ســوء التغذية هدف طمــوح، ولكنه هدف 

نؤمــن بقــوة بإمكانيــة التوصــل إليه إذا ما عززنا جهودنا املشــرتكة 

وعملنــا عــىل معالجــة األســباب الكامنة وراءه، والتي تــرتك الكثري من 

النــاس يف حالــة من انعدام األمن الغــذايئ، وتعرّض للخطــر حياتهم 

ومســتقبلهم ومســتقبل مجتمعاتهــم. ومــن الواضــح أن النزاعات 

تشــكل تحديــاً كبــرياً يف ســبيل تحقيق هذا الهدف، وســتتطلب 

تحقيــق اســرتاتيجيات متعــددة القطاعات تعالــج االحتياجات 

الفوريــة يف املجــاالت اإلنســانية واإلمنائية والســلمية، والقيام 

باالســتثامرات الالزمــة لبناء القــدرة عىل الصمود من أجــل تحقيق 

الســالم الدائم واألمــن الغذايئ والتغذيــة للجميع.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

لألمم املتحدة

Gilbert F. Houngbo
رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

Anthony Lake
املدير التنفيذي لليونيسيف

Tedros Adhanom Ghebreyesus
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

David Beasley
املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي
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شكر وتقدير

أُعد تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 2017 باالشرتاك بني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية.

وبقيادة Kostas Stamoulis، توىل مهمة التنسيق الفني للمطبوعة Rob Vos وJosé Rosero من إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية يف منظمة األغذية 

 Francesco Brancaاليونيسيف(، و( Victor Aguayoو ،)الصندوق الدويل للتنمية الزراعية( Paul Wintersو Ashwani Muthoo والزراعة، بالتعاون مع

 )منظمة الصحة العاملية(، وArif Husain )برنامج األغذية العاملي(. وساهم كل من Carlo Cafiero وCindy Holleman )منظمة األغذية والزراعة(، 

 وConstanza Di Nucci )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(، وChika Hayashi )اليونيسيف(، وYvonne Forsén )برنامج األغذية العاملي(، 

وMarzella Wüstefeld )منظمة الصحة العاملية(، كمحررين فنيني. وقدم الرؤساء التنفيذيون وكبار املوظفني يف الوكاالت الخمس املشاركة يف إعداد التقرير 

تعليقات قيّمة واملوافقة النهائية عىل التقرير. 

 ،Nathalie Troubatو ،Anne Keppleو ،Klaus Grunbergerو ،Filippo Gheriو ،Juan Feng وأُعد القسم 1  من التقرير بدعم الخربة الفنية لكل من 

وSara Vivian )منظمة األغذية والزراعة(؛ وMaaike Arts، وYarlini Balarajan، وFrance Begin، وJulia Krasevec، وRoland Kupka )اليونيسيف(؛ 

 ،Laurence Grummer-Strawnو ،Diana Estevezو ،Elaine Borghiبرنامج األغذية العاملي(؛ و( Gaurav Singhalو Jean-Baptiste Pasquierو 

وLisa Rogers )منظمة الصحة العاملية(. 

 ،Marco Sánchez Cantilloو ،Domitille Kauffmann و ،Julius Jacksonو Ellen Andresen وأُعد القسم 2  من التقرير بدعم فني إضايف من  

 ،Maureen Louise Gallagherالصندوق الدويل للتنمية الزراعية(؛ و( Marian Odenigbo؛ و)منظمة األغذية والزراعة( Trudy Wijnhovenو 

 ،Margaret Orunya Lamunuبرنامج األغذية العاملي(؛ و( James Feeney؛ و)اليونيسيف( Ruth Situmaو ،Diane Hollandو 

 ،Negar Habibiو ،Marco D’Ericcoو ،Tilman Brück منظمة الصحة العاملية(. وأعد كل من( Zita Weise Prinzoو Adelheid Marschangو 

وCharles Martin-Shields، وAlex Segovia، وAstrid Sneyers، وWolfgang Stojetz، وStijn van Weezel، ورقات املعلومات األساسية. 
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 ،Günter Hemrichو ،Dominique Burgeonو ،Asha Bradley وقُدمت تعليقات ومدخالت قيّمة بشأن التقرير من قبل كل من 

 ،Rui Benficمنظمة األغذية والزراعة(؛ و( Natalia Winder-Rossiو ،Andreas Thulstrupو ،Josef Schmidhuberو ،Michelle Kendrickو 

 ،Juliet Mainaو ،Monika Blössnerالصندوق الدويل للتنمية الزراعية(؛ و( Abdelkarim Smaو ،Shantanu Mathurو ،Juliane Friedrich و 

وStefan Savin، وJulius Wekesa )منظمة الصحة العاملية(.

 ،Klaus Grunberger مسؤولني عن إعداد البيانات عن قصور التغذية واألمن الغذايئ، مع مدخالت من Sara Vivianiو Filippo Gheri وكان 

وChiamaka Nwosu، وMarinella Crillo. وقدم Salar Tayyib وفريق موازين األغذية التابع لشعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة، البيانات 

الداعمة. وأعّدت املجموعة املعنية بالتقديرات الخاصة بسوء التغذية لدى األطفال واملشرتكة بني اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ومجموعة البنك 

الدويل، اإلحصاءات عن قياسات الجسم البرشي لألطفال )الهزال والتقزّم والزيادة يف الوزن(. وكانت Diana Estevez مسؤولة عن تجميع بيانات التغذية 

مع مدخالت من Elaine Borghi، وLeanne Riley، و Lisa Rogers، و Gretchen Stevens وLaurence Grummer-Strawn )منظمة الصحة العاملية(؛ 

وJulia Krasevec، وNona Reuter، وChika Hayashi )اليونيسيف(. وكان Aurélien Mellin مسؤوالً عن إعداد امللحق 2 ومعالجة البيانات ذات 

الصلة، مع مدخالت من Stefania DiGiuseppe )منظمة األغذية والزراعة(. وقدمت أريج جعفري دعام قيام ونسقت املراحل األخرية يف إنجاز هذا 

التقرير.

تولت دائرة برمجة االجتامعات والتوثيق التابعة لشعبة املؤمتر واملجلس وشؤون املراسم يف منظمة األغذية والزراعة خدمات الرتجمة والطباعة. وتولت 

املجموعة املعنية بالنرش يف مكتب االتصاالت يف منظمة األغذية والزراعة توفري الدعم التحريري والتصميم والتنسيق باللغات الرسمية السّت جميعها. 
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بوجمبورا، بوروندي

امراة تستلم حصص البذور يف 

معرض ريفي للبذور.

 ©FAO/Giulio Napolitano



الرسائل الرئيسية:
ç  بعد انخفاض مطول، يبدو أن الجوع يف العامل آخذ يف االرتفاع

مرة أخرى. وقد زاد العدد املقدر لألشخاص الذين يعانون من 

 قصور التغذية من 777 مليون شخص يف عام 2015، 

إىل 815 مليون شخص يف عام 2016.

ç  ميكن أن يعزى جزء كبري من الزيادة األخرية يف انعدام األمن

الغذايئ إىل العدد األكرب من النزاعات، التي غالباً ما تتفاقم بسبب 

الصدمات املرتبطة باملناخ.

ç  حتى يف بعض البيئات السلمية، تدهور األمن الغذايئ مع

 التحدي الذي يشكله التباطؤ االقتصادي يف الحصول عىل 

الغذاء بالنسبة إىل الفقراء.

ç  ال ينعكس االتجاه املقلق يف قصور التغذية بعد يف مستويات

سوء التغذية املزمن لدى األطفال )التقزّم(، التي ما زالت تنخفض 

– ولكن مبعدالت أبطأ يف عدة مناطق.

ç ً  عىل الرغم من الرتاجع، أصاب التقزم يف عام 2016 واحدا

من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة، أي 155 مليون طفل. ويف 

 بعض املناطق، يؤثر التقزم عىل ثلث األطفال دون

سن الخامسة.

ç .)ال يزال التقزم يهدد حياة ما يقارب 52 مليون طفل )8 يف املائة

ç  يعاين حوايل ثلث النساء يف سن اإلنجاب )33 يف املائة( يف

جميع أنحاء العامل من فقر الدم، مام يعرض أيضاً تغذية وصحة 

العديد من األطفال للخطر.

ç  تزداد معدالت الوزن الزائد لدى األطفال والبدانة لدى

البالغني، مبا يف ذلك يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

ç  هناك أشكال متعددة من سوء التغذية يف نفس الوقت، حيث

تشهد البلدان معدالت عالية من قصور التغذية لدى األطفال 

والبدانة لدى البالغني يف الوقت نفسه.

القسم 1
األمن الغذائي 
 والتغذيةفي العالم 
في عام 2017



القسم  1   

 األمن الغذائي والتغذية 
في العالم في عام 2017

 بعد اخنفاض مطّول، 
 يبدو أن اجلوع يف العامل 

آخذ يف االرتفاع مرة أخرى

يف عام 2016، ارتفع عدد الذين يعانون من قصور التغذية يف العامل 

إىل ما يقدر بنحو 815 مليون شخص، مقارنة بـ777 مليون شخص يف 

عام 2015، ولكنه ال يزال منخفضاً مقارنًة بـ900 مليون شخص يف عام 

2000. وباملثل، يف حني أنه من املتوقع أن يكون انتشار قصور التغذية 

قد ازداد إىل ما يقدر بـ11 يف املائة يف عام 2016، فإن هذا الرقم ال يزال 

أقل بكثري من املستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن. ومع ذلك، 

فإن الزيادة األخرية تثري قلقاً بالغاً وتشكل تحدياً كبرياً أمام االلتزامات 

الدولية بإنهاء الجوع بحلول عام 2030. 

ومل يتضح بعد ما إذا كان هذا االرتفاع األخري يف مستويات الجوع 

وانعدام األمن الغذايئ يشري إىل بداية االتجاه التصاعدي، أو ما إذا كان 

يعكس حالة حادة عابرة. غري أن االنخفاض يف مستويات ودرجة قصور 

التغذية قد تباطأ بشكل ملحوظ منذ عام 2010. ويأيت هذا الخرب املثري 

للقلق يف سنة أُعلنت فيها املجاعة يف بلد واحد )جنوب السودان(، وتم 

فيها تحديد حاالت انعدام األمن الغذايئ عىل مستوى أزمات معرضة 

لخطر التحول إىل مجاعات يف العديد من البلدان األخرى )مبا يف ذلك 

نيجرييا والصومال واليمن(. 

وقــد تدهورت حالة األمن الغذايئ بشــكل واضح يف أنحــاء من أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكربى وجنوب رشق وغرب آســيا، كام هو مفصل 

يف القســم 1 مــن هذا التقرير. ولوحظت حــاالت التدهور عىل األخص 

يف حــاالت نشــوب النــزاع، التي كثرياً ما تفاقمت بســبب الجفاف أو 

الفيضانــات )املرتبطــة جزئيــا بظاهرة النينيو(. ويتناول القســم 2 من 

هــذا التقريــر تحليــال معمقا لكيفية تأثــري النزاعات عىل األمن الغذايئ، 

وكيــف ميكــن النعدام األمن الغذايئ نفســه أن يصبح ســبباً للنزاعات. 

ويف الســنوات العــرش املاضية، ازداد عدد النزاعــات العنيفة يف العامل 

بشــكل كبري، وأصــاب املجتمعات الريفية بشــكل حاد. وبالتايل، فإن 

املزيــد مــن النزاعات يؤدي إىل زيادة انعــدام األمن الغذايئ، ويؤجج 

بــؤر العنــف، ويخلــق بؤراً جديدة. وقد تدهــورت الحالة أيضاً يف بعض 

األماكن الســلمية، وال ســيام تلك املترضرة مــن التباطؤ االقتصادي. 

وقــد عاىن عدد مــن البلدان، التي تعتمد اعتامدا شــديدا عىل صادرات 

الســلع األساســية، من انخفاض حاد يف عائدات الصادرات واإليرادات 

املالية يف الســنوات األخرية، مام أثر عىل توافر األغذية بســبب 

انخفاض القدرة عىل االســترياد، وعىل الوصول إىل األغذية بســبب 

انخفــاض اإلمكانيــات املالية لحامية األرس الفقرية من ارتفاع أســعار 

n .األغذيــة املحلية

 تواصل مستويات نقص 
التغذية لدى األطفال 
 اخنفاضها، يف حني أن
 مستويات الوزن الزائد

آخذة يف االرتفاع
غري أن االتجاه املثري للقلق يف مؤرشات قصور التغذية ال ينعكس يف 

النتائج التغذوية. وتشري األدلة بشأن مختلف أشكال سوء التغذية 

)املبينة أدناه( إىل استمرار االنخفاض يف انتشار تقزم األطفال، كام يتضح 

من املعدالت العاملية واإلقليمية. ومع ذلك، ال يزال التقزم يؤثر عىل 

واحد تقريبا من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة، مام يزيد من 

خطر ضعف القدرة املعرفية، وضعف األداء يف املدرسة والعمل، والوفاة 
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بسبب العدوى. ويف الوقت نفسه، فإن زيادة الوزن بني األطفال دون 

سن الخامسة قد أصبحت مشكلة يف معظم املناطق، وال تزال البدانة 

لدى البالغني ترتفع يف جميع املناطق. وبالتايل هناك أشكال متعددة 

متزامنة من سوء التغذية، حيث تشهد البلدان معدالت عالية من قصور 

التغذية لدى األطفال والبدانة لدى البالغني يف الوقت نفسه.

وقد يكون من الصعب فهم الوضع الذي يتدهور فيه األمن الغذايئ من 

حيث الكفاية املقّدرة من املتناول من الطاقة الغذائية عىل املستوى 

العاملي، يف الوقت الذي تنخفض فيه مستويات قصور التغذية )التقزّم( لدى 

األطفال، وتزداد فيه مستويات البدانة لدى البالغني. غري أن األمن الغذايئ 

هو أحد املحددات للنتائج التغذوية، وال سيام بالنسبة إىل األطفال. وتشمل 

العوامل األخرى: املستوى التعليمي للمرأة؛ واملوارد املخصصة للسياسات 

والربامج الوطنية املتعلقة بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال؛ 

والحصول عىل املياه النظيفة؛ واملرافق الصحية األساسية والخدمات الصحية 

الجيدة؛ ومنط الحياة؛ وبيئة التغذية؛ والثقافة. وينبغي إجراء املزيد من 

التقييامت الخاصة بالسياق لتحديد الروابط بني األمن الغذايئ والتغذية 

لدى األرس واألسباب الكامنة وراء التباين الواضح يف أحدث اتجاهات 

األمن الغذايئ والتغذية. غري أن هذه التقديرات تشكل، عموماً، تحذيراً بأن 

التوصل إىل عامل خال من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 سيشكل 

تحدياً، وأن تحقيق ذلك الهدف سيتطلب التزاما مستمرا وجهودا لتعزيز 

n .توافر األغذية املغذية والحصول عليها بشكل كاف

حقبة جديدة: األمن الغذائي 
والتغذية يف خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030
ميثل تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 2017 بداية 

حقبة جديدة يف مجال رصد التقدم املحرز نحو التوصل إىل عامل خال 

من الجوع وسوء التغذية – وهو هدف حددته خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 )خطة عام 2030(. ويدعو هدف التنمية املستدامة 2 

البلدان إىل "القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحسّنة 

وتعزيز الزراعة املستدامة" بحلول عام 2030. ويتألف هدف التنمية 

املستدامة 2 من مثاين مقاصد، ويجمع بني الجوع، واألمن الغذايئ، 

والتغذية، والزراعة املستدامة، تحت هدف واحد، مام يجرب املجتمع 

الدويل عىل التحرك نحو فهم ترابطها، وتعزيز نهج وإجراءات متكاملة 

للسياسات. وتتزامن بداية خطة عام 2030 مع بدء عقد األمم املتحدة 

للعمل من أجل التغذية )2016-2025(، مام أضاف زخامً للجهود 

املشرتكة من أجل القضاء عىل الجوع ومنع أشكال سوء التغذية يف 

جميع أنحاء العامل.

ويرصــد القســم 1 من هذا التقرير التقــدم املحرز يف ضامن حصول 

الجميــع عــىل الغذاء )املقصد 2-1 من أهداف التنمية املســتدامة(، 

ووضع حّد لجميع أشــكال ســوء التغذية )املقصد 2-2 من أهداف 

التنميــة املســتدامة(. ويقدم تقرير هذا العام، ألول مرة، مقياســني 

لألمــن الغذايئ. ويُســتكمل مؤرش منظمة األغذية والزراعــة التقليدي 

عن مدى الجوع، أي انتشــار قصور التغذية، مبؤرش انتشــار انعدام 

األمــن الغــذايئ الحاد، الذي يقدر اســتناداً إىل البيانات التي تم 

جمعهــا مــن األفــراد البالغني يف جميع أنحاء العامل باســتخدام مقياس 

املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ. وهــذا املقياس هو أداة جديدة، 

تســتند إىل املقابــالت املبارشة، لقياس قــدرة الناس يف الحصول عىل 

الغــذاء. وباإلضافــة إىل ذلك، يقيّم التقرير اتجاهات ســتة مؤرشات 

للتغذيــة، مبــا يف ذلك ثالثة مؤرشات لهدف التنمية املســتدامة 2 

بشــأن ســوء تغذية األطفال )التقزم، والهزال، والوزن الزائد(. ويهدف 

التقييــم أيضــاً إىل التوصــل لفهم أفضل للصــالت بني أول مقصدين 

لهــدف التنمية املســتدامة 2 واإلجراءات الالزمــة لتحقيقهام. ونظراً 

لنطاقهــا املعــزز، تم توســيع الرشاكة التقليدية بــني منظمة األغذية 

والزراعــة، والصنــدوق الدويل للتنمية الزراعيــة، وبرنامج األغذية 
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العاملــي، مــن أجل إعداد هذا التقرير، ليك تشــمل معرفة وخربة 

اليونيســيف ومنظمة الصحــة العاملية أيضاً. 

ويربط القســم 2 مــن التقرير التقدم املحرز نحو تحســني األمن 

الغــذايئ والتغذيــة بأهداف التنمية املســتدامة. ونظراً إىل االتجاهات 

العامليــة األخــرية، يركز هذا العام عــىل العالقة بني الهدفني 2 و16 

مــن أهداف التنمية املســتدامة – أي بــني النزاعات واألمن الغذايئ 

والســالم. وال يبــني ذلك كيفية تأثــري النزاعات عىل األمن الغذايئ 

والتغذية فحســب، بل كيف ميكن لألمن الغذايئ املحّســن وســبل 

كســب العيش الريفية األكرث صمودا، املســاهمة يف منع نشــوب 

n .النزاعات وتحقيق الســالم الدائم

 االجتاهات احلديثة 
 يف جمال اجلوع وانعدام 

األمن الغذائي
 املقصد 1-2

 "القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، 
وال ســيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع، 

على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغّذي طوال 
العام بحلول عام 2030".

اإلطار 1
تنقيح تقديرات انتشار قصور التغذية والتوقعات لعام 2016

1 أنظــر امللحــق 1 )املالحظات املنهجية صفحة 95(.

تحاول منظمة األغذية والزراعة باستمرار تحسني موثوقية تقديرات انتشار 

قصور التغذية املستمدة من البيانات القطرية الرسمية عن اإلمدادات 

الغذائية، واستهالك األغذية، واالحتياجات من الطاقة )مع مراعاة الخصائص 

الدميوغرافية مثل العمر والنوع االجتامعي ومستويات النشاط البدين(.1 

وتعكس تقديرات انتشار قصور التغذية الواردة يف هذا التقرير عدة تحديثات 

وتنقيحات لتلك التي قُدمت يف التقارير املاضية عن حالة انعدام األمن الغذايئ 

يف العامل. وأهمها:

e  ًتقديرات محّدثة إلمدادات الطاقة الغذائية لعامي 2014 و2015، استنادا

إىل موازين األغذية املتاحة لتلك السنوات؛

e  تقديــرات ســنوية أكرث دقة إلمدادات الطاقــة الغذائية لعدد من

البلــدان، نتجــت عن تنقيحات شــاملة للمنهجية املســتخدمة يف تجميع 

األغذية؛ موازين 

e  تقديرات محدثة لتوزيع االستهالك الغذايئ املعتاد ضمن السكان الوطنيني

)تقاس من خالل معامل االختالف( باستخدام البيانات الجزئية من 

الدراسات االستقصائية الوطنية لألرس املعيشية يف 51 بلداً؛

e  تقديرات محدثة ملدى االحتياجات العادية للفرد العادي يف بلد ما، استناًدا

إىل بيانات جديدة عن متوسط الطول لكل من الجنسني ولكل فئة عمرية 

من السكان، مستمدة من الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية.

وتسمح هذه التحديثات والتنقيحات بتقديرات سنوية موثوقة النتشار 

قصور التغذية عىل املستويني العاملي واإلقليمي، لتحل محل متوسطات 

السنوات الثالث للنرشات السابقة.

وبســبب االفتقــار إىل بيانــات عــن موازين التغذية األخــرية، تم تقدير 

انتشــار قصــور التغذيــة لعام 2016 كالتــايل: تم تقدير متوســط ومعامل 

التغذيــة يف االســتهالك الغــذايئ املعتاد عىل أســاس نوعني مــن املعلومات 

املســاعدة. أوالً، تم تحديث متوســط مســتويات االســتهالك الغذايئ 

باســتخدام األرصدة الســلعية املتاحة من قبل شــعبة التجارة والســلع 

التابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعة. وثانياً، اســتخدمت األدلــة التي وفرها 

مقيــاس املعانــاة مــن انعدام األمــن الغذايئ التي تــم جمعها يف األعوام 

2014 و2015 و2016، لتقديــر التغــريات يف معامــل التباين الذي تســتند 

إليــه تقديرات انتشــار قصــور التغذية لعــام 2016. وقد أجريت هذه 

التوقعــات للبيانــات املجمعــة عىل املســتويات العامليــة، واإلقليمية، 

واإلقليميــة الفرعيــة فقــط، مبا أن القيــام بذلك عىل املســتويات القطرية 

قــد يخضــع لهوامــش أكرب من الخطأ. ولهذا الســبب، ال يقدم هــذا التقرير 

تقديــرات انتشــار قصــور التغذية لســنة واحدة عىل املســتوى القطري –

وبــدالً مــن ذلك يعرض جــدول امللحق ألف 1.1 )صفحة76( متوســطات 

ثالث ســنوات عىل املســتوى القطري.
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يعترب مؤرش انتشار قصور التغذية، الذي صدر يف عام 1974 املؤرش الدويل 

لقياس الجوع وانعدام األمن الغذايئ )أنظر اإلطار 1(. وبالتايل، أقر املجلس 

االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة، مؤرش انتشار قصور التغذية كمؤرش 

لرصد املقصد 2-1 لهدف التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي.

وقد وضعت منظمة األغذية والزراعة مؤخراً أداة جديدة لتكملة 

املعلومات التي يوفرها مؤرش انتشار قصور التغذية: مقياس املعاناة من 

انعدام األمن الغذايئ. واستنادا إىل البيانات التي تم جمعها مبارشة من 

عينات متثّل األفراد من حوايل 150 بلداً يف جميع أنحاء العامل، تقيس هذه 

األداة قدرة الناس عىل الحصول عىل الغذاء الكايف. وبالتايل، ينرش تقرير 

هذا العام ألول مرة مؤرشا النعدام األمن الغذايئ الحاد. ويحتسب هذا 

التدبري مؤرش انتشار قصور التغذية بشكل تقريبي، مبا أن هذين املؤرشين 

يعكسان مدى الحرمان الشديد من األغذية؛ ولكنهام يستندان إىل مصادر 

مختلفة للبيانات ومنهجيات مختلفة. وتعد تقديرات مقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ محدثة أكرث – حيث تتوفر أحدث التقديرات 

املرصودة لعام 2016 – يف حني أن مؤرش انتشار قصور التغذية يُستمد 

عادة من بيانات ال تتوفر إال بعد عدة سنوات.

انتشار قصور التغذية
تشــري أحدث التقديرات عن انتشــار قصور التغذية )أنظر الجدول 1( 

إىل أنه عىل الرغم من النمو الســكاين الكبري، انخفضت نســبة الذين 

يعانــون مــن قصــور التغذية يف العامل من 14.7 يف املائة يف عام 2000 

إىل 10.8 يف املائة يف عام 2013 )الشــكل 1(. غري أن معدل االنخفاض 

هذا قد تباطأ بشــكل كبري مؤخراً، حيث توقف بشــكل فعيل بني عامي 

2013 و2015. ومــام يبعــث عىل القلق أكرث من ذلك أن تقديرات 

منظمة األغذية والزراعة لعام 2016 تشــري إىل أن انتشــار قصور 

التغذيــة يف العــامل رمبــا يكون قد ارتفع إىل 11 يف املائة، مام يعنى 

العودة إىل املســتوى املســجل يف عام 2012 ويشري إىل احتامل عكس 

االتجاه التنازيل الذي اســتمر خالل العقود األخرية.

الشكل 1
عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف ارتفاع منذ 

عام 2014 وقد بلغ حوايل 815 مليون شخص يف عام 2016

مالحظة: انتشــار نقص التغذية وعدد الذين يعانون منه يف العامل، الفرتة 2000-2016. تشــّكل األرقام لعام 2016 توقعات اســترشافية )انظر اإلطار 1، الصفحة 4 واملالحظات املنهجية يف امللحق 1 صفحة 95(.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 1
انتشار قصور التغذية يف العامل  حبسب اإلقليم، الفرتة 2016-2000 

2000200520102011201220132014201512016

)نسبة مئوية(

14.714.211.511.211.010.810.710.611.0العامل

24.320.818.317.917.817.818.118.520.0أفريقيا

6.86.35.14.88.58.48.38.38.3أفريقيا الشاملية

28.123.720.620.220.020.020.420.822.7أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

39.334.330.930.230.630.630.931.133.9رشق أفريقيا

37.429.423.823.122.522.324.024.425.8أفريقيا الوسطى

7.16.46.76.36.26.26.56.68.0أفريقيا الجنوبية

15.112.010.09.99.99.89.810.411.5أفريقيا الغربية

16.717.013.212.812.512.211.911.611.7 آسيا     

17.620.115.715.715.615.415.114.714.2آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية

15.714.210.69.99.18.48.28.28.4آسيا الوسطى

17.720.415.915.915.915.715.314.914.4آسيا الجنوبية

16.615.211.610.910.49.99.69.29.7آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا

14.614.111.310.710.39.99.59.19.0آسيا الرشقية

22.018.112.411.310.710.09.79.411.5جنوب رشقي آسيا

11.310.59.49.18.98.78.99.310.6آسيا الغربية

12.09.16.86.66.46.36.36.36.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

11.18.05.95.75.55.45.45.55.9أمريكا الالتينية

8.18.37.17.27.17.16.96.76.5أمريكا الوسطى

12.27.95.45.14.84.74.85.05.6أمريكا الجنوبية

23.823.319.919.319.419.218.918.417.7البحر الكاريبي

5.35.35.05.25.35.76.06.46.8أوسيانيا

> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5أمريكا الشاملية وأوروبا

مجموعة البلدان اآلخرى:

9.38.77.67.38.78.58.68.89.5آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية

وقد بدأ العدد املطلق للمترضرين من الحرمان الغذايئ املزمن يف 

 االرتفاع يف عام 2014 – إذا ارتفع من 775 مليون شخص إىل

 777 مليون شخص يف عام 2015 – ويقدر اآلن بأنه زاد أكرث من ذلك، 

إىل 815 مليون شخص يف عام 2016. 

ويرجع الركود يف املتوسط العاملي النتشار قصور التغذية بني عامي 2013 

و2015 إىل تغيريين متباينني عىل املستوى اإلقليمي: ازدياد نسبة الذين 

يعانون من قصور التغذية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، واستمرار 

االنخفاض يف آسيا يف الفرتة نفسها. غري أنه يف عام 2016، ازدادت نسبة 

انتشار قصور التغذية يف معظم املناطق باستثناء شامل أفريقيا، وجنوب 

آسيا، ورشق آسيا، وأمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي )الجدول 1(. 

وكان التدهور أشده يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق آسيا. 

 وال تــزال أفريقيــا جنوب الصحراء الكــربى املنطقة التي تضم 

 أعــىل معدل النتشــار قصور التغذية، مام يؤثر عىل نســبة مثرية 

 للقلــق تصــل إىل 22.7 يف املائة من الســكان يف عام 2016. 

1   القيــم املقــّدرة )انظــر اإلطار 1، صفحة 4 واملالحظــات املنهجة يف امللحق 1 صفحة 95(

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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والوضــع ملح بشــكل خاص يف أفريقيــا الرشقية، حيث يقّدر أن 

ثلــث الســكان يعانــون من قصور التغذية – وقد زاد معدل انتشــار 

قصــور التغذيــة يف منطقــة اإلقليــم الفرعي من 31.1 يف املائة يف عام 

2015 إىل 33.94 يف املائــة يف عــام 2016. أما منطقــة البحر الكاريبي 

)17.7 يف املائــة( وآســيا )11.7 يف املائــة إجامال، مع ذروتها 14.4 يف 

املائة يف جنوب آســيا( فإنهام ال تزاالن تظهران نســبة عالية النتشــار 

قصور التغذية. ويف آســيا، كان االرتفاع األبرز يف نســبة انتشــار قصور 

التغذيــة يف جنوب رشق آســيا، حيــث ارتفعت من 9.4 يف املائة إىل 

11.5 يف املائــة يف الفــرتة من 2015 إىل 2016، لتعود إىل مســتويات 

قريبــة مــن عام 2011. ويف املقابل، ال تزال املســتويات منخفضة يف 

أمريــكا الالتينيــة، رغم وجود دالئل تشــري إىل أن الوضع قد يكون 

 آخــذاً يف التدهور، وال ســيام يف أمريكا الجنوبيــة، حيث ارتفعت 

 نســبة انتشــار قصور التغذية من 5 يف املائة يف عام 2015 إىل 

5.6 يف املائــة يف عام 2016. 

ويتواجد أكرب عدد من الذين يعانون من قصور التغذية يف آسيا، ويرجع 

ذلك جزئياً إىل حجم سكانها. وتقدر منظمة األغذية والزراعة أنه يف عام 

2016، حوايل 520 مليون شخص يف آسيا، وأكرث من 243 مليون شخص يف 

أفريقيا، وأكرث من 42 مليون شخص يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، مل 

يتمكنوا من الحصول عىل الطاقة الغذائية الكافية )الشكل 2(.

وتؤكد مصادر بيانات أخرى أيضاً عىل الزيادة األخرية يف مستويات انتشار 

قصور التغذية )أنظر اإلطار 2(. وميكن أن يُعزى بذلك إىل مجموعة 

متنوعة من العوامل. وتشري معلومات جديدة من موازين السلع الغذائية 

لكثري من البلدان إىل انخفاضات حديثة يف توافر األغذية وزيادات يف 

أسعار الغذاء يف املناطق املتأثرة بظاهرة النينيو والنينيا، وال سيام يف أفريقيا 

الرشقية وأفريقيا الجنوبية، ويف جنوب رشق آسيا. وباإلضافة إىل ذلك، ازداد 

عدد النزاعات يف العقد املايض، ال سيام يف البلدان التي تواجه بالفعل 

مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذايئ، وتؤثر أعامل العنف ذات 

الشكل 2
تسّجل أفريقيا أعلى معّدالت انتشار نقص التغذية؛ وتسّجل 

آسيا العدد اإلمجايل األكرب للذين يعانون من نقص التغذية 

مالحظة: مقارنة بني معّدالت انتشــار نقص التغذية وعدد الذين يعانون منه بحســب األقاليم. ميثّل حجم الدوائر عدد الذين يعانون من نقص التغذية باملاليني بحســب اإلقليم املشــار إليه. 
تشــّكل األرقام لعام 2016 قيّامً اســترشافية )انظر اإلطار 1، الصفحة 4 واملالحظات املنهجية يف امللحق 1 صفحة 95(.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اإلطار 2
أدلة إضافية بشأن األماكن اليت تزداد فيها حالة انعدام األمن الغذائي

تعترب الزيادات املسّجلة يف انعدام األمن الغذائي بداية من منتصف عام 2014 
انقطاعًا هيكليًا مهمًا من الناحية اإلحصائية يف االجتاه السائد 

املصدر: تحليل برنامج األغذية العاملي باســتخدام بيانات الرابطة الدولية لعلم رســم الخرائط.

يجري برنامج األغذية العاملي تحليالت متكاملة للسياقات، تجمع بني 

االتجاهات التاريخية ملؤرشات انعدام األمن الغذايئ واملعلومات عن 

الصدمات الطبيعية وتدهور األرايض، لتقدير حجم وموقع السكان 

الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ. واملؤرشات الرئيسية التي 

يستخدمها برنامج األغذية العاملية لقياس انعدام األمن الغذايئ هي 

درجة استهالك األغذية، والنهج املوحد ملؤرشات اإلبالغ. ويجمع هذا 

األخري بني تقديرات مؤرش استهالك األغذية وتدابري االستجابة لظروف 

الحرمان من الغذاء و/أو الدخل.

وتجرى التحليالت املتكاملة للسياقات يف البلدان التي تعاين من انعدام األمن 

الغذايئ املزمن املعرضة للصدمات. ويف عام 2017، كان هناك 17 بلدا من هذا 

القبيل عىل النحو الذي حدده برنامج األغذية العاملي، توافرت عنها بيانات يرجع 

تاريخها إىل ما قبل عام 2012. وقد تم بناء منوذج انحدار بسيط من البيانات 

القطرية املجمعة، كشف عن انعكاس هام إحصائياً لالتجاه الخطي منذ منتصف 

عام 2014. ويف حني ال ميكن اعتبار هذا التحليل لـلبلدان السبعة عرش التي تعاين 

من انعدام األمن الغذايئ املزمن ممثال لالتجاه العاملي، فإنه يتسق مع الزيادة 

املتوقعة يف انتشار قصور التغذية املوصوف يف هذا التقرير.
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الصلة عىل املناطق الريفية، ولها أثر سلبي عىل إنتاج األغذية وتوافرها. 

وقد أثرت هذه الزيادة يف النزاعات عىل دول أفريقيا والرشق األدىن أكرث 

من غريها، وأدت إىل حاالت أزمات غذائية، وخاصة حيثام تفاقمت بسبب 

الجفاف أو غريها من األحداث ذات الصلة باألحوال الجوية وقدرات 

االستجابة الهشة )أنظر القسم 2 من هذا التقرير(.

ولوحظ أيضاً تدهور يف أوضاع األمن الغذايئ يف أماكن أكرث سلامً، ال سيام 

حيث أدى تباطؤ النمو االقتصادي إىل استنزاف النقد األجنبي واإليرادات 

املالية. وقد أثّر ذلك عىل توافر األغذية عن طريق الحّد من القدرة عىل 

االسترياد، وإمكانية الحصول عىل األغذية بسبب محدودية الحيز املايل 

لحامية األرس الفقرية من ارتفاع أسعار األغذية املحلية، كام هو الحال 

مثالً يف بعض أنحاء أمريكا الالتينية وغرب آسيا. وقد ارتفعت التكاليف 

بشكل كبري يف البلدان التي تعتمد عىل عائدات صادرات النفط وغريها 

من السلع األولية لتمويل الواردات الغذائية واإلعانات. وقد أدى 

انخفاض أسعار النفط واملعادن إىل الحّد من قدرات الحكومات عىل 

االستثامر واإلنفاق، مام ساهم يف تباطؤ النمو، أو الكساد أو الركود الكيل 

يف القطاع الفعيل لبعض االقتصادات، وأدى إىل زيادة البطالة وانخفاض 

مستويات الدخل. وباإلضافة إىل ذلك، أدت هذه االنتكاسات االقتصادية 

إىل تخفيض اإليرادات املالية، وتآكل املوارد املتاحة لدعم إعانات 

n .االحتياجات األساسية، والدعم من خالل برامج الحامية االجتامعية

انتشار انعدام األمن الغذائي 
 احلاد وسط السكان استنادًا 

 إىل مقياس املعاناة من
 انعدام األمن الغذائي 

يشكل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ مصدراً جديداً لألدلة 

اإلضافية بشأن حالة األمن الغذايئ )أنظر اإلطار 3(. وتشري البيانات التي 

جمعتها منظمة األغذية والزراعة يف األعوام 2014 و2015 و2016 من 

اجلدول 2
النسبة املئوية وعدد األشخاص املتأثرين بانعدام األمن الغذائي احلاد، ومت حتديد النسبة باستخدام 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي )الفرتة 2016-2014( 
انعدام األمن الغذايئ - عدد األشخاصانعدام األمن الغذايئ الحاد - االنتشار

201420152016201420152016

باملالينيالنسبة املئوية

)27.6±(688.5)31.7±(645.1)35.7±(665.9)0.4±(9.3)0.4±(8.8)0.5±(9.2العامل

)8.6±(333.2)8.7±(298)9.6±(289.5)0.7±(27.4)0.7±(25.1)0.8±(25أفريقيا

ومنها:

)8.5±(315.6)8.7±(284.5)9.6±(273.6)0.8±(31)0.9±(28.7)1.0±(28.3أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

)26±(309.9)30.1±(306.7)34.1±(337)0.6±(7)0.7±(7)0.1±(7.7 آسيا     

ومنها:

)24.4±(211.9)31.1±(233.1)36.2±(268.7)1.3±(11.1)1.6±(12.3)0.5±(14.4آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية

)11.8±(70.5)7.6±(48.1)5.1±(44.7)0.5±(3.1)0.3±(2.1)0.2±(2آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا

)2.0±(38.3)1.6±(28.1)1.8±(27.7)0.3±(6.4)0.3±(4.8)0.3±(4.7أمريكا الالتينية

)1.3±(13)1.6±(17.1)1.6±(15.6)0.1±(1.2)0.1±(1.6)0.1±(1.4أمريكا الشاملية وأوروبا

مجموعة البلدان اآلخرى:

 آسيا الغربية 
)3.2±(57.9)2.9±(50.7)2.9±(50.3)0.7±(11.8)0.6±(10.5)0.6±(10.7وأفريقيا الشاملية

 مالحظات: يُحســب معدل االنتشــار عىل أنه عدد األشــخاص الذين يعيشــون يف أرس يعاين فيها بالغ واحد عىل األقل من انعدام األمن الغذايئ الحاد،
ُمشــار إليه بنســبة مئوية من إجاميل الســكان.هوامش الخطأ بني قوسني.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة، مرشوع أصوات الجياع.
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اإلطار 3
مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي: أصله واملؤشرات

مقيــاس املعانــاة من انعدام األمــن الغذايئ هو مقياس قائم عىل الخربة، 

يقيس شــدة انعدام األمن الغذايئ، باالعتامد عىل ردود مبارشة بنعم أو ال 

عــىل مثانية أســئلة تتعلق بالحصول عــىل الغذاء الكايف. وقد وضعت منظمة 

األغذيــة والزراعــة هذه املنهجية التحليلية، مســتلهمة بعقدين من تطبيق 

أدوات قيــاس مامثلــة يف العديد مــن البلدان، من أجل الحصول عىل تقديرات 

ســكانية صالحــة وموثوق بها عن انعدام األمــن الغذايئ ميكن مقارنتها بني 

البلدان والثقافات. مختلف 

وإن وحــدة االســتقصاء ملقياس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ 

مســتمدة مبارشة من منوذج مســح األمن الغذايئ لألرس يف الواليات املتحدة 

ومقيــاس األمن الغذايئ يف أمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي. ويُســأل 

املشــاركون عــن التجــارب املرتبطة بعدم القدرة عــىل الحصول عىل الغذاء، 

مبا يف ذلك ما إذا كان لديهم خالل األشــهر االثني عرش املاضية، بســبب 

نقــص األمــوال أو املوارد األخرى، أي قلق حيال عــدم القدرة عىل الحصول 

عــىل مــا يكفــي من غذاء؛ أو إذا اضطروا إىل تخفيــض نوعية أو كمية 

األغذيــة التــي يتناولونهــا؛ أو إذا مرّت أيام كاملــة دون تناول الغذاء )ملزيد 

مــن التفاصيــل أنظر املالحظــات املنهجية يف امللحق 1(.

تشري األسئلة إىل التجارب املرتبطة مبستويات مختلفة من شدة انعدام 

األمن الغذايئ، وتشكل مقياسا عند تطبيق األدوات التحليلية القامئة عىل 

نظرية اإلجابة عىل البند. ويستخدم الباحثون واملؤسسات، منذ أكرث من 20 

عاما، استبيانات تعتمد عىل مجموعات مامثلة من األسئلة يف البلدان يف جميع 

أنحاء العامل، وقد تبني أنها تعكس ما يسمى مبجاالت انعدام األمن الغذايئ 

الشائعة بني الثقافات.1 وقد وفر ذلك األساس لتحديد نطاق مرجعي عاملي، 

ووضع تدابري ميكن مقارنتها بصورة مجدية عرب البلدان من أجل الرصد عىل 
املستوى العاملي.2

وتحتسب منظمة األغذية والزراعة مؤرشين يستندان إىل منهجية مقياس 

املعاناة من انعدام األمن الغذايئ: واحد النتشار انعدام األمن الغذايئ لدى 

 ،3)FImod+sev( املجموعات السكانية التي تشمل مستويات معتدلة وحادة

وواحد يشري إىل املستويات الحادة فقط )FIsev(. ويرد هذا األخري يف تقرير 

هذا العام. وتُحدد العتبات بالرجوع إىل املقياس العاملي النعدام األمن الغذايئ، 

وتضمن اإلجراءات التحليلية املستخدمة يف تجميع املؤرشات أن تكون قيمها 

قابلة للمقارنة عرب البلدان2. وعادة ما يكون لدى األشخاص الذين يعانون من 

مستويات معتدلة من انعدام األمن الغذايئ، نظم غذائية منخفضة الجودة، 

وقد يضطرون أحياناً إىل الحّد من كمية الغذاء الذي يتناولونه عادة؛ وقد 

يكون أولئك الذين يعانون من مستويات حادة، أمضوا أياما كاملة دون تناول 

الطعام بسبب نقص املال أو املوارد األخرى.

ويتمثل املصدر املثايل لبيانات مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ يف 

الدراسات االستقصائية يف املجموعات السكانية الكبرية التي تجريها املؤسسات 

الوطنية، مام يتيح إجراء تحليالت أكرث تفصيالً وذات صلة بالسياسات العامة 

لحالة انعدام األمن الغذايئ حسب الدخل، أو النوع االجتامعي، أو السن، أو 

العرق، أو األصل العرقي، أو حالة الهجرة، أو اإلعاقة، أو املوقع الجغرايف، أو 

غري ذلك من الخصائص ذات الصلة بالسياسات. وهذا هو الحال بالفعل يف 

عدد متزايد من البلدان.

ومبا أّن عدًدا قليال من البلدان قام حتى اآلن بجمع بيانات مقياس 

املعاناة من انعدام األمن الغذايئ يف عمليات  مسح وطنية، أصدرت املنظمة 

تقديرات قطرية أساسية مؤقتة ألكرث من 140 بلًدا بواسطة البيانات التي 

طُلب جمعها من خالل استقصاء غالوب العاملي )Gallup®(. وعىل نحو ما 

حددته لجنة األمم املتحدة اإلحصائية، عند استخدام مصادر غري اإلحصاءات 

الوطنية الرسمية لرصد أهداف التنمية املستدامة، ستجري مراجعتها 
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150 بلدا1ً تقريباً، أن حوايل شخص واحد من بني كل عرشة أشخاص يف 

العامل )9.3 يف املائة( يعاين من انعدام األمن الغذايئ الحاد )الجدول 2(، 

أي ما يعادل 689 مليون شخص تقريبا2ً.

وياُلحظ وجود اختالفات واضحة يف انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد عرب 

القارات، بشكل يوازي إىل حد كبري انتشار قصور التغذية )أنظر اإلطار 4(. 

 وقد ســجلت أفريقيا أعىل مســتويات النعدام األمن الغذايئ الحاد 

اإلطار 3
)يتبع(

الشكل 3
من احملتمل أن تعاين النساء بشكل أكرب بقليل من انعدام األمن 

الغذائي مقارنة بالرجال يف كل األقاليم يف العامل

واالتفاق بشأنها من قبل السلطات اإلحصائية الوطنية وعرضها بصورة شفافة 

)l/101/UNSC48(. وقد أجرت املنظمة مشاورة لطلب موافقة مكاتب 

اإلحصاء الوطنية عىل نرش التقديرات لبلدانها. ويعرض هذا التقرير فقط 

اإلحصاءات الوطنية للبلدان التي أبدت موافقتها قبل عملية اإلصدار.

 J. Coates, E.A. Frongillo, B. Lorge Rogers, P. Webb, P.E. Wilde and R. Houser. 1

 2006. Commonalities in the experience of household food insecurity across
.cultures: what are measures missing? Journal of Nutrition, 136: 1420S-1430S

2 منظمــة األغذيــة والزراعة. 2016. طرق تقدير معدالت انعدام األمــن الغذايئ القابلة للمقارنة 

للبالغــني يف جميع أنحاء العامل. روما.

3 الســبب يف عدم اســتخدام نســبة انعدام األمن الغذايئ املعتدل فقط كمؤرش للرصد عىل املســتوى 

العاملي هو أن التغيري يف هذه النســبة املئوية ســيكون عرضة للتفســري غري الواضح؛ ميكن أن يعزى 
بانخفــاض انعــدام األمــن الغذايئ املعتدل إىل انتقال بعــض الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ 

املعتــدل إىل الفئــة الحــادة. وإن الجمع بني الفئات املعتدلــة والحادة النعدام األمن الغذايئ يتجنب 
عدم الوضوح هذا.

مالحظة: مقارنة انتشــار انعدام األمن الغذايئ الحاد بني الرجال والنســاء البالغني من العمر 15 ســنة وأكرث )متوســطات ثالث ســنوات للفرتة 2016-2014(

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة -مرشوع أصوات الجياع

»

»
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اإلطار 4
مقارنة تقديرات انتشار قصور التغذية وانعدام األمن الغذائي 

احلاد استنادًا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي

 انتشار نقص التغذية وانتشار انعدام األمن الغذائي احلاد
مرتبطان بشكل وثيق، ولكن مثة بعض الشوائب.

يقارن هذا الشــكل بني تقديرات انتشــار قصور التغذية والنســبة 

املئويــة للذيــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ الحاد اســتناداً إىل 

مقيــاس املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ. وميكن أن يســاعد يف تحديد 

البلــدان التــي قد تؤدي فيها مشــاكل البيانــات الحالية إىل تقديرات 

متحيــزة ألي منهام.

وباستخدام النتائج الخاصة بالبلدان الـ 129 التي كانت تقديراتها 

متاحة للفرتة 2014-2016، نجد أن هناك عالقة قوية بني املؤرشين. 

ويف حني أن كليهام يقيسان مدى الحرمان الحاد من الغذاء بني السكان، 

فإنهام يستندان إىل أساليب مختلفة جدا لجمع البيانات. ويف هذا الشكل، تُصنف 

البلدان بحسب زيادة انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد، ولكل بلد، يتم التوفيق 

بشكل عمودي بني التقديرين )مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ عىل 

أساس انعدام األمن الغذايئ الحاد، وانتشار قصور التغذية(، مام يجعل من املمكن 

التعرف بسهولة إىل الحاالت التي يتباعد فيها الطرفان.وبتحليل املقارنة مبزيد من 

 التفصيل بحســب املنطقة، ُوجد أن انتشــار قصور التغذية )النقاط امللونة( 

مالحظــة: مقارنــة بــني انتشــار نقــص التغذية يف عام 2015 )النقاط( وانتشــار انعدام األمن الغذايئ الحاد يف الفرتة 2014-2016 )املثلثات(. يبــنّي املحور األفقي ترتيب البلدان 
بحســب انتشــار انعدام األمن الغذايئ الحاد فيها. 

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حيث أثرت عىل 27.4 يف املائة من السكان – أي ما يعادل أربعة 

أضعاف تقريباً أي منطقة أخرى يف عام 2016 )الجدول 2(. وهي أيضاً 

واحدة من املناطق التي يشهد فيها انعدام األمن الغذايئ ارتفاعاً، ال 

سيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، بزيادة قدرها ثالث نقاط 

مئوية تقريباً يف الفرتة من 2014 إىل 2016. كام لوحظ ارتفاع أكرب يف 

انعدام األمن الغذايئ يف أمريكا الالتينية خالل فرتة الثالث سنوات، حيث 

ارتفعت نسبته من 4.7 يف املائة إىل 6.4 يف املائة. 

وانخفض انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد بشكل طفيف يف آسيا بني 

عامي 2014 و2016، من 7.7 يف املائة إىل 7 يف املائة بشكل عام، ويُعزى 

ذلك أساساً إىل االنخفاض الذي لوحظ يف آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

ومبا أن الدراســة االســتقصائية ملقياس انعدام األمن الغذايئ قد أجريت 

عىل مجيبني من األفراد، فإن إحدى الســامت الهامة هي أنه ميكن 

تحليــل النتائج عىل املســتوى الفــردي. ويجعل ذلك من املمكن مقارنة 

مســتويات انعدام األمن الغذايئ بني الرجال والنســاء، يف جملة أمور، 

مبتوســطات مدتها ثالث ســنوات تبني أن انتشار انعدام األمن الغذايئ 

كان أعــىل بقليل بني النســاء عىل الصعيــد العاملي، وكذلك يف كل منطقة 

n .)3 من مناطق العامل )الشــكل

 االجتاهات يف مجيع أشكال 
سوء التغذية

 املقصد 2-2
"وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول 
عام 2030، بما في ذلك تحقيق المقاصد المّتفق 

عليها دوليا بشأن توّقف النمو والهزال لدى األطفال 
دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية 

للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن 
بحلول عام 2025".

يدعو املقصد 2-2 لهدف التنمية املستدامة 2، إىل وضع نهاية "لجميع 

أشكال سوء التغذية" بحلول عام 2030، كام هو الحال أيضاً بالنسبة إىل 

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )اإلطار 5(. ويرتاوح سوء 

التغذية من قصور التغذية الحاد إىل الوزن الزائد والبدانة. وهو يؤثر 

عىل السكان طوال دورة الحياة، من الحمل وحتى مرحلة الطفولة، 

وصوال إىل مرحلة املراهقة والبلوغ والشيخوخة. وقد يكون سوء التغذية 

انعكاساً ألوجه القصور يف املغذيات الكربى )الكربوهيدرات والدهون 

والربوتينات( أو املغذيات الدقيقة )الفيتامينات واملعادن(. وميكن أن 

يكون حاًدا – نتيجة ألزمة فورية يف إمكانية الحصول عىل األغذية 

اإلطار 4
)يتبع(

أقل بكثري من انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد )املثلثات الزرقاء( لعدد من 

البلدان يف أفريقيا )املنطقتان ألف وباء(، وأعىل بكثري يف عدد قليل من البلدان يف 

آسيا )املنطقة جيم(. وتشمل املساحة ألف البلدان يف شامل أفريقيا. أما بالنسبة 

إىل بلدان أفريقيا الرشقية وأفريقيا الجنوبية )املنطقة باء(، فإن التقديرات 

املرتفعة النتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد للفرتة 2014-2016 قد تعكس 

تحسنا يف قدرة املؤرش القائم عىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ عىل 

عكس تأثري ثالث سنوات متتالية من الجفاف يف هذه البلدان. ولعلّه مل يتم بعد 

استيعاب هذه اآلثار يف التقديرات الحالية النتشار قصور التغذية، ومن املحتمل 

أن تنعكس فقط يف موازين األغذية يف هذه البلدان التي ستتوفر يف السنوات 

القادمة. ومبا أن التقديرات القامئة عىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 

هــي مقيــاس مبارش لقدرة الحصول عىل األغذية، قــد تظهر تباينات تعكس 

يف الواقــع تقلبات قصرية األجل يف الظــروف االقتصادية واالجتامعية للبلدان. 

ويف الوقت نفسه، ونظراً لعدم وجود بيانات حديثة عن استقصاءات األرس 

بالنسبة للكثري من البلدان، فإن تقديرات انتشار قصور التغذية قد ال تعكس 

التغريات األخرية يف قدرة الحصول عىل األغذية. وميكن أن يفرس ذلك االختالفات 

التي لوحظت يف بلدان شامل أفريقيا والرشق األدىن، عىل سبيل املثال. وبالنسبة 

لبعض البلدان يف آسيا )املنطقة جيم( حيث يوجد اختالفات كبرية، فإنه ميكن 

التقليل من انتشار انعدام األمن الغذايئ عىل النحو الذي يقاس به استنادا إىل 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، بسبب احتامل اإلبالغ دون املستوى 

عن املشقة املتعلقة باألغذية يف بعض الدول اآلسيوية – وهي مسألة تستحق 

اهتامما وثيقا يف البحوث املستقبلية التي تهدف إىل تحسني موثوقية التقديرات 

القامئة عىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ.

»
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وعدم كفاية كمية املغذيات و/أو العدوى – أو مزمناً، مع آثار ضارة 

تراكمية عىل فرتات متواصلة. ومن ناحية أخرى، يؤدي اإلفراط يف تناول 

الطعام والسعرات الحرارية و/أو االستهالك املحدود للطاقة إىل زيادة 

يف وزن الجسم وتراكم الدهون، مام قد يؤدي إىل األمراض غري املعدية 

املرتبطة بالنظام الغذايئ، واملشاكل الصحية األخرى. وتتزامن حالياً 

حاالت نقص التغذية والوزن الزائد وما يرتبط بها من أمراض مزمنة 

غري معدية يف العديد من املناطق، والبلدان، وحتى األرس. ويرد أدناه 

وصف لستة مؤرشات للتغذية – ثالثة منها تشّكل جزءا من إطار رصد 

أهداف التنمية املستدامة، وثالثة تشري إىل األهداف التغذوية العاملية 

التي وافقت عليها جمعية الصحة العاملية – لفهم العبء املتعدد لسوء 

التغذية الذي يؤثر عىل جميع املناطق يف العامل.

التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة
يتم تقييم النمو الخطي لألطفال يف السنوات الخمس األوىل من الحياة 

باستخدام مؤرش التقزم. ويعترب التقزم دليالً عىل أن األطفال املنخفيض 

الطول جًدا بالنسبة إىل سنهم، وهو ما يعكس بدوره حالة مزمنة من 

نقص التغذية. وعندما يكون األطفال مصابني بالتقزّم قبل بلوغهم سن 

الثانية، فإنهم معرضون أكرث لإلصابة باألمراض، وأكرث عرضة من األطفال 

الذين يتغذون بشكل كاف عىل تطوير مهارات معرفية وقدرات تعليمية 

ضعيفة يف مرحلة الطفولة واملراهقة الالحقة. وسيؤثر ذلك عىل إنتاجية 

العمل، وإمكانات كسب الدخل، واملهارات االجتامعية يف وقت الحق 

من الحياة، مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب تتجاوز املستوى الفردي. 

وإذا انترش التقزم عىل نطاق واسع، فإنه سيؤدي أيضاً إىل تراجع التنمية 

االقتصادية ملجتمعات وأمم بأكملها.

اإلطار 5
عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

أقرّت الجمعية العامة لألمم املتحدة الوثائق الختامية للمؤمتر الدويل الثاين 

املعني بالتغذية، يف أبريل/نيسان 2016، الذي يهدف إىل تحقيق األهداف 

العاملية للتغذية التي حددتها جمعية الصحة العاملية، وأعلنت الفرتة 2016-

2025 عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية. كام دعت الجمعية 

العامة لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

إىل قيادة تنفيذها بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي، والصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، باستخدام آليات التنسيق 

القامئة بالفعل، مثل اللجنة الدامئة للتغذية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 

ومنتديات أصحاب املصلحة املتعددين مثل لجنة األمن الغذايئ العاملي. ويشري 

عقد العمل من أجل التغذية إىل طموح وتوجه جديدين من أجل القضاء 

عىل الجوع وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية، وتوفري إطار واضح ومحدد، 

ومحدود زمنياً، لتنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية، إىل 

جانب أهداف التنمية املستدامة. وعالوة عىل ذلك، فإنه يوفر بيئة متكينية 

للسياسات والربامج الوطنية واإلقليمية والدولية، الحرتام وحامية 

وتحقيق "حق كل فرد يف الحصول عىل األغذية اآلمنة والكافية واملغذية مبا 

يتامىش والحق يف الحصول عىل الغذاء الكايف، والحقوق األساسية لكل فرد يف 

التحرر من الجوع"، مبا يتامىش مع العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية وغري ذلك من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة.

ويهدف عقد العمل من أجل التغذية بشــكل رئييس إىل زيادة 

االســتثامرات يف مجال التغذية، وتنفيذ السياســات والربامج الرامية إىل 

تحســني األمن الغذايئ والتغذية يف إطار املؤمتر الدويل الثاين املعني 

بالتغذية.1 ويعتمد تحقيق أهداف التنمية املســتدامة األخرى عىل تحســني 

النتائــج التغذوية، مبا أن تحســني التغذية أمر رضوري لصحة الناس، 

وتعلمهــم، وقدراتهم عىل تحقيــق الدخل، فضال عن القدرات االجتامعية 

واالقتصاديــة األخــرى. ويتيح عقد العمل بشــأن التغذية فرصة لجميع الرشكاء 

للعمــل معا، وحشــد وتعجيل الجهــود الرامية إىل القضاء عىل الجوع وانعدام 

األمن الغذايئ وجميع أشــكال ســوء التغذية، وتحقيق أهداف التنمية 

املســتدامة بحلول عام 2030.

1   منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحة العاملية، برنامج عمل عقد األمم املتحــدة للعمل من أجل التغذية )2025-2016(.
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ويعيق التقزم تحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة األخرى املتعلقة 

بصحة الطفل، والتحصيل العلمي، والنمو االقتصادي. وبالتايل، يهدف 

املقصد 2-2 لهدف التنمية املستدامة إىل الحّد من انتشاره بحلول عام 

2025. ويف حني أنه يعرب عن الهدف التغذوي العاملي املعني بالتقزم الذي 

اعتمدته جمعية الصحة العاملية يف عام 32012، 4، من حيث العدد اإلجاميل 

لألطفال املصابني بالتقزم، فإن مؤرش أهداف التنمية املستدامة يقيس 

انتشار التقزم: فبسبب النمو السكاين، ميكن أن يزداد عدد األطفال الذين 

 يعانون من التقزم حتى يف حال وجود انخفاض يف انتشار التقزم. ولذا، 

من املهم تقييم االتجاهات النسبية واملطلقة عىل حد سواء.

 ووفقــاً آلخــر التقديرات لعام 2016، يعــاين 155 مليون طفل 

 دون ســن الخامســة، يف جميع أنحاء العامل، من توقف النمو. 

 وعــىل الصعيــد العاملي، انخفض معدل انتشــار التقزم من 

29.5 يف املائة إىل 22.9 يف املائة بني عام 2005 و2016 )الشكل 4(. 

الشكل 4
معّدالت التقّزم لدى األطفال يف تراجع حول العامل، لكنها ما 

زالت مرتفعة جدًا يف معظم املناطق يف أفريقيا1

1    انتشــار التقزّم لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و5 ســنوات، يف عامي 2005 و2016. 

2    آســيا وآســيا الرشقية باستثناء اليابان؛ 

3    تنخفض التغطية الســكانية يف كل من آســيا الوســطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي عىل 

التوايل يف تقديرات عام 2016 وينبغي تفســريها بحذر؛ 
4    ال تشــمل أوســيانيا أسرتاليا ونيوزيلندا؛ 

5    يستند املتوسط اإلقليمي يف أمريكا الشاملية فقط إىل بيانات الواليات املتحدة األمريكية وليست 

هناك بالتايل هوامش ثقة.  

املصــدر: التقديــرات املشــرتكة بني منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمــة الصحة العاملية ومجموعة 
البنك الدويل بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال، طبعة عام 2017.
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ومع ذلك، ويف ظل االتجاهات الحالية، سيكون هناك 130 مليون طفل 

يعانون من التقزم بحلول عام 2025، أي بزيادة قدرها 30 مليوناً أعىل 

من الهدف الذي حددته جمعية الصحة العاملية، وذلك عىل الرغم من 

انخفاض بنسبة 40 يف املائة مقارنة مبستويات عام 2012. 

ويبلغ معدل انتشــار التقزم حالياً أعىل مســتوياته يف أفريقيا الرشقية، 
وأفريقيا الوســطى، وغرب أفريقيا، وجنوب آســيا، وأوسيانيا )باستثناء 

أســرتاليا ونيوزيلندا(، حيث يعاين أكرث من 30 يف املائة من األطفال 

دون ســن الخامســة من انخفاض الطول بشــكل كبري بالنسبة إىل سنهم. 
ويف الفــرتة من 2005 إىل 2016، حققــت معظم املناطق تخفيضات يف 
معدالت التقزم، مع أرسع تحســن يف آســيا )وال سيام يف رشق ووسط 
آســيا( وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كام انخفض انتشــار 
التقــزم يف جميــع املناطق اإلقليميــة الفرعية يف أفريقيا، ولكن مبعدل 
أبطــأ بكثــري. ويف الواقع، مل يواكب معــدل انخفاض التقزم يف أفريقيا 

الزيادة الســكانية، مام أدى إىل ارتفاع يف عدد األطفال الذين يعانون 
مــن التقزم بشــكل عام. ومن حيث القيمــة املطلقة، فإن أفريقيا هي 

الشكل 5
معّدالت اهلزال لدى األطفال ما زالت مرتفعة بشكل مفرط 

يف بعض األقاليم الفرعية، ال سيما يف آسيا اجلنوبية1

1    انتشــار التقزّم لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و5 ســنوات، يف عامي 2005 و2016. 

2    آســيا وآســيا الرشقية باستثناء اليابان؛ 

3    تنخفض التغطية الســكانية يف كل من آســيا الوســطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي عىل 

التوايل يف تقديرات عام 2016 وينبغي تفســريها بحذر؛ 
4    ال تشــمل أوســيانيا أسرتاليا ونيوزيلندا؛ 

5    يستند املتوسط اإلقليمي يف أمريكا الشاملية فقط إىل بيانات الواليات املتحدة األمريكية وليست 

هناك بالتايل هوامش ثقة.  

املصــدر: التقديــرات املشــرتكة بني منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمــة الصحة العاملية ومجموعة 
البنك الدويل بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال، طبعة عام 2017.
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املنطقــة الوحيدة التي ارتفــع فيها عدد األطفال الذين يعانون من 
التقــزم، ويتواجــد نصف هذه الزيادة يف غــرب أفريقيا. وتعيش الغالبية 

العظمــى مــن األطفال الذين يعانون من التقزم يف آســيا )87 مليوناً( 
وأفريقيا )59 مليوناً( )الشــكل 4(.

وتشمل املحددات الرئيسية للتقزّم ما ييل: صحة األم املعرضة للخطر 

قبل وأثناء الحمل وخالل مرحلة الرضاعة، عدم كفاية الرضاعة الطبيعية، 

ومامرسات التغذية السيئة للرضع واألطفال والصغار، وبيئات غري صحية 

لألطفال، مبا يف ذلك قلة النظافة وسوء الرصف الصحي.

وبنــاء عىل ذلــك، ميكن معالجة التقزم )وكذلــك الهزال، والوزن الزائد، 

ونقــص املغذيــات الدقيقة( من خالل إجــراءات وقائية، مبا يف ذلك 

عــن طريــق ضامن تغذية األمهات الحوامــل واملرضعات عىل نحو 

كاٍف، وضــامن حصــول الرضع عىل الرضاعــة الطبيعية الحرصية خالل 

األشــهر الســتة األوىل من الحياة، وتوفري األغذيــة التكميلية لألطفال 

الذيــن ترتاوح أعامرهم بني 6 و23 شــهراً بكميــات كافية وجيدة 

ومتنوعــة. وللحد مــن التقزم، من الرضوري تركيــز التدخالت التغذوية 

عــىل األيـّـام األلف األوىل من حياة الفرد – من الحمل وحتى ســن 

الســنتني – إىل جانب تحســني إمكانيات وصول األمهات واألطفال إىل 

الخدمــات الصحيــة ذات الجودة العالية. وقــد يلزم اتخاذ خطوات 

أخــرى ملنع اإلصابــة بالعدوى واألمراض من التأثري ســلبا عىل الحالة 

التغذويــة، مثل تحســني فرص الحصول عىل امليــاه املأمونة، والتوعية 

بشــأن التخلص اآلمــن من براز األطفال، والنظافة الصحية األساســية 

)مثــل الحصول عىل الصابون(.

الهزال لدى األطفال دون سن الخامسة 
يعكــس الهــزال يف مرحلة الطفولة، أو الضعف الشــديد بالنســبة إىل 

الطــول، حالــة حديثة وحــادة تؤدي إىل فقدان الوزن و/أو زيادة 

متدنيــة يف الــوزن. وعادة ما ينجم الهزال عــن انخفاض الوزن عند 

الوالدة، وعدم كفاية النظام الغذايئ، وســوء مامرســات الرعاية، 

وحــاالت العــدوى. وهو أمر بالغ األهمية بســبب ما يرتتب عىل ذلك 

مــن خطــر متزايد لإلصابة باألمراض أو املوت. وســيكون من الصعب 

مواصلــة تحســني بقــاء األطفال عىل قيد الحياة من دون االســتثامر يف 

التدخــالت الوقائيــة للحــّد من عدد األطفال الذيــن يعانون من الهزال، 

مــع ضــامن العالج املالئم يف الوقت املناســب إلنقاذ أرواح األطفال 

املترضرين من الهزال الشــديد.

ويتمثــل مقصــد التغذيــة العاملــي املتفق عليــه دوليا يف الحد من 

الهــزال لــدى األطفــال والحفاظ عىل مســتوياته بأقل من 5 يف املائة 

بحلــول عــام 2025. ويف عام 2016، أصــاب الهزال 7.7 يف املائة من 

األطفال دون ســن الخامســة )51.7 مليون طفــل( يف جميع أنحاء 

العــامل. ويعــاين حوايل 17 مليــون طفل من الهزال الشــديد. ويتميز 

جنوب آســيا بارتفاع معدل انتشــار الهزال بنســبة 15.4 يف املائة – 

أي أعــىل بكثــري مــن أي إقليم فرعي آخر. كام أن جنوب رشق آســيا 

بعيــد عــن الهــدف املحدد، مبعدل نســبته 8.9 يف املائة. ويف حني أن 

معــدل االنتشــار أقــل إىل حد ما يف أفريقيــا، فإنه ال يزال أعىل من 

مقصــد التغذية العاملي )الشــكل 5(.

الوزن الزائد لدى األطفال دون سن الخامسة
الــوزن الزائــد يف مرحلة الطفولة، أو الوزن الثقيل بالنســبة إىل الطول، 

يعكــس حالة مزمنة من زيادة الوزن بشــكل مفرط. ويتعرض األطفال 

الذيــن يعانون من الوزن الزائد لخطر اإلصابة مبشــاكل صحية خطرية، 

مبا يف ذلك مرض الســكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والربو، 

ومشــاكل الجهاز التنفــيس األخرى، واضطرابات النوم، وأمراض الكبد. 

كــام أن الوزن الزائد يف مرحلــة الطفولة يزيد من خطر اإلصابة 

بالبدانــة، واألمراض غري املعديــة املرتبطة بالنظام الغذايئ، والوفاة 

املبكــرة، واإلعاقة يف مرحلة البلــوغ. وإن التكاليف االقتصادية لوبايئ 

الوزن الزائد والبدانة لدى األطفال كبرية جداً، ســواء من حيث 

الضغــوط املالية الهائلة عــىل أنظمة الرعاية الصحية، أو فقدان 

اإلنتاجية. ويشــكل عكس البدانــة والوزن الزائد تحدياً خطرياً: ويجب 

أن يكــون الرتكيز عىل الوقاية.

ويف عام 2016، كان هناك حوايل 41 مليون طفل دون ســن الخامســة 

)حوايل 6 يف املائة( يف العامل، يعانون من الوزن الزائد، مقارنة بنســبة 

5 يف املائة يف عام 2005 )الشــكل 6(. ويف حني أن ذلك قد يبدو زيادة 

صغــرية، فــإن معظم املناطق اإلقليمية الفرعيــة تظهر اتجاها تصاعدياً. 

ويف عام 2016، بلغ انتشــار زيادة الوزن يف مرحلة الطفولة حوايل 12 

يف املائة يف جنوب أفريقيا، و11 يف املائة يف آســيا الوســطى، و10 يف 

املائة يف شــامل أفريقيا، و8 يف املائة يف أمريكا الشــاملية، و7 يف املائة يف 

جنوب رشق آســيا وأمريكا الجنوبية. وســجلت أفريقيا الغربية، وأمريكا 

الجنوبية، ورشق آســيا فقط، انخفاضات قليلة بني عام 2005 و2016. 

ويف رشق أفريقيا، ظل معدل االنتشــار ثابتاً عند 4.7 يف املائة. وســجلت 

جميع املناطق األخرى زيادات يف انتشــار الوزن الزائد يف مرحلة 

الطفولة، وكان أرسعها يف جنوب رشق آســيا وأوســيانيا.

وينمــو العديــد من األطفال اليوم يف بيئات مســببة للبدانة، تشــجع 

عــىل تفضيــل الطعــام غري الصحي وعدم كفاية أمناط النشــاط البدين، 
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مــام يــؤدي بدوره إىل الوزن الزائــد والبدانة. وقد أدت االختالالت يف 

الطاقــة إىل تغــريات يف توافر األغذية املجهــزة إىل حد كبري ويف القدرة 

عىل رشائها وتســويقها، وهي تحتوي عىل نســبة عالية من الســكر 

والدهــون، وكثريًا ما يقرتن تناولها بانخفاض النشــاط البدين بســبب 

أمناط الحياة غري النشــطة.

البدانة لدى البالغني
البدانــة لــدى البالغــني، أو الوزن الزائد عام يعترب صحيــا، هي نتيجة 

طويلــة األجل الســتهالك املزيــد من الطاقة مقارنــة بالطاقة املنفقة. 

وهــو عامــل خطر رئييس لألمراض غــري املعدية، مبا يف ذلك أمراض 

القلــب واألوعيــة الدموية، وداء الســكري، وبعض أنواع الرسطان. 

الشكل 6
تشهد زيادة الوزن لدى األطفال ارتفاعًا يف كل األقاليم تقريبًا1

1    انتشــار التقزّم لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و5 ســنوات، يف عامي 2005 و2016. 

2    آســيا وآســيا الرشقية باستثناء اليابان؛ 

3    تنخفض التغطية الســكانية يف كل من آســيا الوســطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي عىل 

التوايل يف تقديرات عام 2016 وينبغي تفســريها بحذر؛ 
4    ال تشــمل أوســيانيا أسرتاليا ونيوزيلندا؛ 

5    يستند املتوسط اإلقليمي يف أمريكا الشاملية فقط إىل بيانات الواليات املتحدة األمريكية وليست 

هناك بالتايل هوامش ثقة.  

املصــدر: التقديــرات املشــرتكة بني منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمــة الصحة العاملية ومجموعة 
البنك الدويل بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال، طبعة عام 2017.
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وتشــكل األمراض غري املعدية األســباب الرئيسية للوفاة واألمراض يف 

جميع أنحاء العامل، وهي تســهم يف عدم املســاواة االجتامعية. وتشري 

أيضــاً تقديرات التكلفة املتاحة إىل أن الوزن الزائد والبدانة يشــكالن 
أعبــاء متزايدة عىل األفراد واألرس واملجتمعات.5

ويف حني أن إطار أهداف التنمية املستدامة ال يتضمن مؤرشاً محدداً 

للبدانة لدى البالغني، فان القضاء عليها متضمن يف املؤرش الرامي إىل 

القضاء عىل سوء التغذية يف كافة أشكالها بحلول عام 2030. وسيكون الحّد 

من البدانة أمرا مهام لتحقيق مقاصد التنمية املستدامة – مثل ضامن 

حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع )املقصد 3-4( – وكذلك خفض معدالت 
الوفيات الناجمة عن األمراض غري املعدية من خالل الوقاية والعالج.6

وقد زاد معدل انتشار البدانة عىل الصعيد العاملي بأكرث من الضعف 

بني عامي 1980 و2014. ويف عام 2014، كان أكرث من 600 مليون بالغ 

من البدانة، أي ما يعادل حوايل 13 يف املائة من سكان العامل البالغني. 

ومعدل االنتشار يف املتوسط أكرث بني النساء )15 يف املائة( مام هو بني 

الرجال )11 يف املائة(. وعىل الرغم من تباين املشكلة عىل نطاق واسع 

يف جميع أنحاء العامل )الشكل 7(، فإن املشكلة أكرث شدة يف أمريكا 

الشاملية، وأوروبا، وأوسيانيا، حيث يصنف 28 يف املائة من البالغني 

عىل أنهم يعانون من البدانة، مقارنة بنسبة 7 يف املائة يف آسيا و11 يف 

املائة يف أفريقيا. ويعترب حالياً أن حوايل ربع السكان البالغني يف أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي يعانون من البدانة. 

وقد زادت البدانة باطراد يف جميع املناطق منذ عام 1975 كام تسارعت 

الوترية يف السنوات العرشة املاضية. وزادت معدالت البدانة لدى 

البالغني مبعدل نقطة مئوية واحدة كل ثالث سنوات بني عامي 2004 

و2014. وتاريخياً، كان انتشار البدانة لدى البالغني أقل بكثري يف أفريقيا 

وآسيا، حيث لوحظت زيادات معتدلة يف مثانينات لتسعينات القرن 

املايض. ولكن يف اآلونة األخرية، انترشت البدانة برسعة بني أجزاء كبرية 

من السكان يف هذه املناطق أيضاً. وبالتايل، يف حني أن البلدان ذات 

الدخل املنخفض أو املتوسط ال تزال تواجه مستويات عالية من نقص 

التغذية وانتشار األمراض املعدية، فإنها تعاين اآلن من عبء متزايد من 

األشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة، وزيادة بعض األمراض 

غري املعدية مثل داء السكري.

وقد أدت التغريات يف األمناط والنظم الغذائية إىل زيادة استهالك 

األغذية املجهزة بشكل كبري يف جميع أنحاء العامل. ويف حني أن األطعمة 

املجهزة ليست بالرضورة غري صحية، فإن الكثري منها يحتوي عىل 

مستويات عالية من الدهون املشبَّعة، وامللح والسكريات، ومتيل إىل 

أن تكون منخفضة يف الفيتامينات واملعادن. ونتيجة لذلك، أصبحت 

الوجبات الغذائية أقل صحية. ويف الوقت نفسه، أدى منو الدخل 

والتوسع الحرضي إىل أمناط حياة أكرث تكاسال، مام أدى إىل تفاقم 

االختالالت يف متناول الطاقة الغذائية واستهالكها. ويعترب اآلن سوء 
التغذية بكل معنى الكلمة عامل خطر رئييس للعبء العاملي لألمراض.7

فقر الدم لدى النساء يف سن اإلنجاب
يحدث فقر الدم عندما ينخفض عدد خاليا الدم الحمراء وحجمها، 

مام يؤدي إىل حالة يحد فيها تركيز الهيموغلوبني من قدرة الدم عىل 

نقل األكسجني إىل الجسم. وميكن أن يعزى بذلك إىل تناول نظام 

غذايئ ينخفض فيه محتوى املغذيات الدقيقة )مثل الحديد، والفوليت، 

والريبوفالفني، والفيتامينات ألف وباء 12(، وإىل االلتهابات الحادة و/أو 

املزمنة )مثل املالريا، والسل، وفريوس نقص املناعة البرشية(، واألمراض 

املزمنة األخرى والرسطان، أو االضطرابات الوراثية املوروثة التي تؤثر 

عىل تركيب الهيموغلوبني، وإنتاج خاليا الدم الحمراء أو بقائها. وبالتايل، 

فإن فقر الدم مؤرش عىل سوء التغذية وضعف الصحة. واألطفال والنساء 

معرضون بشكل خاص لفقر الدم.

يدعو املقصد 2-2 ألهداف التنمية املستدامة بشكل رصيح إىل معالجة 

االحتياجات التغذوية للفتيات يف سن املراهقة واألمهات الحوامل 

واملرضعات، ألن فقر الدم لدى النساء اللوايت هن يف سن اإلنجاب يشكل 

مصدر قلق للصحة العامة. وال ترتتب عن هذه الحالة آثار صحية ضارة 

كبرية عىل املرأة وأطفالها فحسب، بل ميكن أن يؤثر أيضاً عىل التنمية 

االجتامعية واالقتصادية.8 وعندما يحدث فقر الدم أثناء الحمل، فإنه 

يسبب اإلرهاق، وانخفاض اإلنتاجية، وزيادة خطر وفيات األمهات يف 

الفرتة املرتبطة بالوالدة، وانخفاض الوزن عند الوالدة، وفقر الدم وضعف 

النمو والتنمية لدى األطفال الصغار. ولذلك، يرتبط فقر الدم ارتباطا 

وثيقا مبقاصد أهداف التنمية املستدامة األخرى – وسيساعد خفض 

معدل انتشاره عىل الحد من وفيات األمهات )املقصد 3-1( وتحسني 

مستويات اإلنتاجية االقتصادية )املقصد 8-2(. ويف الوقت نفسه، فإن 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة )املقصد 3-8( وزيادة فرص الحصول 

عىل الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية )املقصد 5-6( سيسهم أيضاً يف 

«الحّد من انتشار فقر الدم. 
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الشكل 7
إن زيادة البدانة لدى البالغني يف ارتفاع يف كل املناطق 

بوترية متسارعة

الشكل 8
 يشّكل فقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب 

مشكلة مستمّرة

مالحظة: انتشــار البدانة لدى البالغني من العمر 18 ســنة وأكرث، الفرتة 2014-1975.
املصــدر: منظمــة الصحــة العاملية/ الشــبكة املعنية بالتعاون بشــأن عوامل املخاطر املتّصلة باألمراض غري املعدية ومســتودع بيانات املرصد الصحي العاملــي ملنظمة الصحة العاملية، 2017.

مالحظة: انتشــار فقر الدم لدى النســاء يف ســن اإلنجاب، الفرتة 2005-2016 انظر هوامش امللحق 1 يف الغالف الداخيل لالطالع عىل التغطية القطرية لكل األقاليم.
املصــدر: املرصــد الصحي العاملي التابــع ملنظمة الصحة العاملية، عام 2017.
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وتشــري أحــدث التقديــرات لعام 2016 إىل أن فقــر الدم يؤثر عىل 

33 يف املائــة من النســاء يف ســن اإلنجاب عــىل الصعيد العاملي 

)حــوايل 613 مليــون امرأة ترتاوح أعامرهن بني 15 و49 ســنة(. 

ويتجاوز معدل االنتشــار 35 يف املائة يف أفريقيا وآســيا )الشــكل 8(. 

وأدىن نســبة له هي يف أمريكا الشــاملية، وأوروبا، وأوســيانيا )أقل 

مــن 20 يف املائة(.

وقد ارتفع املتوســط العاملي النتشــار فقر الدم لدى النســاء يف سن 

اإلنجاب بشــكل طفيف بني عامي 2005 و2016 مع أّن الزيادة كانت 

طفيفــة مــن الناحيــة اإلحصائية. وانخفض من 42 يف املائة إىل 38 يف 

املائــة يف أفريقيــا، ومن 25 يف املائــة إىل 22 يف املائة يف أمريكا الالتينية 

والبحــر الكاريبــي، عىل الرغــم من أن زيادات طفيفة تقابل ذلك يف 

جميــع املناطق األخرى. ويف عام 2012، حــددت جمعية الصحة العاملية 

هدف خفض معدل انتشــار فقر الدم لدى النســاء يف ســن اإلنجاب إىل 

النصــف بحلــول عام 2025. وال يــزال التقدم املحرز حتى اآلن بعيداً عن 

املسار املحدد.

الرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع الذين تقل 
أعامرهم عن ستة أشهر

يســهم تحســني معدالت الرضاعة الطبيعية بشكل مبارش يف القضاء 

عىل الجوع وســوء تغذية األطفال،9 وزيــادة معدل الرضاعة الطبيعية 

الخالصة بنســبة 50 يف املائة يف األشــهر الســتة األوىل من الحياة هي 

مــن األهداف التغذوية العاملية التي أقرتهــا جمعية الصحة العاملية. 

والرضاعــة الطبيعية الخالصة هي جزء من مامرســات الرضاعة الطبيعية 

املثىل، التي تشــمل أيضاً البدء منذ أول ســاعة من الحياة بالرضاعة 

الطبيعيــة ومواصلتهــا حتى عمر الســنتني أو أكرث. والرضاعة الطبيعية 

هــي حجــر الزاوية لبقاء الطفل ومنوه مبا أنها توفر التغذية األساســية 

التــي ال غنى عنها لنمو الطفل البدين واملعريف. وتســاعد الرضاعة 

الطبيعيــة عىل الحّد من وفيات األطفال، وتحســني الحالة التغذوية، 

وتجنب أمراض الطفولة الشــائعة واألمراض غري املعدية، وتحســني 

التنميــة والتعلــم. وتعترب تدخال وقائيــا، وأكرب تأثري له هو بقاء الطفل 

عــىل قيــد الحياة.10 كام أن الرضاعــة الطبيعية تفيد األمهات أيضاً مبا 

أنها تشــجع عىل تقلص الرحم، وتســاعد عىل منع النزف بعد الوالدة، 

وتقلــل مــن احتامل اإلصابة بفقر الــدم الناجم عن نقص الحديد، وتقلل 

من خطر اإلصابــة بأنواع مختلفة من الرسطان.

ووفق تقديرات حديثة، ميكن لتحسني معدالت الرضاعة الطبيعية أن 

يحول دون وفاة 000 820 طفل، و000 20 وفاة إضافية بني األمهات، 

متصلة مبرض الرسطان، كل عام.11 وعالوة عىل ذلك، هناك أدلة متزايدة 

عىل أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الوزن الزائد والبدانة يف وقت 

الحق من الحياة.12 

وعــىل الصعيــد العاملــي، كان هناك 43 يف املائة من الرضع الذين تقل 

أعامرهم عن ســتة أشــهر تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة يف عام 

2016، مقابل 36 يف املائة يف عام 13.2005 وكان انتشــار الرضاعة 

الطبيعيــة الخالصــة أعىل يف جنوب آســيا )59 يف املائة( ورشق أفريقيا 

)57 يف املائــة(. وهــو أقل بكثري يف أمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي 

)33 يف املائة(، ورشق آســيا )28 يف املائة(، وغرب أفريقيا )25 يف املائة( 

وغرب آســيا )21 يف املائة(. وقدم عدد قليل جداً من البلدان بيانات 

عــن الرضاعة الطبيعية الخالصة للتمكن من اإلبالغ عن متوســط 

إقليمي ألوروبا أو أمريكا الشــاملية أو أوســيانيا. 

ويف الفــرتة ما بني عامي 2005 و2015، زادت مامرســة الرضاعة 

الطبيعيــة الحرصيــة مبقــدار 10 نقــاط مئوية عىل األقل يف 36 بلدا 

مــن أصــل 82 بلدا تتوافــر عنها بيانات قابلة للمقارنة )الشــكل 9(. 

ويف بعــض البلدان، )مثل بوركينا فاســو، وغينيا-بيســاو، وكينيا، 

وتركمنســتان(، زاد معدل االنتشــار بأكرث مــن 35 نقطة مئوية، مام 

يــدل عــىل أنه من املمكن تحقيق مكاســب كبــرية يف معدالت الرضاعة 

الطبيعيــة الخالصــة يف فرتة قصرية من الزمــن. وبوجه عام، أظهر 

نصــف جميــع البلــدان يف أفريقيا التي لديها بيانات بشــأن االتجاهات، 

زيــادة قدرهــا 10 نقاط مئوية أو أكرث، وحققت نســبة أكرب من 

البلــدان يف تلــك املنطقــة زيادات تزيد عىل 20 نقطــة مئوية باملقارنة 

مــع أوروبــا، أو أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي. ومع ذلك، 

 ال يــزال يتعني القيام باملزيد لتحســني مامرســات الرضاعــة الطبيعية 

n .يف الكثــري من البلدان

 حنو حتقيق فهم متكامل 
لألمن الغذائي والتغذية

لقــد وفـّـر التقرير هذا حتى اآلن تقييــامً لحالة األمن الغذايئ 

والتغذية يف العامل اســتناداً إىل دراســة مؤرشين لألمن الغذايئ وســتة 

مــؤرشات بشــأن التغذية. غري أن التحدي تنفيــذ طموحات خطة 

عــام 2030 يقتــيض فهام ســليام للعالقات املتبادلــة القامئة بني هذه 

املــؤرشات. فالحميــة املتوازنة رضورية لتحســني التغذية والصحة 

والرفاهيــة. وســيعتمد نجاح الجهود الرامية إىل تحســني النظم 

»
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2015

2005

الغذائيــة عــىل فهم أفضل للعالقــات املعقدة بني األمن الغذايئ 

والتغذيــة، والنظــم الغذائيــة التي هي جزء ال يتجــزأ منها، والقوى 

االجتامعية والسياســية واالقتصادية التي تشــكلها. وتهــدف التحليالت 

األوليــة يف هــذا القســم إىل تعزيز التفكري األكرث تكامالً ونقداً بشــأن 

املسائل. هذه 

هناك أدلة وافرة عىل أن انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية بجميع 

أشكاله لهام آثار سلبية متعددة ومتنوعة عىل الصحة والرفاه.14 كام يتم 

توثيق اآلثار السلبية عىل الصحة العقلية واآلثار املعرفية والسلوكية لدى 

األطفال توثيقاً جيداً. وتشري مؤرشات التغذية التي نوقشت يف القسم 

السابق إىل لحظات مختلفة يف دورة حياة اإلنسان، وتساعد عىل تسليط 

الشكل 9
ارتفعت معّدالت الرضاعة الطبيعية اخلالصة بشكل كبري يف 

العديد من البلدان غري أنها ما زالت دون املستويات املنشودة1

 1    التغيريات يف انتشــار الرضاعة الطبيعية الخالصة )أقّل من 6 أشــهر(، بحســب البلد واإلقليم،

 الفرتة 2015-2005. 
مالحظــات: تســتند التحليــالت إىل مجموعــة فرعيــة مؤلفــة من 82 بلداً، وتعــود نقاط االتجاهات 

للعامــني 2005 و2015. عــدد البلــدان )النســبة املئوية( التــي تفتقر إىل بيانــات عن االتجاهات 
بحســب األقاليــم: أفريقيــا، 16 )32يف املائة(؛ وآســيا، 26 )54 يف املائــة(؛ وأمريــكا الالتينية والبحر 

الكاريبــي، 20 )59 يف املائــة(؛ وأوروبــا، 33 )80 يف املائــة(؛ وأوســيانيا، 17)94 يف املائة(. مل يُدرج 
رســم بيــاين ألوســيانيا نظــراً إىل أن بلــداً واحداً فقط ميلــك بيانات عن االتجاهــات يف هذا اإلقليم. 

وال توجــد بيانــات عــن االتجاهات ألمريكا الشــاملية أو أســرتاليا أو نيوزيلندا.

 املصــدر: قواعــد البيانات العاملية ملنظمة األمــم املتحدة للطفولة لعام 2016.
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الضوء عىل عواقب انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية من أجل الصحة 

والتنمية قبل الوالدة، وصوال إىل الطفولة وحتى مرحلة البلوغ. 

وغالبــا مــا يعترب تواجد انعــدام األمن الغذايئ والبدانة يف نفس الوقت 

– حتــى يف األرسة نفســها – أمــرًا متناقًضا، ولكن هناك العديد من 

التفســريات لذلك. ففي الوقت الــذي تصبح فيه املوارد الغذائية نادرة، 

غالبــاً مــا يختار الناس تنــاول أطعمة أقل تكلفة، وأقل صحة، وأكرث 

كثافــة مــن ناحيــة الطاقة، وهي خيارات ميكن أن تؤدي إىل أن يعاين 

الناس من الوزن الزائد والبدانة بســبب تقلص ســبل حصولهم عىل 

الغذاء الصحي.

وميكــن أن تؤدي حــاالت انعدام األمن الغذايئ الدورية والحرمان 

إىل اضطرابات األكل واالســتجابات األيضية املرتبطة باإلجهاد. وهذا 

بــدوره ميكن أن يزيد من خطــر البدانة واألمراض املزمنة غري املعدية، 

مثل الرسطان، والســكري، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. كام 

يرتبــط انعدام األمن الغذايئ وضعــف التغذية أثناء الحمل والطفولة 

بالتكيفــات األيضيــة التي تزيد من خطــر البدانة وما يرتبط بها من 

أمــراض مزمنــة غري معدية يف مرحلــة البلوغ. كام أن األغذية العالية 

التجهيز التي يســهل الوصول إليها والتي تحتوي عىل نســبة عالية من 

الدهون والســكر وامللح، وتبتعد عن النظــم الغذائية التقليدية نحو 

األغذية املجهزة، تســاعد عىل تفســري تواجد أشكال متعددة من سوء 

التغذية يف نفس الوقت داخل املجتمعات واألرس نفســها.

ويف حني أن انعدام األمن الغذايئ عىل مســتوى األرسة أو املســتوى 

الفــردي يزيــد من خطر اإلصابة بأشــكال مختلفة من ســوء التغذية، 

فــإن هنــاك العديد من العوامل الوســيطة. وتتأثــر جميع النتائج 

التغذويــة التــي تــم تحليلها هنا بطرق مهمة مــن قبل عنارص أخرى، 

مثــل املســتوى التعليمي، ومنط الحياة، والبيئــة الغذائية والعادات، 

والحصــول عــىل املياه النظيفة، وخدمات الــرصف الصحي والخدمات 

الصحيــة األساســية. ويف املقابــل، يؤثر نقص التغذية ســلباً عىل النمو 

املعــريف ومنــو الطفل، مام يؤدي إىل انخفاض يف مســتويات اإلنتاجية 

والتنميــة االقتصادية. 

ومع توفر املزيد من البيانات املحسنة يف السنوات القادمة، سيكون 

من املمكن تعزيز املعرفة بالروابط بني مؤرشات األمن الغذايئ والتغذية 

التي يتم تحليلها أدناه، والعوامل التي تبدل هذه الروابط، واإلجراءات 

الالزمة لتعزيز األمن الغذايئ وتحسني التغذية.

األعباء املتعددة لسوء التغذية
ال يوجد بلد خال من سوء التغذية، ومعظم البلدان تعاين من أعباء متعددة 

من سوء التغذية. وعادة ما يتم عرض البيانات املتعلقة بنقص التغذية لدى 

األطفال، ونقص املغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن لدى األطفال، والبدانة لدى 

البالغني، بشكل منفصل. ويهدف هذا القسم إىل إلقاء بعض الضوء عىل 

التداخالت، ألنها تعكس القضايا العديدة التي تواجهها البلدان.

ومن أصل 119 بلداً لديها بيانات قابلة للمقارنة ملا ال يقل عن 3 مؤرشات 

من مؤرشات التغذية البالغ عددها 6 مؤرشات، شهد بلدان اثنان فقط 

)اليابان وجمهورية كوريا( شكالً واحداً فقط من سوء التغذية.15 وترتبط 

معدالت انتشار التقزم يف مرحلة الطفولة ارتباطا إيجابيا بالهزال لدى 

األطفال وفقر الدم لدى النساء )الشكالن 10أ-ب(. وباملثل، فإن البلدان 

التي تنترش فيها نسبة عالية من الوزن الزائد لدى األطفال متيل أيضاً إىل أن 

يكون فيها ارتفاع يف معدل انتشار البدانة لدى البالغني، يف حني أن البدانة 

لدى البالغني متيل إىل أن تكون أقل )الشكالن 10ج-د(16 يف البلدان التي ال 

تزال تعاين من معدالت مرتفعة من التقزم لدى األطفال.

وعىل الرغم من أن هذا التحليل عرب البلدان يشري إىل أن انخفاض معدل 

انتشار التقزم يف مرحلة الطفولة مييل إىل أن يكون يف البلدان التي تعاين 

من معدل أعىل من البدانة لدى البالغني، فإن العديد من البلدان لديها 

معدالت عالية عىل حد سواء. فعىل سبيل املثال، من بني البلدان الـ107 

التي لديها بيانات عن التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة وعن البدانة 

لدى البالغني، هناك 35 بلدا تبلغ معدالت التقزم دون سن الخامسة 

ومعدالت البدانة لدى البالغني فيها أكرث من 10 يف املائة. ويف ثالثة بلدان 

)مرص والعراق وفانواتو( يعاين فيها أكرث من 20 يف املائة من السكان دون 

سن الخامسة من التقزم، وأكرث من 20 يف املائة من البالغني من البدانة. 

ولذلك، يتطلب التصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله مجموعة من 

التدابري القطرية  التي تعزز القطاعات املتعددة يف معالجة املحددات 

األساسية لسوء التغذية، واستهداف التدخالت التغذوية ملنع أو معالجة 

املحددات املبارشة لسوء التغذية. وستحرز البلدان تقدما عندما تتالقى 

املبادرات من عدة مستويات وقطاعات وتعزز بعضها بعضا.

 انعدام األمن الغذايئ واألعباء املتعددة
لسوء التغذية

يشــكل انعدام األمن الغذايئ، أو عدم قدرة األرس واألفراد عىل الحصول 

عــىل الغذاء بكميات ونوعية كافيتني، محددا هاما لســوء التغذية. 
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ومع ذلك، يتطلب استكشاف العالقات السببية بني انعدام األمن الغذايئ 

والنتائج التغذوية معلومات مفصلة عىل مستوى األرسة – أو بشكل أفضل 

عىل مستوى األفراد.17 وكخطوة أولية، أجري تحليل بسيط عرب البلدان 

الستكشاف العالقات بني انتشار قصور التغذية واملؤرشات التغذوية. 

ويعــرض الجدول 3 نتائج االنحدارات اللوجســتية ذات التأثريات الثابتة 

الخاصة بكل بلد، باســتخدام جميع البيانات املتاحة عىل املســتوى 

 القطــري يف الفرتة ما بني 1990 و2015. ويتــم التحكم بالنتائج 

 املبينة يف الجدول 3 ملســتوى الدخل املتوســط يف كل من البلدان. 

الشكل 10
يشهد معظم البلدان أشكاالً متعددة من سوء التغذية

مالحظات: الروابط القامئة بني مســتويات االنتشــار الوطنية )بالنســبة املئوية( ملختلف أشكال سوء 
التغذية: تحليل للروابط عىل املســتوى القطري. معامالت الرتابط: الشــكل )أ( = 0.43؛ الشــكل )ب( = 

0.55؛ الشــكل )ج( = 0.55؛ الشــكل 1 )د( = 0.71-

املصــادر: التقديــرات املشــرتكة بني منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمــة الصحة العاملية ومجموعة 
البنك الدويل بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال، طبعة عام 2017. واملرصد الصحي العاملي ملنظمة 

الصحة العاملية، 2017.
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وتّم اســتحداث مناذج قطريــة للتحكم، يف بلدان محددة، بالخصائص 

التــي ال تتغري مع مرور الوقت.

وتبني النتائج أن البلدان التي لديها مستويات أعىل من قصور التغذية 

تظهر أيضاً مستويات أعىل من التقزم والهزال. ويف املقابل، ترتبط 

املستويات املرتفعة لقصور التغذية مبستويات أقل من الوزن الزائد لدى 

األطفال والبدانة لدى البالغني.

تشري النتائج يف الجدول 3 إىل أن البدانة لدى البالغني أكرث انتشاًرا يف 

البلدان التي تعاين من نقص التغذية. ويشري الكثري من البلدان واألقاليم 

الجزرية يف املحيط الهادئ إىل معدالت بدانة بني البالغني أعىل بكثري 

)يف حدود 40-50 يف املائة( من معدالت البلدان األخرى التي تعاين من 

انتشار مامثل لقصور التغذية.

وتتأكد الصلة السلبية بني انعدام األمن الغذايئ والبدانة عند استخدام 

البيانات املشرتكة بني البلدان النتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد لدى 

السكان، عىل النحو الذي يقيسه مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ. 

غري أن النتائج تختلف عندما تُجّمع البلدان بحسب مستوى الدخل. 

ويتامىش هذا مع الكّم املتنامي من األدبيات التي تفيد بأّن انعدام األمن 

الغذايئ عىل مستوى األرسة املعيشية يرتبط بالبدانة.18 ويف البلدان ذات 

الدخل املرتفع أو املتوسط، تكون معدالت البدانة أعىل يف البلدان التي 

يكون فيها انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد )الذي يقاس مبقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ( أعىل نسبياً أيضاً )الشكل 11(. ويتطلب فهم 

أسباب ذلك، تحليل العالقة بني األمن الغذايئ والبدانة عىل مستوى األرسة 

ومستوى األفراد، فضال عن تحليل عوامل الوساطة املتعددة. ويتحقق 

ذلك عندما يتم إدراج وحدة االستقصاء ملقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ يف الدراسات االستقصائية الوطنية للصحة والتغذية، أو يف 

استقصاءات االستهالك واإلنفاق لألرس. وتشري األدلة من البلدان ذات 

الدخل املرتفع إىل أن األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ 

يعتمدون عىل األغذية األقل كلفة، واألقل صحة، والكثيفة الطاقة، وهم 

أيضاً معرضون لخطر أكرب لإلصابة باضطرابات األكل واالستجابات األيضية 

n .املرتبطة باإلجهاد، وكلها ميكن أن تؤدي إىل البدانة

 تعزيز قاعدة األدلة لرصد 
األمن الغذائي والتغذية

أدى وضع األمن الغذايئ والتغذية يف إطار هدف واحد يف خطة عام 

2030 إىل تحفيز الجهود الرامية إىل التوصل إىل فهم متكامل لهذه 

املكونات األساسية لرفاه اإلنسان. ويف حني أن هناك بيانات وافرة، ال 

تزال هناك حاجة إىل املزيد منها من أجل التوصل إىل فهم أكمل. وعىل 

وجه الخصوص، يلزم تحسني التنسيق عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية إلنتاج بيانات قادرة عىل إلقاء املزيد من الضوء عىل الروابط 

بني انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية ومحدداتها.

وتدل الروابط البسيطة الواردة يف القسم السابق أنه عندما يواجه 

األفراد انعدام األمن الغذايئ، من املرجح أن يكونوا أيًضا عرضة لعوامل 

خطر ناجمة عن أشكال مختلفة لسوء التغذية. غري أن النتائج التغذوية 

تتأثر بعوامل أخرى كثرية أيًضا، مثل النشاط البدين، ومنط الحياة، 

واألفضليات الغذائية، والبيئات الغذائية، وتعليم املرأة، والحصول عىل 

املياه النظيفة، والخدمات الصحية األساسية والجيدة.

ويشــكل التباين يف توقيت جمــع املعلومات أحد القيود أمام هذا 

التحليل عىل املســتوى القطري ملؤرشات انعدام األمن الغذايئ 

اجلدول 3
العالقة بني انتشار قصور التغذية ومؤشرات سوء التغذية 

نسبة األرجحية النتشار نقص التغذية املتغّية التغذوية
)القيمة p بني قوسني(

0.254 )>0.001(التقزّم )النسبة الرتجيحية( )معامل التحديد معّدل = 0.66(

0.233- )0.02(زيادة الوزن لدى األطفال )النسبة الرتجيحية( )معامل التحديد املعّدل = 0.16(

0.174 )0.01(الهزال )النسبة الرتجيحية( )معامل التحديد املعّدل = 0.34(

0.224- )>0.001(البدانة لدى البالغني )نسبة األرجحية( )معامل التحديد املعّدل = 0.51(

 مالحظــات: ييبني الجدول املعامالت املوّحدة؛ القيم p موجودة بني قوســني. 
تراجع لوغاريتم نســبة االحتاملني ذي األثر املحدد اســتناداً إىل البيانات القطرية من 1990 إىل 2015. يتم التحّكم بالتقديرات بالنســبة إىل مســتوى الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد.

 املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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والتغذية. فعىل ســبيل املثال، كانــت البيانات املتاحة عن التقزم 

والهــزال لــدى األطفال يف العديد من البلدان تجمع قبل ســنوات من 

تجميــع بيانات مقياس املعانــاة من انعدام األمن الغذايئ. ويعّقد ذلك 

تحليــل العالقة بني انعــدام األمن الغذايئ وهذين املؤرشين. وقد يفرس 

هذا القيد جزئيا الســبب وراء انخفاض انتشــار التقزم لدى األطفال 

رغــم ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذايئ. 

ومن الرضوري إجراء دراسات استقصائية وطنية تجمع بني بيانات انعدام 

األمن الغذايئ والتغذية، وكذلك البيانات عن العوامل الدافعة املحتملة 

والعوامل الوسيطة األساسية لفهم العالقة الحقيقية بني انعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية. وميكن لهذه الدراسات االستقصائية املتكاملة، إذا أجريت 

بانتظام وفقا للمعايري املتفق عليها دولياً، أن توفر معلومات أكرث تفصيال 

عىل الصعيد الوطني الفرعي، وأن تحدد الفئات االجتامعية الدميوغرافية 

املعرضة ألشد مخاطر انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، وأن تساعد عىل 

توجيه اإلجراءات بغية رفع التحدي املتمثل يف عدم إهامل أحد.

ويلزم أيضاً إجراء مزيد من البحوث بشأن آثار انعدام األمن الغذايئ 

الطويلة األجل عىل النتائج التغذوية من أجل تعزيز قاعدة األدلة. 

الشكل 11
ترتفع معدالت البدانة لدى البالغني يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط 

املرتفع، عندما تكون معدالت انتشار انعدام األمن الغذائي أعلى نسبيًا.

مالحظــات: مقارنــة بني معدالت انتشــار انعدام األمــن الغذايئ الحاد )2014-2016( ومعدالت 

انتشــار البدانــة لــدى البالغــني )2014( يف مجموعات من البلدان. مجموعات البلدان بحســب 

تصنيــف البنــك الدويل، عىل أســاس الناتج املحــيل اإلجاميل للفرد الواحد. وال تشــمل مجموعة بلدان 

الدخــل املتوســط املرتفع البلــدان التالية: أنغوال وبوتســوانا وغابون وناميبيا )مشــار إليها باللون 

األخرض يف الرســم البياين(.

معامالت التحديد املناسبة )R2( لكل مجموعة من البلدان بحسب مستوى الدخل عىل التوايل: الدخل املرتفع = 
0.36؛ الدخل املتوسط املرتفع = 0.16؛ الدخل املتوسط املنخفض = 0.02؛ والدخل املنخفض = 0.01.

املصــادر: بيانــات انعدام األمن الغذايئ ملنظمة األغذية والزراعة، منظمة الصحة العاملية/ الشــبكة 
املعنيــة بالتعــاون بشــأن عوامل املخاطر املتّصلة باألمراض غري املعديــة واملرصد الصحي العاملي التابع 

ملنظمــة الصحة العاملية، للبدانة لدى البالغني 2017.
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ويؤمل بأن توفر مؤرشات انعدام األمن الغذايئ والتغذية يف إطار رصد 

أهداف التنمية املستدامة، الزخم الالزم للحكومات الوطنية واملانحني 

الدوليني والرشكاء يف التنمية، إلعطاء األولوية لجهود جمع البيانات هذه 

 n .من أجل بناء قاعدة أدلة أقوى

 تباطؤ التقدم وظهور
خماوف جديدة

وباختصار، فإن األدلة املقدمة يف القســم 1 تكشــف عن سيناريو 

عاملــي الحتامل حــدوث زيادة جديدة يف معدالت الجوع. وقد تواصل 

انخفــاض نقص التغذية لــدى األطفال، ولكن املعدالت ال تزال مرتفعة 

بشــكل غري مقبول يف بعض املناطق. ويشــكل تزايد انتشــار الوزن الزائد 

بــني األطفال، واالرتفاع املتســارع يف البدانة بني البالغني مصدر قلق 

بالــغ. وتعــاين جميع البلدان يف العامل تقريباً من أشــكال متعددة من 

ســوء التغذيــة يف نفس الوقــت، وغالبا ما يتواجد انعدام األمن الغذايئ 

والبدانة يف الوقت نفســه.

وعــىل الصعيــد العاملي، يظهــر التحليل بني البلدان أن معدالت البدانة 

لــدى البالغــني أقل يف البلدان التي تشــهد معدالت أعىل من انعدام 

األمــن الغذايئ. غري أنه يف إطار مجمــوع بلدان رشيحة الدخل العليا 

إىل املتوســطة والعليا، حيث يعاين أكرث من ربع الســكان البالغني من 

البدانــة، ترتبط أعىل معدالت البدانة مبعدالت أعىل نســبياً من انعدام 

األمــن الغذايئ الحاد. وإن معــدالت الوزن الزائد يف مرحلة الطفولة 

هي األعىل يف آســيا الوسطى وشــامل أفريقيا، مام يشري إىل مشاكل 

مســتقبلية للبدانــة بني البالغــني يف هذه املناطق أيضاً. واملناطق األكرث 

تــرضرا مــن أوجه قصور التغذية هي أفريقيا وآســيا، حيث تعاين أكرث 

من امرأة من بني كل ثالث نســاء من فقر الدم، ويعاين ما يقارب ربع 

األطفال دون ســن الخامسة من التقزم.

وتختلف الدوافع وراء هذه االتجاهات يف انعدام األمن الغذايئ وســوء 

التغذيــة مــن بلد إىل آخر وحتى داخل البلــدان. وتتغري النظم الغذائية 

والوجبــات الغذائية. ومع هيمنة الرشكات الكبرية عىل األســواق بصورة 

متزايــدة، أصبحت األغذية املجهزة بدرجة كبرية متواجدة بســهولة أكرب، 

وحلــت محل األطعمة وعــادات األكل التقليدية. وقد أثرت األحداث 

املتصلــة باألحــوال الجوية – التــي ترتبط جزئيا بتغري املناخ – عىل 

توافر األغذية يف العديد من البلدان، وأســهمت يف زيادة انعدام األمن 

الغــذايئ. كام أثر التباطؤ االقتصــادي يف البلدان التي تعتمد اعتامدا 

كبريا عىل عائدات تصدير النفط والســلع األساســية األولية عىل توافر 

األغذيــة و/أو انخفــاض قدرة الناس يف الحصول عىل الغذاء. 

وال ســوء التغذية نتيجة لعــدم الحصول عىل أغذية كافية ومغذية 

ومأمونة فحســب، بل إنه نتيجة أيضا لسلســة من العوامل املرتابطة 

واملتصلــة بعدم كفاية الحصــول عىل املوارد والخدمات، مثل الرعاية 

الصحيــة الجيدة، والتعليــم، ومياه الرشب، والرصف الصحي، والنظافة 

الصحيــة. وغالبــا ما تواجه النســاء الفقريات عقبات إضافية يف الوصول 

إىل املوارد والخدمات. وتبني األدلة القاطعة أن تحســني تعليم املرأة 

ووضعهــا داخل األرس ومجتمعاتها يؤثر بشــكل إيجايب عىل التغذية 

واألمن الغذايئ، وال ســيام تغذية األطفال.

وتشــكل النزاعات ســببا آخر متزايد األهمية النعدام األمن الغذايئ 

وســوء التغذية. فاألشــخاص الذين يعيشون يف البلدان املترضرة من 

النزاعات والعنف هم أكرث عرضة النعدام األمن الغذايئ وســوء 

التغذيــة، والســيام يف البلــدان التي تعاين من نزاعات طال أمدها ومن 

املؤسسات. هشاشة 

ويتناول القســم 2 من هذا التقريــر نظرة أعمق للتحديات املحددة 

التــي تواجه هذه البلدان، والعالقة بني الجوع والنزاعات والســالم. وهو 

يســلط الضوء عىل رضورة اتباع النهج التي تراعي النزاعات لتحســني 

األمن الغذايئ والتغذية، عىل أســاس فهــم أعمق لديناميات النزاعات 

يف كل ســياق. واألهم من ذلك، هو أنه يشــري إىل رضورة إيجاد حلول 

دامئــة للنزاعات، إذا ما أراد العــامل القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن 

n .الغذايئ وتحســني التغذية للجميع
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الرسائل الرئيسية:

ç  يف ظل تزايد تركّز الجوع ونقص التغذية يف البلدان املتأثرة

بالنزاعات، من الرضوري تكوين فهم أوضح للعالقة القامئة بني 

الجوع، والنزاعات والسالم.

ç  تعيش األغلبية العظمى من األشخاص الذين يعانون بصورة

مزمنة من انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف البلدان املتأثرة 

بالنزاعات: يُقّدر أن 489 مليون شخص من أصل 815 مليون 

شخص يعانون من قصور التغذية، وأن 122 مليون طفل من أصل 

155 مليون طفل يعانون من التقزّم. 

ç  يتفاقم الجوع ونقص التغذية إىل حّد كبري حني متتد النزاعات

وتتعّقد بفعل ضعف القدرات املؤسسية و/أو نشوء أحداث سلبية 

متصلة باملناخ.

ç  يف حني حققت معظم البلدان مكاسب كبرية طيلة 25 عاماً يف

مجال خفض الجوع ونقص التغذية، شهد التقّدم يف معظم البلدان 

املتأثرة بالنزاعات ركوداً أو تدهوراً.

ç  يشكل النزاع قاسامً مشرتكاً يف حاالت األزمات الغذائية 

الحادة واملجاعات.

ç  ازدادت النزاعات خالل العقد األخري من حيث عددها

وتعقيدها، األمر الذي أعاق الجهود املبذولة للقضاء عىل الجوع 

بحلول عام 2030.

القسم 2
النزاعات واألمن 
الغذائي والتغذية: 
 حتمية 
السالم المستدام



القسم  2   

النزاعات واألمن الغذائي 
 والتغذية: حتمية 
السالم المستدام

يتيح القسم 2 من تقرير هذا العام عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف 

العامل استعراًضا لألدلّة عن تأثري النزاعات عىل األمن الغذايئ والتغذية، 

وكيف أن التدهور يف أوضاع األمن الغذايئ قد يفاقم من النزاعات، 

وبخاصة حني يقرتن بعوامل أخرى. وعالوًة عىل ذلك، يدرس التقرير 

قدرة الُنُهج املراعية للنزاعات إزاء األمن الغذايئ والتغذية عىل املساهمة 

بشكل حيوي يف صون السالم والوقاية من النزاعات.

مَل الرتكيز على العالقة بني 
النزاعات واألمن الغذائي 

والتغذية؟
أفادت التقارير أنه يف عام 2016، واجه أكرث من 100 مليون شخص 

انعداماً يف األمن الغذايئ اتخذ شكل األزمة بعد أن كان عددهم 80 

مليون شخص يف السنة السابقة.19 ويف بداية عام 2017، أُعلنت حالة 

املجاعة يف جنوب السودان، وصدرت تحذيرات بشأن وجود خطر مرتفع 

بنشوء أوضاع أشبه باملجاعة يف شامل نيجرييا والصومال واليمن. وتشكل 

النزاعات والحروب األهلية قواسم مشرتكة بني جميع هذه الحاالت، 

سيام أنها تظهر يف معظم البلدان األخرى التي تواجه أزمات غذائية. 

كذلك، تصّنف منظمة األغذية والزراعة حالياً 19 بلداً يف فئة البلدان 

التي تعاين من األزمات املمتدة )أُنظر اإلطار 6(. وتعاين البلدان التسعة 

عرش هذه يف الوقت الحايل من النزاعات وأعامل العنف التي تتفاقم 

عادًة بفعل أحداث مناخية سلبية، مثل موجات الجفاف املمتدة، التي 

تؤثر بحدة عىل إنتاج األغذية وسبل كسب العيش.

وقد أّدت النزاعات وأعامل العنف إىل ترشيد ماليني األشخاص، ماّم 

تسبّب بحالة ممتدة من انعدام األمن الغذايئ يف املجتمعات املضيفة. 

عىل سبيل املثال، دفعت الحرب األهلية يف الجمهورية العربية السورية 

بأكرث من 6 ماليني شخص إىل الهروب من منازلهم باتجاه مناطق أخرى 

داخل البالد، فيام توّجه 5 ماليني آخرون إىل بلدان مجاورة.20 واليوم، 

بات األشخاص املرشّدون ميضون ما معّدله 17 عاماً يف املخيّامت أو يف 
املجتمعات املضيفة.21

ويف عام 2016، كان أكرث من ملياري شخص يعيشون يف بلدان متأثرة 

بالنزاعات وأعامل العنف وتعاين من الهشاشة. فحني ال تتمتع الدولة، 

أو النظم االجتامعية واالقتصادية و/أو املجتمعات املحلية بالقدرات 

الالزمة للوقاية من حاالت النزاع، أو التعامل معها أو إدارتها، ترتكّز اآلثار 

األكرث وطأة يف صفوف السكان األشّد فقراً والقطاعات األكرث ضعفاً. 

ويقّدر البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أنه 

بحلول عام 2030، ويف ظّل املعدالت املرتفعة للنمو السكاين والتنمية 

االقتصادية الضعيفة، سوف ميثل الفقراء نصف إجاميل السكان أو أكرث 

ّممن يعيشون يف حاالت هّشة ومتأثرة بالنزاعات.22 

ومن املرّجح أن يتعرّض السكان الذين يعيشون يف بلدان متأثرة 

بالنزاعات إىل انعدام األمن الغذايئ وقصور التغذية. وتشري بالفعل 

التقديرات األخرية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة عام 2016 

يف القسم 1 إىل أن 815 مليون شخص يف العامل -أو شخصاً واحداً من 

أصل تسعة أشخاص -يعانون من قصور التغذية. ويعيش معظم هؤالء 

األشخاص 489- مليون شخص -يف بلدان تتصارع مع النزاعات وأعامل 

العنف والهشاشة، حيث معدل انتشار قصور التغذية أعىل ماّم هو عليه 

يف البلدان غري املتأثرة بالنزاعات. والالفت هو أنه يف حني حققت معظم 

البلدان مكاسب كبرية طيلة 25 عاماً يف الحّد من الجوع ونقص التغذية، 

شهد التقّدم ركوداً أو تدهوراً يف معظم البلدان التي تعاين من النزاعات. 

ويف الواقع، يشكل النزاع عامالً رئيسيًا يفرّس االنعكاس الواضح يف 

االتجاه التنازيل الطويل األجل عىل مستوى الجوع يف العامل، األمر الذي 

يطرح تحدياً كبرياً للقضاء عىل الجوع وسوء التغذية. كذلك، يزداد عدد 

النزاعات، ويصبح العامل أكرث عرضًة للعنف بطرق أكرث فأكرث استعصاًء.23 

وخلص تقرير مؤرش السالم يف العامل لعام 2016 إىل أن العامل أقل سلامً 

اليوم ماّم كان عليه عام 2008، حيث تراجعت مستويات السالم سنة 

بعد سنة خالل خمس سنوات من أصل السنوات الثامين األخرية.24 
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اإلطار 6
النزاعات املعقدة واملتعددة األبعاد واملمتدة والضعف 

الشديد: حالة األزمات املمتدة

A. Harmer and J. Macrae, eds. 2004. Beyond the continuum: aid policy in protracted crises. HPG Report No. 18. London, Overseas Development Institute 1

تحّدد منظمة األغذية والزراعة حالياً 19 بلداً عىل أنها تعاين من أزمة ممتدة. 

ويوجد 14 بلداً منها يف هذه الفئة منذ عام 2010 ويقع 11 منها يف أفريقيا. 

وتشّكل األزمات املمتدة سياقات تكون فيها نسبة كبرية من السكان شديدة 

التعرّض للمرض واملوت والنقطاع سبل كسب عيشها عىل مدى فرتات طويلة.1 

وقد اعتربت النرشتان من تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل للعامني 

2010 و2015 أن البلدان التي تعاين من أزمة ممتدة تستحق اهتامماً خاصاً، نظراً 

لحّدة واستمرار حالة انعدام األمن الغذايئ ونقص التغذية التي تعاين منها.

وميثل العنف والنزاعات عاملني محّددين رئيسيني لألزمات األكرث امتداداً. 

فقد شهدت جميع البلدان تقريباً التي تعاين من أزمة ممتدة شكالً معيّناً من 

أشكال النزاع العنيف طيلة فرتات طويلة من الزمن )أُنظر الجدول يف امللحق 

ألف 2-2، صفحة 105(. وعانت هذه البلدان من نزاعات مبتوسط 10.5 سنة 

خالل العقدين السابقني. ويف ستة سياقات، يستمر النزاع منذ 18 سنة عىل 

األقل خالل العرشين سنة املاضية.

كذلــك، شــهدت معظم هذه البلــدان أنواعاً متنّوعــة من النزاعات 

عــىل مــّر الزمن، حيث واجــه العديد منها أشــكاالً مختلفــة من النزاعات 

بصــورة متزامنــة و/أو متداخلــة إمنا يف مواقــع جغرافية مختلفة. وشــهدت 

أغلبهــا فــرتات مــن النزاعات املنخفضــة الحدة التــي غالباً ما اقرتنت 

بفــرتات مــن النزاعــات العنيفة األكرث حــدة )أي حرب أو حرب محدودة(. 

وتســبّب هــذه النزاعــات معدالت أعىل مــن الوفيات، وأعداد أكرب من 

الالجئني/الســكان النازحــني داخليــاً، واملزيد مــن الدمار يف البنيــة التحتية، 

ــاكن، واالقتصاد والثقافة. واملس

غــري أن النزاعــات ال متثـّـل امليزة املشــرتكة الوحيدة بني حاالت األزمات 

املمتــدة. إذ يتّســم معظمهــا أيضاً بحوكمــة ضعيفة وانهيار املؤسســات 

املحليــة والوضــع الصحي اليسء للســكان املترضرين وانتشــار كبري 

للكــوارث الطبيعية. 

ويف ظــّل الرتكّــز املتزايد للجوع ونقــص التغذية يف البلدان املتواجدة يف 

حاالت هّشــة واملتأثرة بالنزاعــات، من الرضورة مبكان فهم العالقة بني 

الجوع والنزاعات والســالم بشــكل أوضح. ومن شأن هذا الفهم أن يوفّر 

املعلومــات لُنُهج مراعية للنزاعات25 لدى تصميم تدّخالت وسياســات 

تعالــج الجــوع ونقص التغذيــة يف هذه البيئات، يف حني تقّدم حوافز 

إلدامة السالم. 

خطة التنمية لعام 2030: االرتقاء بالتقدم من 
خالل اعتامد نُُهج مراعية للنزاعات

تقيم خطة التنمية املستدامة لعام 2030 رابطاً رصيحاً بني التنمية 

املستدامة والسالم، وتدعو إىل اعتامد نهج تحّويل، وتحسني التعاون يف 

مجال الوقاية من النزاعات، والتخفيف من آثارها، وحلّها واالنتعاش 

منها. وتقّر خطة عام 2030 بالسالم كرشط حيوي للتنمية، وكنتيجة 

إمنائية. وفيام قد تحول النزاعات دون تحقيق التنمية املستدامة واألمن 

الغذايئ والتغذية، يرمي الهدف 16 من بني أهداف التنمية املستدامة 

بصورة خاصة إىل الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف، مبا يف 

ذلك من خالل العمل مع البلدان واملجتمعات املحلية إليجاد حلول 

أطول أجالً للنزاعات وانعدام األمن الغذايئ.

كام أن شــمولية أهداف التنمية املســتدامة، وسعة نطاقها وعدم 

قابلية تجزئتها ترتك آثاراً هامة عىل العمل عىل مســتوى األمن الغذايئ 

والتغذية يف األوســاط املتأثرة بالنزاعات. ويركز الهدفان 1 و2 عىل 

اســتئصال الفقر املدقع والجوع، وتحقيق األمن الغذايئ والتغذوي، 

وجعل الزراعة مســتدامة. كذلك، يتّســم تحقيق هذه األهداف بأهمية 

حاســمة بالنســبة إىل تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة، 

وضامن قيام مجتمعات مســاملة وشــاملة للجميع، من دون إهامل أحد. 

| 31 |



القسم  2   النزاعات واألمن الغذائي والتغذية: حتمية السالم املستدام

وبالتايل، سيكون الهدف 16 بالغ األهمية لتحقيق الهدفني 1 و2 وغريها 

من أهداف التنمية املستدامة.

ويف أبريل/نيسان 2016، اعتمد كّل من الجمعية العامة ومجلس األمن 

لألمم املتحدة قرارات متشابهة يف جوهرها، يف اختتام استعراض هيكل 

األمم املتحدة لبناء السالم لعام 2015، الذي شمل عمليات السالم، 

وبناء السالم وتنفيذ القرار 26.1325 وتلّخص هذه القرارات الشاملة 

والبعيدة املدى جدول أعامل طموحاً ونهجاً يعتمد إدامة السالم كإطار 

موحد ملعالجة األسباب الرئيسية للنزاع. ومثة التزام متجدد جامعي عرب 

منظومة األمم املتحدة بتعزيز السالم والوقاية من النزاعات، والبناء عىل 

والياتها وأعاملها املختلفة. ويلقي كّل من جدول العمل الجديد والنهج 

الضوء عىل أهمية تعزيز الفهم للعالقات بني األمن الغذايئ والتغذية، 

السالم والنزاع، وكيف يساهم الحّد من املخاطر وبناء القدرة عىل 

الصمود يف إدامة السالم.

املشهد املتغّي للنزاعات: التبعات عىل األمن 
الغذايئ والتغذية

رغــم تراجع تواتــر الحروب يف العقود األخرية من الزمن وصوالً إىل أدىن 

مســتوياته عىل اإلطالق عام 2005، ارتفــع مؤخراً عدد النزاعات العنيفة 

وحــاالت الوفــاة املتصلة بها. ومــن املبكر جداً التأكيد ما إذا كان هذا 

األمر ميثل انعكاســاً لفرتة الســالم الطويلة التي بدأت مع نهاية الحرب 

العامليــة الثانيــة، إمنا مثة توافق عىل أن عّدة عوامل تشــري إىل إمكانية 
النزاعات.27 تصاعد 

الشكل 12
الزيادات املّسجلة يف عدد النزاعات منذ عام 2010

املصدر: برنامج بيانات النزاعات يف جامعة أوبســاال.
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كــام أن عدد النزاعات والســكان املرّشدين نتيجــة النزاعات الداخلية 

أو بني الدول يشــكل إشــارة مقلقة عىل أنه من املرّجح أن تســتمر 

االتجاهــات الحالية يف الســنوات القادمة. وقد ازدادت النزاعات 

العنيفة بشــكل كبري منذ عام 2010، وهي حالياً عند أعىل مســتوى لها 

مــن أي وقت مىض )الشــكل 12(. وأّمــا النزاعات غري القامئة بني الدول 

-أي القامئــة بــني مجموعتني مســلحتني منظمتني ال تكون الحكومة أو 

الدولــة طرفــاً فيها -فقد ازدادت بنســبة 125 يف املائة منذ عام 2010، 

وتفّوقــت بذلك عىل أنــواع النزاعات األخرى كافة. كذلك، ازدادت 

النزاعــات القامئــة يف الدول بأكرث مــن 60 يف املائة خالل الفرتة ذاتها.28 

وقــد باتــت الحروب األهلية والنزاعــات الداخلية تفوق اليوم، من 

حيــث عددهــا، النزاعات القامئة بني الــدول أو النزاعات الخارجية بني 

الــدول. وبعبــارٍة أخرى، جــرى تحّول من نزاع بني الدول إىل نزاع يف 

داخلهــا. غــري أن هذا االتجاه يتطابق مــع ارتفاع واضح ومتزايد يف عدد 

النزاعــات التــي اتخذت طابعاً دولياً. ففــي عام 1991، بلغت النزاعات 

الداخليــة التــي اتخذت طابعاً دولياً نســبة 3 يف املائة فقط من إجاميل 

النزاعات، وارتفعت بشــكل حاد إىل نســبة 32.5 يف املائة عام 29.2014 

وفيــام تصبــح النزاعات الداخلية أكرث بــروزاً، يتزايد احتامل تدخل 

األطــراف الخارجيــة أو تعرّضها آلثار العنف، فتتحــّول النزاعات املحلية 

إىل نزاعــات إقليمية أو قارية حتى.

وإىل جانــب التدفقــات الكبرية للنازحــني الخارجني من البالد، يبنّي 

تشــابك األطراف الخارجيــة الدولية يف النزاعات داخل الدول أنه 

يتعــّذر حتــى عزل النزاعات الداخلية، حيث أّن انعكاســاتها ترتّدد 

عــرب الحــدود والقارات. وباملثل، مل تعــد تبعات حالة انعدام األمن 

الغــذايئ الناجمــة عن النزاعات تقترص عــىل بلدان أو أقاليم محددة، 

بــل باتــت اليوم عاملية. وقد ارتفع عدد الالجئــني واملهجرين داخلياً 

بشــكل كبــري يف ظل تزايد عدد النزاعات، حيــث أنه تضاعف بني عامي 

2007 و2016 وبلغ حوايل 64 مليون شــخص. وهناك تســعة بلدان 

اليــوم يُصّنــف أكــرث من 10 يف املائة من ســكانها ضمن فئة الالجئني أو 

املرّشديــن، حيــث أن أكرث من 20 يف املائة من ســكان الصومال وجنوب 

الســودان مرّشدين، مقابل 60 يف املائة من املرّشدين من ســكان 

الجمهورية العربية الســورية.30 

وتتــوّزع أعــامل العنف والنزاعات عىل نحو غــري متكافئ بني القارات 

إذ ترتكّــز بصــورة خاصة يف أربعة أقاليم: الرشق األدىن وشــامل أفريقيا، 

شــامل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وأمريكا الوســطى، وأوروبا 

الرشقيــة، وخاصــة أوكرانيا. غري أن أعــامل العنف والنزاعات تنترش 

عرب الحدود ســيام أن شــبكات األطراف املســلحة العابرة للحدود تتيح 

التعــاون بينهــا. كام أن العديد مــن النزاعات األكرث امتداداً تجتاز 

الحــدود وتتّســم بطابع إقليمي، مبا يف ذلك القــرن األفريقي ومنطقة 

البحريات الكربى يف أفريقيا، وبني أفغانســتان والهند وباكســتان، ومن 

الكامريون وتشــاد وشــامل نيجرييا عرب الســاحل. والنزاعات يف أفريقيا 

التي رُســمت خريطة لها حســب نشــوبها عىل مّر الوقت وحسب 

حجمهــا تعطــي صورًة مروعة عن طابعها العابــر للحدود واإلقليمي 
)الشكل 13(. 31

وغالبــاً مــا تتغري طبيعة وديناميــة النزاعات وأعامل العنف. وحتى 

يف الســياقات التــي تبدو هادئة بعد انتهــاء النزاعات، ميكن أن يظهر 

العنف مجدداً يف شــكل مختلف، أو يف بيئة مختلفة أو قد تشــارك 

فيــه أطــراف مختلفة. وال تنفّك النتائــج اإلمنائية تتدهور يف هذه 

الســياقات، مبــا يف ذلك األمن الغــذايئ والتغذية، وبخاصة يف حال مل 

تتــم معالجة عواملها الرئيســية، خاصة وأن هــذا قد يطيل النزاعات 

ويساهم يف تكرارها.32 

وتبــنّي التجربة أنه يف بعض الســياقات قد يعــود ويظهر مرتكبو أعامل 

العنــف يف الفــرتة مــا بعد انتهاء النزاع لجني منافع اقتصادية وسياســية 

يف األوســاط التي تكون ما زالت هّشــة وضعيفة. وتشــكل جمهورية 

أفريقيا الوســطى مثالً عن تعقيد واســتعصاء ما يُســّمى بأفخاح النزاع 

والعنــف وآثارهــا عىل األمن الغذايئ والتغذية: يواجه نصف الســكان 

حاليــاً الجــوع، وهي حالة تطرح تحدياً ليس فقط بالنســبة إىل 

األشــخاص الذين يعانون من هذا الوضع إمنا أيضاً بالنســبة إىل عملية 

تثبيت االســتقرار يف البالد بكاملها.

كــام أن العديــد مــن النزاعات القامئة اليوم محلية ســيام أنها تقع فقط 

يف بعض املواقع أو املناطق يف البالد، وتؤثر بالتايل عىل ســبل كســب 

العيــش عىل نطاق محيل. فعىل ســبيل املثال، فــإن التمرّد املنخفض 

الحّدة الجاري حالياً يف منطقة كزمانس يف الســنغال هو نزاع شــديد 

الرتكّــز عىل املســتوى املحيل، ويؤثــر فقط عىل جزء صغري جداً من 
البالد، وتختلف حّدته من ســنة إىل أخرى. 33
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ميليشيات مجتمعية ميليشيات سياسيةثّوارقّوات حكوميةنوع عامل النزاع:

(وحدة = أحداث النزاعات ا�بلغ عنها) 

الشكل 13
تتخطى معظم النزاعات احلدود الوطنية وتتسم بطبيعة إقليمية

مالحظة: أحداث النزاعات يف أفريقيا، الفرتة 1997-2015. مل تحدد بعد الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان.

 املصــدر: مــرشوع البيانات عن مواقع النزاعات املســلّحة واألحداث املتّصلة بها.
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إمنا يف بعض الحاالت، تنشــأ النزاعات وأعامل العنف بشــكل متزامن يف 

مواقــع مختلفة عديدة، بني أطراف مختلفة وعىل مســتويات متباينة 

مــن الحّدة. 34 ويف هــذه الحاالت، قد تكون اآلثار عىل األمن الغذايئ 

والتغذية ملحوظًة وتصبح واســعة النطاق، كام حصل يف أفغانســتان، 

وبورونــدي، وجمهورية أفريقيا الوســطى، وجمهورية الكونغو 

الدميوقراطيــة، والصومال، وجنوب الســودان، والجمهورية العربية 

الســورية واليمن. وحني يســتمر النزاع لفرتات طويلة، قد تتقوض ســبل 

كســب العيش، والنظم الغذائية والقدرة عىل الصمود بشــكل خطري، 

األمــر الذي يولّد دّوامًة تــؤدي إىل امتداد أزمات غذائية وتغذوية حادة 

)أُنظر اإلطار 6(. 

وبشــكل أوســع، مثة إقــرار متزايــد بالتفاعل املعّقد بــني النزاعات 

والضعــف. ويف األدبيــات حــول النزاعــات، تتلّخص قدرات 

املؤسســات الضعيفــة عــىل االســتجابة يف عبارة الهشاشــة، وهو 

مفهــوم يُســتخَدم أحيانــاً لتحديــد البلــدان املتأثــرة بنزاعات أو 

املعّرضــة إىل خطــر الوقــوع يف نزاع. ورغم اختالف التفســريات 

ملفهــوم الضعــف، فــإن هــذا املصطلح هام بحّد ذاته إذ يســاعد 

يف وصــف القــوة املؤسســاتية يف البلــد املعني واســتطراداً، قدرته 

املحتملــة عــىل مواجهــة الصدمــات وأعامل العنــف التي قد 

35 وقد يشــكل الضعف إشــارًة ليــس إىل الخطر املســتقبيل  تحــدث.

يف نشــوء نزاعــات وأعــامل عنف فحســب، إمنا أيضــاً إىل إمكانية 

امتــداد النــزاع واحتامل ظهور آثار ســلبية كبرية عىل ســبل كســب 

العيــش. ويطبــق التحليــل يف هــذا التقريــر تعريف حــاالت الضعف 

املعتمــد يف البنــك الدويل )أُنظــر امللحق 2(. 

 تتواجد املســتويات األعىل من انعدام 
 األمــن الغذايئ ونقــص التغذية يف البلدان 

التي تشــهد نزاعات
وتظهــر االرتباطات البســيطة مســتوياٍت أعىل من انعدام األمن 

الغــذايئ املزمــن والحاّد يف البلدان املتأثــرة بالنزاعات. ففي عام 

2016، كان املتوســط غري املرّجح النتشــار قصور التغذية يف البلدان 

املتأثــرة بالنزاعــات أعىل بحوايل مثاين نقاط مئويــة ّمام كان عليه 

يف البلــدان غــري املتأثرة بالنزاعات )الشــكل 14(.36 )يوازي الفارق 

أربعــة نقــاط مئويــة عند الرتجيح مع حجم الســكان.( ويتمثل أحد 

أبــرز االســتنتاجات يف أن غالبيــة الجياع يعيشــون يف بلدان متأثرة 

بالنزاعــات: كان 489 مليونـًـا مــن أصل ما مجموعه 815 مليون شــخص 

يعانــون من قصــور التغذية املزمن يف عام 2016. 

ويظهر الفرق بشــكل أوضــح بعد يف مجال نقص التغذية لدى 

األطفــال. بالفعــل، يعيــش 122 مليون طفل تقريبًا، أو 75 يف املائة، 

من األطفال دون الخامســة مــن عمرهم املصابني بالتقزّم يف بلدان 

تعاين من نزاعات، حيث يبلغ متوســط الفرق يف انتشــار التقزّم بني 

البلــدان املتأثــرة وغري املتأثرة بالنزاعات تســع نقاط مئوية يف حال عدم 

الرتجيح قياســا إىل حجم الســكان )الشكل 15(.37 )يبلغ الفارق ست 

عرشة نقطة مئوية بالنســبة إىل املتوســط املرجح(. غري أن النزاع ليس 

ســوى أحد العوامل املؤثرة التي تحــّدد نتائج األمن الغذايئ والتغذية 

يف تلك البلدان، وال ســيام حيثام توجد النزاعات. فالرتابطات البســيطة 

بــني مســتويات انعدام األمن الغــذايئ والنزاع ال تعطي صورة كاملة عن 

الوضــع القائم، وبالتايل من الرضوري إجــراء تحليل أكرث عمقاً لقنوات 

األسباب واآلثار. 

نظــراً إىل أن معظــم النزاعات الحالية هــي نزاعات داخلية و/

أو محليــة، قــد ال تطال اآلثار عىل األمن الغــذايئ بالرضورة جميع 

الســكان، بحيث أن املتوســطات الوطنية لألمن الغــذايئ والتغذية قد 

تقلـّـل مــن أهميــة اآلثار الفعلية عىل الســكان املترضرين. إضافًة إىل 

ذلــك، يُقــاس الوقع الفعيل للنزاعات مع األخــذ يف االعتبار عوامل 

مؤثــرة أخرى، من قبيل قدرة الحكومات واملؤسســات عىل االســتجابة، 

ومدى التعرض لألخطــار الطبيعية.

ويبنّي الشــكل 16 اختالفات ملحوظة بني انتشــار قصور التغذية يف 

البلــدان الســتة واألربعني التي تُعترب متأثــرة بالنزاعات يف التحليل الحايل 

خــالل الفرتة 1996-2016. وهــو يُظهر بوضوح أن النزاع الذي يفاقمه 

الضعــف وغريه من عوامــل الضغط التي تؤدي إىل قيام أزمات ممتدة، 

يزيــد إىل حد كبري احتامل حــدوث قصور يف التغذية. وبالفعل، إن 

املتوســط املرجح النتشــار قصور التغذية يف البلدان الستة واألربعني 

املتأثــرة بالنزاعــات أعىل ما بــني 1.4 و4.4 نقاط مئوية ماّم هو عليه يف 

جميع البلدان األخرى. وحني تفاقمه ظروف الهشاشــة، يكون انتشــار 

قصــور التغذيــة أعــىل ما بني 11 و18 نقطة مئوية،38 يف حني أنه يف 

حاالت األزمات املمتدة، يكون انتشــار قصور التغذية أعىل مرتني 

ونصف ّمــام يف البلدان غري املتأثرة بالنزاعات.
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الشكل 14

تعيش غالبية األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
املزمن يف بلدان متأثرة بالنزاعات

الشكل 15
تعيش أغلبية األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من 

التقّزم يف بلدان متأّثرة بالنزاعات

مالحظــات: معــّدل انتشــار نقــص التغذيــة وعــدد األشــخاص الذين يعانون منه يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط مع نزاعات أو بدونها، 2016. انظر امللحق 2 )صفحــة 102( لالطالع عىل قامئة البلدان املتأثرة 
بالنزاعــات، والتعاريف ذات الصلة.

املصدر: برنامج بيانات النزاعات يف جامعة أوبســاال بالنســبة إىل تصنيف البلدان املتأثرة بنزاع وتلك غري املتأثرة بها؛ ومنظمة األغذية والزراعة، 2017، بالنســبة إىل البيانات عن معدالت انتشــار نقص التغذية.

مالحظات: معّدل انتشار التقزّم وعدد األطفال الذين يعانون منه يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط مع وجود نزاعات أو بدونها، 2016. انظر امللحق 2 )صفحة 102( لقامئة البلدان املتأثرة بالنزاعات، والتعاريف 
ذات الصلة. تم احتساب املجاميع اإلقليمية بناء عىل آخر بيانات اإلحصاءات املتاحة حول وزن السكان )من 2010 إىل 2016(؛ وكانت البيانات متوفرة ألكرث من 50 يف املائة من مجمل السكان يف كل إقليم.

املصــادر: برنامــج بيانــات النزاعــات يف جامعة أوبســاال بالنســبة إىل تصنيف البلدان املتأثرة بنزاعات وتلك غري املتأثرة بها؛ التقديرات املشــرتكة بــني منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحــة العاملية ومجموعة البنك 
الدويل بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال، طبعة عام 2017، بالنســبة إىل انتشــار التقزّم لدى األطفال؛ وشــعبة الســّكان يف إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتامعية لألمم املتحدة بالنســبة إىل مجموعات األطفال دون سن 

الخامسة يف عام 2016.
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الشكل 16
 ترتفع معّدالت انعدام األمن الغذائي عندما تتزامن

النزاعات مع اهلشاشة واألزمات املمتدة

مالحظات: تشــري التقديرات يف الرســم البياين إىل املتوســط املرجح بحســب الســكان النتشــار القصور التغذوي يف البلدان املتأثرة بالنزاعات، للبلدان كافة 
وللبلــدان التــي تعــاين من أزمات ممتدة أو تلك املدرجة عىل القامئة املوّحدة بحاالت الهشاشــة، الفرتة 2016-1990. 

انظــر امللحــق 2 )صفحــة 102( لالطالع عىل قامئة البلدان املتأثــرة بالنزاعات، والتعاريف ذات الصلة.

قد يكون هدف القضاء عىل الجوع ووضع حّد 
لنقص التغذية بعيد املنال بالنسبة إىل العديد من 

البلدان املتأثرة بالنزاعات

يف حني حّققت معظم البلدان مكاسب كبرية يف مجال الحّد من انعدام 

األمن الغذايئ ونقص التغذية، شهد العديد منها ركوداً أو تدهوراً، ال 

سيّام وأن أغلبيتها متأثر بالنزاعات، والعنف ومستويات مرتفعة من 

الهشاشة. وقد شهد عام 2015 انتهاء فرتة رصد غاية الهدف اإلمنايئ 

لأللفية الخاص بخفض نسبة األشخاص الذين يعانون من الجوع إىل 

النصف )الغاية جيم من الهدف 1 من أهداف التنمية لأللفية(. وبشكل 

عام، أحرزت البلدان املتأثرة بالنزاعات -وإىل حد أكرب، البلدان التي تعاين 

من أزمات ممتدة وأوضاع هّشة -املستوى األدىن من التقدم يف الحّد من 

الجوع لدى سكانها، مقارنًة بالبلدان غري املتأثرة بالنزاعات والتي حّققت 

الغاية جيم من الهدف 1 )الشكل 17(.

وبني عامي 1990 و2015، مل تتمكن البلدان التي تعاين من أزمات ممتدة 

سوى من خفض حّصة سكانها الذين يعانون من قصور التغذية بنسبة 26 يف 

املائة )من 37.6 يف املائة إىل 28.0 يف املائة(. ومن بني البلدان التسعة عرش 

التي تعاين من أزمات ممتدة، وحدها جيبويت وإثيوبيا والنيجر -التي مل تشهد 

نسبياً نزاعات مدنية يف السنوات األخرية -حّققت الغاية جيم من الهدف39.1 

كذلك، كان أداء البلدان يف حالة هشاشة سيئاً، إذ انخفضت نسبة سكانها 

الذين يتمتعون بتغذية جيدة بـنسبة 32.5 يف املائة خالل الفرتة ذاتها )بعد 

أن تراجعت من نسبة مقدرة بحدود 38.2 يف املائة عام 1990 إىل 25.8 يف 

املائة عام 2015(. ومن بني البلدان واألقاليم الخمسة والثالثني التي تُعترب 
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الشكل 17
جمموعة البلدان املتأثرة بالنزاعات اليت مل حتقق غاية اهلدف اإلمنائي 

لأللفية الرامية إىل خفض معّدل نقص التغذية إىل النصف

مالحظة: تشــري التقديرات يف الرســم البياين إىل املتوســط املرجح بحسب السكان النتشار القصور 
التغــذوي يف البلــدان املتأثــرة بالنزاعات، للبلدان كافة وللبلــدان التي تعاين من أزمات ممتدة أو تلك 
املدرجــة عــىل القامئة املوّحدة بحاالت الهشاشــة، الفرتة 1990-2016. انظر امللحق 2 )صفحة 102( 

لالطــالع عىل قامئة البلدان املتأثــرة بالنزاعات، والتعاريف ذات الصلة.

املصادر: مجموعة البيانات الصادرة عن برنامج بيانات النزاعات يف جامعة أوبســاال بالنســبة إىل 
تصنيــف البلــدان املتأثــرة بالنزاعات وتلك غري املتأثرة بها؛ البنك الدويل بالنســبة إىل تصنيف البلدان 

التي تعاين حالة من الهشاشــة، وتصنيف منظمة األغذية والزراعة بالنســبة إىل البلدان التي تعاين من 
أزمــات ممتدة والبيانات الخاصة بانتشــار القصور التغذوي.

هشة، حققت خمسة بلدان فقط ال تشهد نزاعات، وهي جيبويت وغامبيا 
وكرييبايت وجزر سليامن وتوغو، الغاية جيم من الهدف40.1

وأّما البلدان التي مل تشهد مؤخراً نسبياً نزاعات و/أو شهدت نزاعات 

منخفضة الحدة ومحلية، فقد أحرزت التقّدم األكرب. بالفعل، حّقق 14 

فقط من بني البلدان الستة واألربعني املتأثرة بالنزاعات الغاية جيم 

من الهدف 1، يف حني أن مثانية منها مل تشهد نسبياً نزاعاً أهلياً يف 

السنوات األخرية )أنغوال، كمبوديا، جورجيا، إثيوبيا، إندونيسيا، نيبال 
وأوزبكستان(، أو شهدت نزاعاً منخفض الحّدة ومحلياً جدا.ً 41

وتظهــر بوضوح وترية التقدم البطيئــة يف البلدان املتأثرة بالنزاعات، 

والتي تعاين من أزمات ممتدة ومن أوضاع هشــة، لدى مقارنتها 

بالتقــدم الذي أحرزته بلدان أخرى منخفضة ومتوســطة الدخل خالل 

الفــرتة ذاتها. وبصورة عامة، أحرزت البلــدان النامية تقدماً ملحوظاً 

باتجــاه تحقيــق الغاية جيم من الهدف 1 الذي يتعلّق بخفض انتشــار 

الفقــر املدقــع والجوع إىل النصف، رغــم أن التقدم مل يكن متكافئاً بني 

والبلدان.42  األقاليم 

وقــد يعني اســتمرار هذه االتجاهات أن معظم البلــدان املنخفضة 

واملتوســطة الدخل املتأثرة بالنزاعات ســوف تواجــه تحديات كبرية 

لتحقيــق الهــدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة، مبــا يلقي الضوء 

عــىل رضورة معالجــة التحديات التي يطرحهــا كّل من النزاعات، 

والضعــف، والعنــف والعالقة املعقدة بــني هذه العنارص، واألمن 

n .الغــذايئ والتغذية
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 كيف تؤثر النزاعات على 
األمن الغذائي والتغذية؟ 

الرسائل الرئيسية:

ç  اآلثار السلبية للنزاعات عىل األمن الغذايئ والتغذية واضحة
وموثقة جيداً.

ç  يعتمد تأثي النزاعات عىل األمن الغذايئ والتغذية إىل حٍد بعيد
عىل السياق.

ç  متيل النزاعات إىل توليد آثار مبارشة وغي مبارشة متفاقمة، تتدفق
عرب قنوات متنّوعة.

ç  ،قد تسّبب النزاعات حاالت عميقة من االنكامش االقتصادي
وترفع مستوى التضخم، وتعيق العمل وتبّدد األموال الرضورية 

للحامية االجتامعية والرعاية الصحية، عىل حساب توّفر األغذية يف 
األسواق والحصول عليها مبا يلحق الرضر بالصحة والتغذية.

ç  ميكن أن تكون اآلثار عىل نظم األغذية حادة إذا اعتمد االقتصاد
وسبل كسب عيش السكان إىل حّد كبي عىل الزراعة، خاصة وأن 

سلسلة القيمة الغذائية تتأثر بكاملها، مبا يف ذلك اإلنتاج، والحصاد، 
والتجهيز، والنقل، والتمويل والتسويق.

ç  تقّوض النزاعات القدرة عىل الصمود وغالباً ما ترغم األفراد واألرُس
عىل االنخراط يف اسرتاتيجيات تأقلم مدّمرة ال رجوع فيها، تهّدد سبل 

كسب عيشهم وأمنهم الغذايئ وتغذيتهم يف املستقبل.

لقــد أظهر القســم الســابق أن البلدان املتأثــرة بالنزاعات تعاين من 

متوســط معدالت أعــىل لقصور التغذية والنقــص يف التغذية من 

املعــدالت الســائدة يف البلدان غري املتأثــرة بالنزاعات. إمنا قد تؤدي 

النزاعــات العنيفــة أيضاً إىل آثار يف األجــل القصري عىل األمن الغذايئ 

والتغذيــة، األمــر الذي قد يفيض إىل آثار مدّمــرة ملدى الحياة عىل 
الصحــة والرفــاه واإلنتاجية والتنمية الجســدية واملعرفية. 43

وغالباً ما يشــّكل النزاع ســبباً رئيســياً للمجاعة واألزمات الغذائية. 

ويفيــد تقريــر األزمة الغذائيــة العاملية لعام 2017 أنه يف عام 2016 

وحــده، تركت اآلثــار البعيدة املدى للنزاعــات العنيفة واالضطرابات 

املدنية أكرث من 63 مليون شــخص يف 13 بلداً أمام مســتويات حادة 

مــن انعــدام حاّد يف األمن الغذايئ وبأمّس الحاجة إىل مســاعدات 
إنســانية طارئة. 44

وتتضاعف مشاكل االنعدام الحاد يف األمن الغذايئ وسوء التغذية حني 

تفاقم األخطار الطبيعية، مثل موجات الجفاف والفيضانات، نتائج 

النزاعات )اُنظر الجدول 4(. ومن املرجح أن يزداد تزامن النزاعات 

والكوارث الطبيعية املتصلة باملناخ يف ظل تغرّي املناخ، عىل اعتبار أّن 

تغري املناخ ال يزيد فقط املشاكل املتصلة بانعدام األمن الغذايئ والتغذية 

فحسب، إمنا يساهم أيضاً يف توليد دّوامة من النزاعات، واألزمات 

املمتدة والهشاشة املستمرة.

وميكن تحديد حجم نتائج النزاع الذي يؤدي إىل انعدام حاد ومزمن 

لألمن الغذايئ من خالل النظر إىل آثاره عىل حياة األفراد، واألرس 

املعيشية واملجتمعات املحلية وسبل كسب عيشهم يف فرتات زمنية 

مختلفة، إضافًة إىل آثاره عىل العوامل املحددة املبارشة والكامنة وراء 

األمن الغذايئ والتغذية لألفراد واألرُس.

وميكــن أن تفــيض النزاعات أيضاً إىل آثار ســلبية جامحة عىل اســتهالك 

األغذيــة والصحــة )املرض والوفايات(، مبــا يف ذلك األبعاد األربعة 

النعدام األمن الغذايئ )التوفر والنفاذ واالســتقرار واالســتخدام(، 

ومامرســات الرعايــة الفردية، والخدمات الصحيــة وبيئة عيش 

 صحيــة45. باإلضافة إىل ذلك، قد تنشــأ آثار مبــارشة وتبعات الحقة

عىل حياة اإلنســان وتغذيته.

ومــن الصعــب أن نؤكد كيفية تأثــري النزاعات عىل األمن الغذايئ 

خاصــة وأن اآلثــار قد تظهر بصــورة متزامنة و/أو يف وقت متأخر 

بحيث تفاقم اآلثار عىل اســتهالك األغذية، ومامرســات الرعاية 

والبيئــة الصحيــة. كذلــك، قد تكون آثار النــزاع مبارشة )مثل حركات 

الســكان القرسيــة، وتدمري املخزونات الغذائيــة واألصول اإلنتاجية 

وزيــادة املضاعفــات الصحية مبــا يف ذلك املوت(، و/أو غري مبارشة 

)مثــل التغيــريات االقتصادية، واالجتامعية واملؤسســاتية(46. وميكن 

أن تشــمل أيضــاً اآلثار غري املبارشة اضطرابــات يف النظم الغذائية 

واألســواق، مبا يؤدي إىل ارتفاع أســعار األغذية أو انخفاض القوة 

الرشائيــة لــألرس، أو تراجع إمكانية الحصــول عىل املياه والوقود 

للطهي، األمر الذي يؤثر ســلباً عىل إعداد األغذية، ومامرســات 

التغذيــة وتوزيع األغذيــة داخل األرسة. ونظراً إىل كل هذه 

التعقيــدات والســياقات الخاصة، فإن أي تحليــل آلثار النزاعات عىل 

األمــن الغذايئ والتغذيــة واملضاعفات الصحية املرتبطــة بها يعتمد 
بالرضورة عىل دراســات حالة ملموســة. 47
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ال تولـّـد النزاعات أثراً واحداً فحســب إمنا تــؤدي إىل نتائج متعددة، 

ومضاعفــة ومتزامنــة ينبغــي فهم تعقيداتها واإلقــرار بها عىل نحو 

كامــل لدى تصميم الربامج واالســتجابات السياســاتية. وقد تفيض 

النزاعــات أيضــاً إىل آثار عــىل صعيد االقتصاد واألســعار تقلّص إمكانية 

حصــول األرس عــىل األغذيــة، وقد تقيّد أيضاً تنّقل الســكان، مبا يحّد 

مــن حصول األرس املعيشــية عىل األغذية، والخدمــات الصحية واملياه 

اآلمنــة ويؤدي إىل زيادة حدوث األمــراض ويف بعض الحاالت زيادة 

الوفايــات. لــذا، من غري املرّجح أن تكــون الُنُهج القصرية األجل، 

الخاصــة بقطــاع معنّي، والتي تعالج مشــكلة واحدة فحســب نُهجاً 

فعالة. وتوفّر دراســتا الحالة يف جنوب الســودان )اإلطار 7( واليمن 

)اإلطــار 8( املقّدمتــان يف هذا القســم مثلني اثنني عــن اآلثار املضاعفة 

التــي تخلّفهــا النزاعات عىل األمن الغذايئ والتغذيــة. وقد يتطلّب 

التخفيــف مــن هذه اآلثار وتعزيز القدرة عــىل الصمود وضع برامج 

متعــددة القطاعات، تشــكّل جزءاً من نُهج إمنائية شــاملة تتعدى 

نطاق املســاعدة اإلنســانية املبارشة )أُنظر القســم عن "دور األمن 

الغذايئ والتغذية يف الســلم املســتدام" صفحة 60(.

وترتبط آثار النزاعات عىل األمن الغذايئ والتغذية ارتباطاً وثيقاً بكل 

سياق عىل حدة، وترتهن بتعرّض سبل كسب العيش إىل الهشاشة 

وبطبيعة النزاعات. إمنا تتشارك حاالت النزاعات بعض السامت من 

حيث كيفية تأثريها عىل سبل كسب العيش واألمن الغذايئ، ومن 

األسايس فهمها بشكل مناسب لتحديد االستجابات املالمئة عىل صعيد 

التخفيف والوقاية من اآلثار.

 اآلثار عىل اإلنتاج االقتصادي، والتجارة 
واملالية العامة 

قد يُلحق النزاع وانعدام األمن املدين دماراً باإلنتاج االقتصادي والنمو، 

األمر الذي يرّض باألمن الغذايئ والتغذية، ليس فقط لجهة تهديدهام 

لتوفّر األغذية والحصول عليها، إمنا أيضاً بسبب الصعوبات التي 

يطرحانها عىل صعيد الصحة والتغذية. كذلك، ميكن أن تسبّب النزاعات 

انكامشاً اقتصادياً، وتزيد التضخم وتقّوض األموال الرضيبية، مبا يؤثر عىل 

سبل كسب العيش ويُضعف القدرة عىل االستجابة )من خالل تعطيل 

الحامية االجتامعية والرعاية الصحية(.

اجلدول 4
النزاعات والصدمات املتصلة باملناخ واملرتبطة حباالت األزمات الغذائية عام 2016 

عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ اآلثار السلبية الرئيسية للمناخ/الطقس عىل األمن الغذايئالبلد
)التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/ +3( باملاليني

8.5الفيضانات، وانزالقات الرتبة يف الشتاء؛ والجفاف يف مقاطعة غورأفغانستان

2.3ظاهرة النينيوبوروندي

2.0الفيضانات املحليةجمهورية أفريقيا الوسطى

5.9ظاهرة النينيوجمهورية الكونغو الدميقراطية

1.5الجفافالعراق*

2.9الجفاف املتصل بظاهرة النينيوالصومال

4.9الجفاف والفيضاناتجنوب السودان

4.4ظاهرة النينيوالسودان

7.0الجفاف يف حلب، وإدلب وحمصالجمهورية العربية السورية*

14.1الفيضانات، واألمطار الغزيرة واألعاصري االستوائيةاليمن

53.5املجموع

مالحظــة: األرقــام الخاصــة بالســكان الذيــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ واملُشــار إليها بنجمة هي أرقام أفادت بها الحكومــة، أو املجموعة العاملية املعنية باألمن الغذايئ )املوجز املتعلق باالحتياجات اإلنســانية أو 
فــرتة الخطــر املرتفــع الدرجــة( أو النهــج املوّحــد للتبليغ عن مؤرشات األمن الغذايئ التابع لربنامج األغذية العاملي؛ وتشــري األرقام الخاصة بجنوب الســودان والصومال إىل تحليــالت التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ 

التي أُجريت يف يناير/كانون الثاين وفرباير/شــباط 2017، باســتخدام بيانات من عام 2016. 

املصــدر: شــبكة معلومــات األمن الغذايئ. 2017. التقريــر العاملي عن األزمات الغذائية يف عام 2017. روما.
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وقد أظهرت دراسة أخرية أُجريت يف 20 بلداً أن النزاعات املسلّحة 

تخّفض إجاميل الناتج املحيل للفرد مبتوسط 17.5 يف املائة.48 وتختلف 

اآلثار إىل حّد بعيد غري أّن: إجاميل الناتج املحيل قد تراجع يف الجمهورية 

العربية السورية بأكرث من 50 يف املائة بني عامي 2010 و2015، ويف 

ليبيا بنسبة 24 يف املائة عام 2014 بعد اندالع أعامل العنف، وتراجع يف 

اليمن بنسبة تُقّدر بني 25 و35 يف املائة عام 2015 وحده.

وتشكل مدة النزاعات وحّدتها عاملني محّددين هامني للتأثري 

االقتصادي. وبحسب دراسة أخرية قامت بتحليل البيانات السنوية لـ 

179 بلداً بني عامي 1970 و2014، فإن النزاعات ال تؤثر إىل حّد بعيد 

عىل النمو االقتصادي فحسب إمنا تزداد اآلثار أيضاً مع ازدياد حّدة 

النزاعات ومّدتها.49 ويف البلدان املتأثرة بنزاعات عالية الحّدة، انخفض 

إجاميل الناتج املحيل مبتوسط 8.4 نقطة مئوية يف عام، يف حني بلغ 

الرتاجع يف املتوسط 1.2 نقطة مئوية يف البلدان التي تشهد نزاعات 

أقل حّدة.50 وبالنسبة إىل مدة النزاع، بدأت البلدان تعاين بعد ثالث 

سنوات من خسائر يف إجاميل الناتج املحيل مبتوسط يرتاوح بني أربع 

وتسع نقاط مئوية يف العام الواحد. أّما يف البلدان التي تشهد نزاعات يف 

إقليمي الرشق األدىن وشامل أفريقيا فقد كانت اآلثار أكرب، حيث قُّدرت 

الخسارة يف إجاميل الناتج املحيل بني ست وخمس عرشة نقطة مئوية يف 

العام. كذلك وجدت الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدويل آثاراً غري 

مبارشة عىل اقتصاديات البلدان املجاورة. 

ويبنّي التحليل أدناه أن اآلثار االقتصادية تطال يف معظم الحاالت 

القطاعات الزراعية بشكل غري متناسب، سيام وأن العديد من النزاعات 

ينشب يف املناطق الريفية ويستهدف األصول الزراعية مثل األرض 

والرثوة الحيوانية. ففي جنوب السودان مثالً، شّكلت الرثوة الحيوانية 

هدفاً مبارشاً للتمرّد واألعامل الحربية ملكافحة التمرّد )أُنظر اإلطار 7(.

كذلك، يقلّص االنكامش االقتصادي الناجم عن النزاعات فرص العمل 

وكسب الدخل، األمر الذي يزيد بدوره الفقر ويخّفض إمكانية األرس 

من االستجابة إىل احتياجاتها من حيث األغذية والرعاية الصحية. وتبنّي 

األدلّة املتوفرة أن مستويات الفقر ترتاجع يف البلدان التي تنعم بالسالم 

واالستقرار أكرث ّمام عليه يف البلدان املتأثرة بالنزاعات. ومتكنت الفئة 

األوىل من البلدان من الحّد من الفقر بوترية مطّردة، يف حني أن معدالت 

الفقر يف الفئة الثانية منها تشهد ركوداً أو حتى زيادة. ومعدالت الفقر 

يف البلدان التي تأثرت بجوالت عنف متكررة يف العقود الثالثة املاضية 

أعىل مبتوسط 20 نقطة مئوية ماّم هي عليه يف البلدان التي ال تشهد 

نزاعات. وكل سنة من العنف قد تؤدي إىل تباطؤ وترية الحّد من الفقر 
بنقطة مئوية واحدة تقريباً. 51

ومييل االنكامش االقتصادي إىل تقويض املالية العامة، األمر الذي قد 

يضعف آليات الحامية االجتامعية أو يعطّلها بالكامل يف الحاالت القصوى. 

كام أنها قد تؤثر سلباً أيضاً عىل الخدمات االجتامعية األساسية التي تتسم 

بأهمية حاسمة بالنسبة إىل النتائج التغذوية، مبا يف ذلك توفر الرعاية 

الصحية واملياه النظيفة واآلمنة )لالطاّلع عىل حالة اليمن، اُنظر اإلطار 8(.

وميكن أن تعيق النزاعات أيضاً قنوات التصدير وأن تستنزف موارد النقد 

األجنبي، مبا يحّد من قدرات االسترياد ويسبّب نقصاً يف إمدادات السلع 

وضغطاً تضخمياً. وبالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، قد 

تفيض االضطرابات يف االسترياد إىل تراجع توفّر األغذية يف األسواق، وإىل 

انخفاض توفّر أو سهولة الحصول عىل املواد غري الغذائية الرضورية 

إلعداد األغذية )مثل وقود الطهي(. كذلك، قد تستتبع التضخم آثار 

سلبية كبرية عىل قدرة األرس عىل الحصول عىل األغذية، مبا أن االرتفاع 

الحاد يف األسعار مينع األرس من رشاء ما تحتاج إليه. 

ومــع أن النزاعــات تعيــق التقّدم االجتامعي، غري أنها ال تفيض دامئاً إىل 

االنهيــار االقتصادي. فثالً رغم تصاعد وترية النزاع املســلح يف جمهورية 

الكونغو الدميوقراطية منذ عام 2012، شــهد اقتصاد البالد منواً بنســبة 

7.1 يف املائــة عــام 2012، و8.5 يف املائــة عام 2013، و8.9 يف املائة علم 

2014، و6.9 يف املائــة عــام 2015، وذلك بفضل وجود قطاع تعدين 

مزدهر بصورة أساســية.52 غري أن هذا النمو الرسيع مل يؤّد إىل تحّســن 

املؤرشات االقتصادية.53 ففي عام 2013، كان 6.7 مليون شــخص )10 

يف املائة تقريباً من الســكان( يواجهون مســتويات حادة من انعدام 

حــاد لألمن الغذايئ )املرحلة 3 مــن التصنيف املتكامل ملراحل األمن 

الغــذايئ املتصلة باألزمات، واملرحلة 4 مــن التصنيف املتكامل ملراحل 

األمــن الغذايئ املتصلة بحــاالت الطوارئ(، ومل يتمكنوا من الحصول 

عىل كميات كافية من األغذية لالســتجابة إىل احتياجاتهم األساســية. 

ويف عام 2017، ما زال يُعترب أن ما يُقّدر بـ5.9 مليون شــخص يعانون 

مــن انعــدام حاد يف أمنهم الغــذايئ، فيام يعاين 3.9 مليون طفل من 

ســوء تغذية حاد، حيث 1.9 مليون منهم مصابون بســوء تغذية حاد.54 

وبقيت النفقات واالســتثامرات العامة عىل مســتويات منخفضة يف 

«التنميــة االقتصادية، وبنــاء الطرقات، ونظم مياه الرشب والرعاية 
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جنوب السودان -أزمة يف الزراعة، والنظم الغذائية 
والصحة العامة

.IPC. 2017. Key IPC findings: January-July 2017. The Republic of South Sudan 1

.Y.A. Gebreyes. 2016. The impact of the conflict on the livestock sector in South Sudan. FAO 2

3 شــبكة معلومــات األمن الغــذايئ. التقرير العاملي عن األزمات الغذائية 2017.

;IPC. 2013. Acute food insecurity overview. Republic of South Sudan; IPC. 2015. Food security and nutrition analysis – key messages :املصــادر 
.IPC. 2016. Communication summary. The Republic of South Sudan; and IPC. 2017. Key IPC findings: January-July 2017. The Republic of South Sudan

يشكل جنوب السودان مثالً عن كيفية تأثري النزاعات بطرق متنوعة عىل حياة 

السكان وسبل كسب معيشتهم، مبا يؤدي إىل كارثة إنسانية عىل نطاق واسع 

جداً ويخلّف آثاراً طويلة األجل عىل سبل كسب عيشهم، وعىل الزراعة والنظم 

الغذائية التي يعتمدون عليها. ويف ديسمرب/كانون األول 2013، بعد مرور 

سنتني ونصف السنة عىل نيل جنوب السودان استقالله، اندلعت أعامل عنف 

عىل نطاق واسع يف منطقة أعايل النيل الكربى، وانترشت بحلول عام 2016 إىل 

املنطقة االستوائية الكربى ووالية غرب بحر الغزال.

وتسبّب النزاع املستمر بازدياد االنعدام الحاد يف األمن الغذايئ بشكل كبري، 

حيث أُعلنت حالة املجاعة يف أجزاء من أعايل والية الوحدة الكربى يف فرباير/

شباط 2017 )أُنظر الشكل(. ويعاين حالياً أكرث من 4.9 مليون شخص )أكرث من 

42 يف املائة من السكان( من انعدام حاد يف األمن الغذايئ )املرحلتان 3 و5 من 

التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ(، ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد 
إىل 5.5 مليون شخص عام 2017 يف حال مل تتّم معالجة األوضاع.1

كام أن االنعدام الحاد واملنترش يف األمن الغذايئ يثري حالة من الطوارئ 

الكربى يف مجال الصحة العامة: بالفعل، إن طفالً واحداً من بني ثالثة أطفال 

مصاب بسوء تغذية حاد يف الجزء الجنويب من والية الوحدة، و14 بلداً من 

أصل 23 بلداً يعاين من سوء تغذية حاّد عاملي يفوق حدود حالة الطوارئ 

البالغة نسبة 15 يف املائة. وُسّجلت معدالت لسوء التغذية العاملي الحاد بأكرث 

من 30 يف املائة يف مقاطعتي لري وبانيجار، وبنسبة 27.3 يف املائة يف ماينديت. 

وتُعزى هذه املستويات املرتفعة إىل تراجع الحصول عىل األغذية، وإىل عوامل 

متصلة بصحة الطفل واألم وبالصحة العامة. وتتفاقم الحالة بسبب عدد من 

العوامل، مبا يف ذلك نظم غذائية غري مالمئة، ومستوى متدّن من الجودة 

والتغطية يف مرافق املياه والرصف الصحي، إضافًة إىل ضعف الوصول إىل 

الخدمات الصحية األساسية وتدين مستواها.

كذلك، فإن النزاعات املسلّحة وأعامل العنف املجتمعي تدّمر سبل كسب 

العيش، وتهلك األصول، وتعّمق الفقر وتزيد من هشاشة ماليني األشخاص. 

وقد تعطّل اإلنتاج الزراعي والنظم الغذائية، وتراجع إنتاج الرثوة الحيوانية 

بشكل ملحوظ، كام أن انتشار العنف إىل املناطق املنتجة لفوائض يف الحبوب 

يف االستوائية يؤثر بشدة عىل إنتاج املحاصيل. كذلك، يحّد العنف من إمكانية 

الوصول إىل األسواق ويعطّل التدفقات التجارية، ويؤثر عىل منتجي الرثوة 

الحيوانية واملستهلكني والتّجار عىل السواء. وقد كان الوقع االقتصادي للنزاع 

الحايل عىل قطاع الرثوة الحيوانية -الذي يشكل 15 يف املائة من إجاميل الناتج 

املحيل -واسع النطاق خاصة وأن الرثوة الحيوانية شكلت هدفاً مبارشاً لألعامل 

الحربية للمتمردين ومقاتيل املتمردين. وتُقّدر خسارة إجاميل الناتج املحيل 

التي تُعزى إىل قطاع الرثوة الحيوانية مبا يرتاوح بني 1.4 مليار دوالر أمرييك 
وملياري دوالر أمرييك )2016-2014(.2

وقد أُعيق الحصول عىل األغذية بفعل زيادات حادة يف األسعار، حيث 

أن النقص يف األغذية، وانخفاض قيمة العملة وتكاليف النقل املرتفعة بسبب 

انعدام األمن الغذايئ عىل طول الطرقات التجارية الرئيسية جميعها عوامل 

تؤدي إىل التضخم. وقد بلغ معدل التضخم ذروته من عام آلخر عند نسبة 

836 يف املائة يف أكتوبر/ترشين األول 2016: وانخفضت قيمة العملة يف 

جنوب السودان من 16 جنيهاً سودانياً إىل الدوالر الواحد يف أغسطس/آب 

2015 إىل 74 جنيهاً سودانياً إىل الدوالر الواحد يف نوفمرب/ترشين الثاين 2016. 

وأّما النزاع الذي نشب يف جوبا يف يوليو/متوز 2016، فقد أعاق تدفقات 

األغذية املستوردة عن طريق ممّر اإلمداد الجنويب الرئييس من أوغندا، األمر 

الذي قلّص اإلمدادات الغذائية وساهم يف زيادة األسعار. ويف يوليو/متوز 

2016، ارتفعت أسعار الحبوب مبقدار الضعفني أو أكرث مقارنًة باألسعار التي 

كانت سائدة يف يونيو/حزيران، وبحوايل عرشة أضعاف بالنسبة إىل مستويات 
عام 2015. 3

كذلك، إن غياب الوصول املادي واملايل إىل األغذية يحّد من استهالك 

األغذية عىل املستوى الفردي واألرسي، حيث تهبط مداخيل العمل الحقيقية 

واألسعار النسبية للرثوة الحيوانية بشكل كبري. ويف هذه األثناء، أفىض العنف 

وانعدام األمن الغذايئ إىل استنفاد وخسارة األصول مثل الرثوة الحيوانية، 

واملصادر الغذائية الرئيسية لألرس كاملحاصيل املوجودة ومخزونات الحبوب.

ويف املناطق األكرث تأثراً، تُستخَدم األغذية كسالح حرب، حيث أن الحصار 

التجاري والتهديد األمني يرتكان السكان معزولني يف مستنقعات، وغري قادرين 

عىل الحصول عىل األغذية أو الرعاية الصحية. كام أن وصول املساعدات 

اإلنسانية إىل املناطق األشد ترضراً محدوٌد، خاصة وأن الفصائل املتقاتلة 

تعيق عمداً وصول األغذية يف حاالت الطوارئ، وتعرتض الشاحنات التي تنقل 

املعونة الغذائية وتقتل عاّمل اإلغاثة. وقد أفضت حالة عدم حامية املدنيني 

من العنف إىل 1.9 مليون نازح يف الداخل وأكرث من 1.26 مليون الجئ خرسوا 
سبل كسب عيشهم وباتوا يعتمدون عىل الدعم يف استمراريتهم.3
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)يتبع(

جنوب السودان - الزيادات املسّجلة يف انعدام األمن الغذائي احلاد بعد األزمة

مالحظة: تشــري الخريطة إىل حدود جمهوريّة الســودان للفرتة املحددة. مل تُرســم بعد الحدود النهائية بني جمهوريّة الســودان وجمهوريّة جنوب الســودان.

املصــدر: مجموعــة العمــل الفنيــة للنظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ املعنية بجنوب الســودان، تحليل النظام املتكامــل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ 
لعامي 2013 و2017.

قبل األزمة: يوليو/متوز 2013

الوضع الراهن: فرباير/شباط - أبريل/نيسان 2017
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الصحية بســبب ســوء الحوكمة وانعدام األمن. وقد أّدت النزاعات بني 

املجموعات املســلّحة يف رشقي البــالد، والعنف الطائفي يف مناطق 

أخرى، وانعدام االســتقرار يف البلدان املجاورة إىل حركات متكررة 

وواســعة النطاق من الالجئني باتجــاه جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 
األمــر الــذي زاد من تعقيد حالة األمن الغذايئ.55

اآلثار عىل الزراعة، والنظم الغذائية وسبل كسب 
العيش يف الريف

يعيش يف املتوسط 56 يف املائة من السكان يف البلدان املتأثرة بالنزاعات 

يف املناطق الريفية حيث تعتمد سبل كسب العيش إىل حّد بعيد عىل 

الزراعة. وأّما يف سياقات األزمات املمتدة، فتبلغ نسبة السكان الذين 

يعيشون يف املناطق الريفية متوسط 62 يف املائة، إمنا ال تتجاوز نسبة 80 

يف املائة يف بلدان مثل بوروندي وإثيوبيا والنيجر. وبالفعل، تؤثر معظم 

النزاعات عىل املناطق الريفية وسكانها، وتخلّف آثاراً كبرية وسلبية عىل 

الزراعة،56 والنظم الغذائية وسبل كسب العيش. ويف العديد من البلدان 

املتأثرة بالنزاعات، ما زالت زراعة الكفاف تحتل أهمية جوهرية بالنسبة 

إىل األمن الغذايئ لجزء كبري من السكان. 

ويف عام 2014، شّكل النشاط الزراعي أكرث من 37 يف املائة من إجاميل 

الناتج املحيل يف البلدان ذات سياقات بالغة الهشاشة، مقارنًة بنسبة 

تقارب 23 يف املائة يف السياقات الهشة و8 يف املائة يف سائر بلدان 

العامل.57 ويف عام 2015، شّكلت الزراعة نسبة 23 يف املائة من اقتصاد 

البلدان املتأثرة بالنزاعات، ومتوسط 35 يف املائة من إجاميل الناتج 

املحيل للبلدان التي تعاين من أزمات ممتدة.58 

وبالفعل، تؤثر النزاعات سلباً عىل كل جانب تقريباً من جوانب الزراعة 

والنظم الغذائية، بدءاً من الزراعة، والحصاد، ومروراً بالتجهيز والنقل 

وصوالً إىل اإلمداد باملدخالت، والتمويل والتسويق. ورغم عدم توفّر 

تقديرات عاملية شاملة وحديثة لتأثري النزاعات عىل النظم الزراعية 

والغذائية،59 تبنّي بعض التقييامت والتحليالت املتصلة باألمن الغذايئ 

والتغذية يف البلدان املتأثرة بالنزاعات اآلثار امللحوظة التي تخلّفها 

النزاعات عىل اإلنتاج الزراعي، والنظم الغذائية وسبل كسب العيش عىل 

املستويني الوطني وشبه الوطني.

وقد تكون هذه اآلثار مبارشة وغري مبارشة، وتظهر فوراً أو يف األجل 

الطويل. وميكن أن تكون اآلثار املبارشة كبرية، وبخاصة يف ما يتعلّق 

بتدمري األصول الزراعية )مثل األرض، والرثوة الحيوانية، واملحاصيل، 

ومخزونات الحبوب أو البنية التحتية للرّي(، واملصادرة القرسية وغري 

الرشعية للموارد الطبيعية، والتهجري من األرض، ومناطق رعي املاشية 

ومناطق صيد األسامك. وتشمل اآلثار غري املبارشة الصدمات عىل 

مستوى االقتصاد الكيل كام ورد يف القسم الفرعي السابق. 

وال تشــكل مــدة النزاع وحدها عامالً هاماً يحــّدد اآلثار الناجمة 

عنــه، إمنــا قــد تظهر بعض اآلثار املتأخرة بعد انحســار النزاع ويف 

الحــاالت التــي تــيل انتهاء النزاع. فقد تأثر قطاع الزراعة بشــدة مثالً 

يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى -مبا يف ذلك إنتــاج املحاصيل، وتربية 

املاشــية وصيد األســامك -بفعل موجات العنــف والنزاعات الطويلة 

األمــد والدورية التي شــهدتها البالد.60 وعــىل الرغم من التوصل إىل 

اتفاق ســالم عام 2015 بني مختلف املجموعات املســلّحة وتراجع يف 

مســتوى النــزاع مقارنًة بالفــرتات األكرث حّدة يف العامني 2013 و2014، 

يكافــح قطــاع الزراعــة للنهوض من كبوته. وما زالــت مناطق عديدة 

غري آمنة فيام تســتمر املجموعات املســلحة يف ســّد الطرقات التجارية 

والســيطرة عليها. ويف عام 2015، كان إنتاج الحبوب أدىن بنســبة 70 

يف املائة من املتوســط الذي كان ســائداً قبل النزاع )2018-2012(، 

يف حــني ُســّجل تراجع ملحوظ يف إنتاج القطــن والنب وهام املحصوالن 
النقديــان األهم يف البالد.61

كذلك، تكبّد قطاع الزراعة، بســبب ســت سنوات من الحرب األهلية 

يف الجمهورية العربية الســورية، خســائر ضخمة قُّدرت مببلغ 16 مليار 

دوالر أمريــيك خــالل الفرتة 2011-2016، مبا يف ذلك تدمري األصول 

والبنيــة التحتيــة.62 ورغم ذلك، مــا زالت الزراعة متثل قطاعاً هاماً يف 

الجمهورية العربية الســورية خاصة وأنها تشــكل ما يُقّدر بنســبة 26 

يف املائــة من إجاميل الناتج املحيل، وتبقى مصدراً لكســب العيش 

بالنســبة إىل 6.7 مليون ســوري، مبا يف ذلك األشخاص النازحني داخلياً 

الــذي يبقون يف املناطق الريفية. واليوم، يســّجل اإلنتاج الزراعي أدىن 

مســتويات له يف البالد حيث نصف الســكان غري قادرين عىل تلبية 

احتياجاتهــم الغذائية اليومية.

ويوفّر العراق مثالً آخر حيث استمر تراجع مستويات اإلنتاج عام 2016 

نظراً إىل أن جزءاً كبرياً من إنتاج الحبوب كان يقع تحت سيطرة القوات 

املتمردة املبارشة، األمر الذي أثّر عىل الحصول عىل املدخالت الزراعية، 

وحصاد الحبوب واألنشطة ما بعد الحصاد.63 قبل النزاع، كانت محافظتا 

نينوي وصالح الدين تنتجان ما يقارب 33 يف املائة من اإلنتاج الوطني 

للقمح و38 يف املائة من الشعري. وبحسب تقييم أُجري يف فرباير/شباط 

»

»
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اإلطار 8
اليمن -النزاع، واالنهيار االقتصادي، وتدمري سبل كسب 

العيش الريفية واحلضرية
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الدنيا، وميكن أن تشــمل تحويالت الدخل، واملســاعدة الغذائية أو أشــكال أخرى من املســاعدة يف تأمني 
األساسية. االحتياجات 

 Health system .2015 ،3  تشــمل األوبئــة املالريا والحّمى النزفية. أُنظــر منظمة الصحة العاملية

 in Yemen close to collapse. News. Bulletin of the World Health Organization
www.who.int/bulletin/  أقتبــس بتاريــخ 28 يونيو/حزيران 2017 )متاح عىل الرابط

.)volumes/93/10/15-021015/en/ 
 IPC. 2017. IPC Analysis – Summary of findings. Yemen. March; and IPC. 2016.  4

.IPC Analysis – Summary of findings. Yemen. June

أّدى اندالع النزاع األخري يف اليمن )الذي بدأ يف مارس/آذار 2015( إىل آثار مدّمرة 

عىل سبل كسب العيش والتغذية. وقد متثّل أحد املسارات الرئيسية لآلثار يف 

األزمة عىل نطاق االقتصاد الناجمة عن النزاع والتي تؤثر عىل جميع السكان.

وتولّد األزمة االقتصادية يف اليمن مستويات غري مسبوقة من انعدام األمن 

الغذايئ ونقص التغذية. وقد انخفض إجاميل الناتج املحيل بنسبة 34.6 يف 

املائة بني عامي 2014 و2015، وتضاعف العجز يف امليزانية العامة بني النصف 

األول من عام 2015 والنصف األول من عام 2016، كام أن معدل رصف 

العملة يف السوق املوازية يتقلّب باستمرار، وينحرف عن املعدل الشكيل )250 

رياالً مينياً للدوالر األمرييك الواحد(، مسّجالً أعىل رقم قيايس له بلغ 315 رياالً 

مينياً للدوالر األمرييك الواحد يف سبتمرب/أيلول 2016. 1 

ويف يوليو/متوز 2016، علّق البنك املركزي اليمني نفقات امليزانية العامة 

وخدمة الدين املحيل. ونتيجة لذلك، بدأ املوظفون الشكليون – الذين ميثلون 

31 يف املائة من القوى العاملة يف البالد -يتقاضون أجورهم بصورة غري 

منتظمة أو توقفوا بالكامل عن تقاضيها. كذلك، انهار نظام الحامية االجتامعية 

بكامله، وجرى تعليق شبكات األمان2 التي يستفيد منها 1.5 مليون شخص من 

خالل صندوق الرفاه االجتامعي منذ بداية األزمة عام 2015.

وتستمر األزمة الناجمة عن النزاع التي يشهدها القطاع الخاص يف التفاقم، 

مولّدة العديد من مواطن عدم اليقني ومهّددًة باحتامل انهيار النظام املرصيف. 

كام أن عدم قدرة الحكومة عىل دفع األجور ترّسع انهيار االقتصاد وتدفع 

بأجزاء كبرية من البالد يف دّوامة مدّمرة من انعدام حاد يف األمن الغذايئ 

وازدياد الفقر. وقد أثرت أزمة السيولة بصورة مبارشة عىل أكرث من 7 ماليني 

شخص يعتمدون عىل األجور الحكومية، األمر الذي ال يخّفض قوتهم الرشائية 

فحسب إمنا أيضاً إمكانية حصولهم عىل السلع والخدمات األساسية مثل 

الرعاية الصحية.

ويعتمد اليمن عىل الواردات يف أكرث من 90 يف املائة من سلعه الغذائية 

األساسية؛ وقد أّدت هذه املعوقات التي اقرتنت بنقص يف الوقود إىل تقليص 

توافر السلع األساسية، ماّم تسبّب بارتفاع حاد يف األسعار منذ تصاعد النزاع يف 

مارس/آذار 2015.

كذلك، ارتفع معدل التضخم السنوي إىل أكرث من 30 يف املائة، فارتفع 

متوسط أسعار املستهلكني بنسبة 70 يف املائة فوق املستويات التي كانت 

سائدة قبل األزمة وتقلّصت القوة الرشائية إىل حّد بعيد لدى كثريين. ونظراً 

إىل أن املجتمعات الحرضية والريفية تعتمد عىل األسواق بشكل يومي )70 يف 

املائة من السكان يف حال املجتمعات الريفية(، فإن الزيادات يف تكلفة األغذية، 

ووقود الطهي، واملياه واألدوية تقّوض جميعها إمكانية الحصول عىل األغذية 

واستخدامها. وتراجع دخل السكان أو انعدم متاماً بسبب سوء أداء قطاعي 

الزراعة ومصائد األسامك، وخسارة الوظائف وتعليق األجور. كذلك، تفاقمت 

األزمة االقتصادية بفعل األخطار الطبيعية، مبا يف ذلك غزوات الجراد والفيضانات 

التي سبّبتها أمطار غزيرة غري اعتيادية وأعاصري مدارية عام 2016.

وازدادت حالة التغذية سوءاً بفعل االنهيار املأساوي لنظام الرعاية 

الصحية والبنية التحتية الخاصة بها؛ إضافًة إىل تفيش مرض الكولريا وغريها من 

األوبئة3 التي أثّرت عىل محافظات عديدة عام 2016 وما زالت تؤثر عليها عام 

2017؛ واستنفاد املدخرات بسبب خسارة شبكات األمان واألجور الحكومية؛ 

واسرتاتيجيات تأقلم سبل كسب العيش املترّضرة؛ وتراجع القدرة عىل الحصول 

عىل األغذية من الناحيتني املادية واالقتصادية.

وحتى مارس/آذار 2017، كان ما يُقّدر بـ17 مليون شخص يعانون انعداماً 

حاداً يف األمن الغذايئ )املرحلتان 3 و4 من التصنيف املتكامل ملراحل األمن 

الغذايئ(، ويحتاجون إىل مساعدة إنسانية طارئة. وهذا ميثل 60 يف املائة من 

مجموع السكان -وهي زيادة بنسبة 20 يف املائة مقارنة بيونيو/حزيران 2016، 

وزيادة بنسبة 47 يف املائة مقارنة بيونيو/حزيران 2015. 4 وقد طرح نقص 

التغذية املزمن لدى األطفال )التقزّم( مشكلة جدية لفرتة طويلة، يف حني بلغ 

نقص التغذية الحاد )الهزال( ذروته يف السنوات الثالثة األخرية. وتشهد أربع 

محافظات من أصل 22 محافظة مستوياٍت من نقص التغذية العاملي الحاد 

تفوق حدود حالة الطوارئ البالغة نسبة 15 يف املائة، يف حني تسّجل سبعة 

منها مستوى "جدياً" النتشار سوء التغذية الحاد )نقص التغذية العاملي الحاد 

" )نقص التغذية العاملي  بني 10 و14.9 يف املائة( ومثانية منها مستوى "متدنٍّ

الحاد بني 5 و9.9 يف املائة(.
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2016، تعرّض 70 إىل 80 يف املائة من محاصيل الذرة والقمح والشعري 

إىل الرضر أو التلف يف صالح الدين، بينام تعرّض 32 إىل 68 يف املائة من 

األرايض يف نينوي، التي كانت تُستخدم عادة لزراعة القمح، إىل الخطر أو 

التلف، إضافًة إىل نسبة ترتاوح بني 43 و57 يف املائة من زراعة الشعري.

وحــني يقوم النزاع وانعدام األمن املدين بعرقلة التجارة وحركات الســلع 

والخدمات وفرض قيود شــديدة عليها، قد يخلّف ذلك أيضاً آثاراً ســلبية 

عىل توفّر األغذية وعىل مامرســة ضغوط تصاعدية عىل أســعار السلع 

التجاريــة ماّم يؤثر بدوره ســلباً عــىل الحصول عىل األغذية. كذلك، تعيق 

النزاعات تدفق األغذية وغريها من املواد األساســية عرب األســواق، وتولّد 

نقصاً فيها وتســاهم يف ارتفاع حاد لألســعار ، األمر الذي يلحق الرضر 

بأداء الســوق. وتؤثر النزاعات عىل ســالمة األشخاص الجسدية أيضاً 

-حتــى الذين ال يشــاركون مبارشة فيهــا بصفة مقاتلني أو ضحايا عنف64 

- خاصة وأنها متنع املســتهلكني من الذهاب إىل الســوق، والتجار من 

بيــع بضائعهم. إضافًة إىل ذلك، قــد يفيض اإلغالق املتعمد للطرقات 

التجاريــة أو عدم إمكانيــة الوصول إىل املناطق املحارصة إىل انهيار 

األسواق أو تراجع أدائها.

وقد تعرّض النزاعات تخزين األغذية إىل الخطر، نظراً إىل أن مرافق 

التخزين تصبح غري آمنة أو معرّضة إىل خطر التدمري أو النهب. غري 

أّن استحداث بنى جديدة يف السوق قد يتطور بدوره. ويوفّر غياب 

مؤسسات حكومية فاعلة أرضاً خصبة الزدهار أسواق غري نظامية. إمنا 

مثة خطر يف أن تحصد بعض املجموعات منافع ضخمة عىل حساب 

مجموعات أخرى. فقد تسيطر بعض املجموعات مثالً عىل جميع أجزاء 

السلسلة الغذائية، وتفرض أسعاراً تضخمية عىل فئات مختلفة من 

السكان، أو قد تنشأ سوق سوداء مفتوحة بالكامل من خالل سالسل 

قيمة غري نظامية.

ويشــكل جنوب الســودان مثــاالً واضحاً عن اآلثار املدّمــرة للنزاعات 

عــىل النظــم الزراعيــة والغذائية، وكيفيــة تفاقمهــا بفعل عوامل 

أخــرى، مبــا يف ذلــك الصحة العامة، مبا يفيض إىل تقويض ســبل كســب 

العيــش وتوليــد دّوامــة من انعدام متزايد يف األمن الغذايئ وســوء 

التغذيــة فيــام تشــتد حمى النزاعات )أُنظــر اإلطار 7(. كذلك، فإن 

النزاعــات وخطــر نشــوبها يعيقان االســتثامرات العامة والخاصة 

يف اإلنتــاج الزراعي وأنشــطة التســويق.65 وحني تواجــه الحكومات 

انكامشــاً اقتصاديــاً ناجــامً عن النزاعات وتعــاين ضغوطات عىل 

ماليتهــا العامــة، غالبــاً ما تتّجــه إىل تقليص االســتثامرات يف التنمية 

الزراعيــة، أو إىل تحويــل األمــوال إىل النفقات املتصلــة بالنزاعات 

)مثــل العمليات العســكرية(.

وحتى بعد انتهاء النزاع وتراجع وترية العنف، ال تُشــّجع االســتثامرات 

املحليــة واألجنبية يف الزراعة ويف املناطــق التي تتمتع بإمكانات 

زراعيــة. وهذا ما يحصل بصورة خاصة حني يُعزى الســبب الرئييس 

للنزاعــات إىل منافســة عىل املــوارد الطبيعية، مبا يف ذلك األرض املنتجة 

أو موارد املياه.

اآلثار من خالل نزوح السكان
يشكل النزاع أيضاً عامالً أساسياً لنزوح السكان، فيصبح هؤالء النازحون 

من بني األكرث ضعفاً يف العامل إذ يعانون مستويات عالية من انعدام 

األمن الغذايئ ونقص التغذية.

وقــد أشــارت تقديــرات مفوضية األمــم املتحدة لشــؤون الالجئني 

إىل أّن عــدد النازحــني يف العــامل كان يُقــّدر بـ 64 مليون شــخص 

عــام 2016، كان 16 ماليــني منهــم الجئني و36.4 مليون شــخص 

نازحــاً داخليــاً. وترتكــز أغلبية األشــخاص الذين تعّرضــوا للنزوح 

القــرسي يف بلــدان ناميــة يف أفريقيــا، والرشق األدىن وجنوب 

آســيا. ويــأيت أكرث مــن نصف الالجئــني يف العامل من بلــدان متأثرة 

بالنزاعــات. فالنازحــون مــن أفغانســتان والصومــال والجمهورية 

العربيــة الســورية يتوّجهــون بصــورة رئيســية إىل البلدان املجاورة، 

مبــا يف ذلــك عــىل التوايل: باكســتان وجمهورية إيران اإلســالمية؛ 

وإثيوبيــا وكينيــا؛ واألردن ولبنــان وتركيــا. ومعظم األشــخاص 

النازحــني داخليــاً يف العــامل يرتكّــزون يف الجمهوريــة العربية 

الســورية، وكولومبيــا، والعــراق، والســودان وجمهوريــة الكونغو 

الدميوقراطيــة وباكســتان. وأّمــا البلــدان النامية مثــل إثيوبيا 

واألردن وكينيــا ولبنــان، فهــي تســتضيف يف الوقــت الحارض أكرث 

 66 مــن 80 يف املائــة مــن مجمــوع الالجئني يف العامل.

وقــد وصلــت أعداد النازحني يف العامل إىل مســتوى غري مســبوق، ال 

ســيام وأن الحروب وأعــامل االضطهاد ما زالــت تتصاعد. وحالياً، 

بــات شــخص واحد من كل 113 شــخصاً إّما الجئــاً، أو نازحاً داخلياً، 

أو طالب لجوء. ويف الســنوات الخمســة املاضية، نشــب أو تجّدد 

15 نزاعــاً عــىل األقل، مثانيــة منها يف أفريقيا )بورونــدي، جمهورية 

أفريقيــا الوســطى، كوت ديفــوار، جمهورية الكونغــو الدميقراطية، 

ليبيا، مايل، شــامل رشق نيجرييا، جنوب الســودان(.67 

»
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الشكل 18
النزاعات واألزمة الغذائية الناجتة 

عنها أدت إىل نزوح أكثر من 15 
مليون شخص على نطاق واسع 

يف عام 2016

مالحظة: عدد النازحني بســبب النزاعات يف األزمات الغذائية العاملية الســت 
األكــرب يف عام 2016 )باملاليني(.

املصدر: شــبكة معلومات األمــن الغذايئ. 2017. التقرير العاملي عن األزمات 
الغذائيــة يف عام 2017. روما.

ويشــري التقريــر العاملي عن األزمــة الغذائية لعام 2017 إىل أن 

أكرث من 15.3 مليون شــخص تعرّض للنزوح نتيجة ســتة من أســوأ 

األزمــات الغذائيــة الناجمة عن النزاعات عام 2016 )الشــكل 18(. 

وباإلضافــة إىل النــزوح املبارش املتصل بالنزاعــات، قد تؤدي النزاعات 

العنيفة إىل انهيار ســبل كســب العيش، األمر الذي يرغم الســكان 

عــىل التنقــل للبقاء عىل قيــد الحياة. وغالباً ما تنشــأ أخطار متزايدة 

بتفــيش األمراض بســبب إجبار الســكان عىل العيــش يف بيئة غري صحية 

ويف مالجــئ مكتظــة حيــث ال تتوفر لهم إمكانيــة الحصول عىل املياه 

والرصف الصحــي والخدمات الصحية. 

وأشارت دراسة صادرة حديثاً عن برنامج األغذية العاملي إىل أن البلدان 

التي تعاين من املستويات األعىل من انعدام األمن الغذايئ الذي يقرتن 

بنزاعات مسلحة تشهد أيضاً أعىل مستويات من هجرة الالجئني إىل 

الخارج.68 بحسب تقديرات الدراسة، تزداد تدفقات الالجئني إىل الخارج 

بنسبة 0.4 يف املائة لكل سنة إضافية من النزاع، وبنسبة 1.9 يف املائة 

لكل سنة إضافية من انعدام األمن الغذايئ. وأظهرت الدراسة أنه حني 

يرتافق انعدام األمن الغذايئ مع الفقر، يزيد من احتامل وقوع نزاعات 

مسلّحة وتصاعد حّدتها، ماّم قد يولّد دّوامة تزداد يف ظلّها تدفقات 

الالجئني. وترد يف اإلطار 9 مقتطفات من هذه الدراسة من منظور سكان 

نازحني سوريني.

 ورهناً بحجم النزاع وسياق املجتمعات املضيفة، قد ميارس السكان 

النازحون ضغوطات كبرية عىل موارد املجتمعات املضيفة واالقتصاديات. 

ففي البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من السكان، كام يف لبنان حيث 

يتواجد 1.5 مليون الجئ، تحمل االقتصاد عبئاً هائالً يف مجال السكن 
وأسواق العمل ويف جودة وتوفّر الخدمات العامة )أُنظر اإلطار 10(.69

اسرتاتيجيات التأقلم، والقدرة عىل الصمود ودور 
املساواة بني الجنسني والشبكات االجتامعية

تشــكل القــدرة عىل الصمود مفهومــاً هاماً للتأقلم مع النزاع وضامن 

أالّ تنجــم عن الصدمات وعوامل الضغط انعكاســاٌت طويلة األمد 

عــىل األمــن الغذايئ والتغذية. ومــن املتفق عليه عامًة أن القدرة عىل 

الصمــود هي مزيج بني قــدرات ثالث: القدرة عىل التكيّف )مثل 

اســرتاتيجيات التأقلــم، وإدارة املخاطر ومجموعات املدخرات(، والقدرة 

عىل االســتيعاب )اســتخدام األصول، املواقف/التحفيز، تنويع سبل 

كســب العيش، رأس املال البرشي(، والقدرة عىل التحّول )آليات 

الحوكمة، السياســات/األنظمة، البنية التحتية، شــبكات املجتمع املحيل 

وشــبكات األمان الشــكلية(.70 وتحّدد هذه القدرات الثالثة كيفية 

ومدى قدرة األفراد، واألرس، واملجتمعات املحلية واملؤسســات عىل 

التأقلــم والتكيف مع آثار النزاع.

قدرات التأقلم لدى األفراد واألسر
تشــري األدلّة إىل أن معظم اســرتاتيجيات التأقلم محصورة يف حاالت 

النزاعــات والعنــف،71 فرتغم األفراد واألرس عىل التحّول إىل خيارات 

«أكــرث تدمــرياً ال ميكن الرجوع عنها. ويعتمد عادًة األشــخاص يف البداية 
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اإلطار 9
الالجئون السوريون -قصص عن خسارة سبل كسب 

العيش وعن اليأس

دخلت الحرب األهلية املدّمرة يف الجمهورية العربية السورية عامها السابع 

سنة 2017. وهو نزاع دويل معّقد تسيطر فيه مجموعات مسلّحة متنوعة عىل 

أغلبية أجزاء البالد. وبعد أن كان االقتصاد يف املايض اقتصاداً ناشطاً متوسط 

الدخل، بات 85 يف املائة من السكان يعيشون اليوم يف حالة من الفقر، حيث 

يعاين 69 يف املائة منهم من الفقر املدقع، أي أنهم غري قادرين عىل تغطية 

احتياجاتهم األساسية، مبا يف ذلك األغذية.1 ويف عام 2016، أشارت التقديرات 

إىل أن 6.7 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد ويحتاجون 

إىل مساعدة إنسانية طارئة، يف حني ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد يف 

معظم املناطق )7 يف املائة، سوء التغذية العاملي الحاد(. كام أن ربع األطفال 
دون الخامسة من عمرهم والنساء البالغات تقريباً مصابون بفقر الدم.2

ومل تستتبع سنوات النزاع الطويلة آثار مدّمرة تراكمية عىل االقتصاد، 

والبنية التحتية، واإلنتاج الزراعي، والنظم الغذائية واملؤسسات االجتامعية 

فحسب، إمنا أيضاً وبصورة عامة عىل قدرة األشخاص عىل التأقلم. ويستمر 

منذ عام 2011 نزوح السوريني الساعني إىل الهروب من النزاع، وال سيام باتجاه 

البلدان املجاورة. وبحلول عام 2016، قُّدر أن 4.8 مليون الجئ هربوا إىل تركيا 

)58 يف املائة(، ولبنان )21 يف املائة(، واألردن )14 يف املائة(، والعراق )5 يف 

املائة( ومرص )2 يف املائة(.

وتوفّر دراسة أخرية أجراها برنامج األغذية العاملي بشأن أزمة الالجئني 

السوريني بعض اآلراء من منظور النازحني السوريني حول تأثري النزاع عىل سبل 

كسب عيشهم وأمنهم الغذايئ، مقّدمني املعلومات عن مسار هجرتهم الداخلية 

واألسباب التي دفعتهم إىل مغادرة منازلهم. وترد أدناه بعض املقتطفات:

e  بالنسبة إىل العديد من الالجئني، كان القصف املستمر ووجود قوات

مسلّحة يف قراهم وبلداتهم السبب الرئييس الذي حدا بهم إىل مغادرة 

منازلهم وأعاملهم التي تدّمر العديد منها.

e  .تدهورت حالة األمن الغذايئ يف ظل تعطّل سبل كسب العيش واألسواق

وكان العديد من األسواق الغذائية خاضعاً لسيطرة مجموعات نافذة، 

األمر الذي أّدى إىل ارتفاع مطّرد يف األسعار: يف مدينة دير الزور املحارصة، 

قال أحد املشاركني إن سعر كيس السكر 100 ألف لرية سورية )أكرث من 

450 دوالراً أمريكياً(. وقد اضطر الناس إىل بيع ممتلكاتهم كقطع األثاث 

والذهب لرشاء األغذية.

e  أُجربت العائالت عىل التخيل عن املنتجات الغنية بالربوتينات ومنتجات

األلبان واألجبان يف نظمها الغذائية، وكان عىل معظمهم تقليص حجم 

حصص الطعام فيتناولون وجبة واحدة أو وجبتني يف اليوم الواحد. وقال 

البعض إنهم كانوا يقتاتون من النشويات مثل الخبز، واملعكرونة، واألرز 

أو البطاطا خاصة وأن منتجات مثل اللحوم، والزبدة، والطامطم، والزيت 

والسكر كانت جميعها باهظة الثمن.

e  ويف ظل تكاثر املجموعات املسلحة واملذاهب الدينية، تحدث املشاركون

عن تزايد انعدام الثقة بني الجريان واألصدقاء. وكانت القوى املسلّحة 

تخطف األشخاص بشكل عشوايئ وتعمد إىل تجنيد الشباب باإلكراه. 

وعرّبت النساء بصورة خاصة عن قلقهن إزاء اآلثار النفسية الطويلة األمد 

للنزاع عىل أوالدهن. 

e  تعرّضت معظم العائالت التي جرت مقابلتها يف األردن وتركيا، والبعض

منها يف لبنان، إىل نزوح داخيل عدة مرات قبل أن تعرب الحدود. وبصورة 

عامة، مثانية تقريباً من عرش أرٍُس تعرّضت للنزوح الداخيل يف الجمهورية 

العربية السورية مرة عىل األقل، و65 يف املائة منها مرتني أو أكرث.

e  كان الوضــع حرجاً بصــورة خاصة خالل املرحلة األخرية من النزوح

الداخيل. فقد تحّدث املشــاركون عن خوف مســتمر، وعن الحياة 

يف املالجــئ الجامعية حيث كانــت إمكانية حصولهم عىل الخدمات 

األساســية محدودة، وعن كفاحهم إليجاد األغذية. ويف حاالت عديدة، 

كان الدافع املبارش للمغادرة هو اإلصابة أو الوفاة. وبعض املشــاركني مل 

يغادر بســبب النزاع املبارش إمنا أُرغموا عىل االنتقال لعدم توفر ســبل 

كسب العيش واألغذية. 

http://reliefweb.int/sites/ :الجمهورية العربية الســورية. ديســمرب/كانون األول 2016. متاح عىل املوقع .Humanitarian Needs Overview 2017 .2016 .1 مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية

 reliefweb.int/files/resources/2017_Syria_hno_161205.pdf
2 برنامج األغذية العاملي. Nutrition Interventions: Syria 2017 .2017. دمشــق )متاح عىل املوقع(:

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp290774.pdf

.WFP. 2017. At the root of exodus: food security, conflict and international migration. Rome :املصــدر
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اإلطار 10
لبنان -التحديات املتصلة بالضغوط االقتصادية والصحة 

العامة يف البلدان اليت تستضيف الجئني سوريني

 WFP. 2014. Special Focus Lebanon. Is the Syrian crisis jeopardizing the economy and food security in Lebanon? Fighting Hunger Worldwide. VAM :املصــدر
.Food security analysis. Rome

خلّفت األزمة يف الجمهورية العربية السورية آثاراً كبرية عىل لبنان الذي 

شهد تباطؤاً اقتصادياً ورضورة التعامل مع وصول أكرث من 1.5 مليون الجئ. 

فالتباطؤ االقتصادي الذي متثل برتاجعٍ حاد يف معدالت النمو السنوية من 

حوايل 10 يف املائة يف السنوات التي سبقت فوراً األزمة إىل نسبة ترتاوح بني 1 

و2 يف املائة يف الفرتة 2011-2014، وهو نتيجة تزايد يف انعدام األمن، وتعطّل 

الطرقات التجارية، وتراجع الثقة يف صفوف املستثمرين واملستهلكني. كذلك، 

انخفضت الصادرات واالستثامرات األجنبية املبارشة بنسبة 25 يف املائة بني 

عامي 2013 و2014، وهبطت السياحة بنسبة 60 يف املائة منذ بداية األزمة.

وأّمــا الديــن العام فوصل إىل 141 يف املائة من إجــاميل الناتج املحيل 

يف منتصــف عــام 2014. وقــد ظهر تدفق الالجئني بصورة خاصة يف ســوقي 

الســكن والعمــل، ويف جودة وتوفّر الخدمــات العامة. كام ارتفع عرض 

العمــل بنســبة أعىل من 50 يف املائــة، وازداد عدد التالمذة يف املدارس 

الرســمية بنســبة تــرتاوح بني 30 و35 يف املائة. وحصلت أيضــاً زيادة مفاجئة 

يف الطلــب عىل خدمات الرعايــة الصحية العامة.

وتخلـّـف األزمــة آثاراً غري متناســبة عىل األرس الضعيفــة أصالً، ليس فقط 

بســبب ازديــاد التنافس عــىل العاملة غري املاهرة والخدمــات العامة املثقلة، 

إمنــا أيضــاً ألن نصف الالجئني يعيشــون يف الثلث األشــد فقراً من األحياء. 

ويقــّدر البنــك الدويل أن معــدل الفقر قد ارتفع بنســبة 3.9 يف املائة بحلول 

نهاية عام 2014 بســبب النزاع الســوري. فبات األشــخاص الفقراء أصالً أكرث 

فقــراً، ومــن املتوقع أن تظهر آثار ســلبية عىل األمــن الغذايئ والتغذية.

اســرتاتيجيات تأقلم ميكن عكس مســاراها وتكون آثارها قصرية األمد، 

كإجــراء تعديالت متواضعة يف النظــام الغذايئ وتفويت الوجبات. لكن 

فيام تُســتنفد أو تختفي خيــارات التأقلم ويزداد انعدام األمن الغذايئ 

ســوءاً، من املرجح أن تلجأ األرس إىل اســرتاتيجيات أكرث تطرفاً ورضراً 

ميكن عكس مســارها عىل نحو أقل، ومتثل بالتايل شــكالً أكرث شــدة من 

أشــكال التأقلــم مثل بيع الرثوة الحيوانيــة بفعل الضائقة أو بيع األصول 

املنتجة مثل األدوات الزراعية. وميكن أن يؤدي النزاع الشــديد و/أو 

املســتمر يف نهايــة املطاف إىل انهيار آليــات التأقلم، والتعجيل بالهجرة، 

وإىل العــوز ويف الحــاالت القصوى، إىل املوت والتجويع. وميكن آلليات 

التأقلم وخســارة سبل كســب العيش أن تقّوض بدورها االقتصاديات 

والوطنية. املحلية 

إمنا تتوفر أمثلة عديدة عن أشــخاص وأرس يعيشــون يف مناطق نزاع 

ونجــوا من آثار العنف.72 فاألرس يف بيئات معرّضة للخطر تســتجيب 

عامًة إىل هذه اآلثار من خالل الجمع بني اســرتاتيجية إدارة املخاطر 

قبل النزاع واســرتاتيجية التأقلم مع املخاطر بعد النزاع.73 وتشــمل 

االســرتاتيجيات الشــائعة: تنويع حيازات األرايض وزراعة املحاصيل، 

تخزين الحبوب من ســنة إىل أخرى، اللجوء إىل بيع األصول مثل 

املاشــية واألرايض التي يكون قد متـّـت مراكمتها كتدبري احتياطي يف 

حــال حدوث صدمة، واالقــرتاض من الجهات املقرضة يف القرية أو 

مــن مقريض أموال آخرين، وتلقي الهدايا والتحويالت من شــبكات 

غــري نظامية للدعم املتبــادل )مثل العائلة، واألصدقاء، والجريان، 

الجنائزية(.  والجمعيات 

وعىل الرغم من وجود أدلة عىل أن األرس تتعلم العيش وســط 

النزاعات يف بعض الســياقات، فغالباً ما تعيش مبســتوى أدىن من 

الدخــل.74 ففي املناطق حيث بقيت الفصائل املســلحة غري التابعة 

للدولــة يف كولومبيا موجودة مثالً، تحّولت األرس الزراعية إىل أنشــطة 

ذات مــردود قصري األجل وربحية متدنيــة. لكن فيام تفاقم العنف، 

ركّز املزارعون بشــكل أكرب عىل أنشــطة الكفاف لتوفري األمن الغذايئ 

»
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األســايس. وقد تكون األســباب متصلة بقضايا تتعلق بالحصول عىل 

األرض املنتجة، وبالتحّول عن أنشــطة مدرّة للدخل تتأثر بشــكل أكرب 

بالنــزاع، أو مبحاولة تفادي مراكمــة األصول التي قد تصبح خصوماً 

أو أهدافــاً.75 وقد تتضمن اســرتاتيجيات التأقلم األخرى أيضاً القتال، 

والنهب، ودعم مجموعات مســلحة واملشــاركة يف أنشطة غري قانونية 

من أجل االســتمرار يف الحياة بعد خســارة سبل كسب العيش.

األبعاد املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف األمن 
الغذائي والتغذية يف حاالت النزاع

املساواة بني الجنسني هامة يف تقييم تأثري النزاع عىل األمن الغذايئ 

والتغذية، خاصة وأنه غالباً ما يضطلع الرجال والنساء بأدوار 

ومسؤوليات مختلفة يف ضامن أغذية وتغذية مالمئتني عىل مستوى 

األرسة. وبالفعل، تبّدل النزاعات أدوار الرجال والنساء واملعايري 

االجتامعية. فمن املرّجح أن ينخرط الرجال والفتيان يف القتال، فيكونون 

أكرث عرضًة ألن يتّم تجنيدهم قرساً يف مجموعات عسكرية وألن يُنشأوا 

اجتامعياً عىل اعتامد مفاهيم عنيفة متصلة بالذكورية.76 وباإلضافة إىل 

تطبيع العنف، وبخاصة يف حاالت النزاعات املمتدة، هذا ال يعرّضهم 

فقط إىل خطر أكرب بفقدان الحياة، أو اإلصابة باإلعاقة مدى الحياة، إمنا 

أيضاً يعيق جهودهم يف إدامة السالم.

كذلك، إن انخراط الرجال يف النزاعات يلقي مسؤولية أكرب عىل كاهل 

النساء لتأمني استدامة سبل كسب عيش األرسة، مبا يف ذلك بالنسبة إىل 

الحصول عىل األغذية، والتغذية والرعاية الصحية. وغالباً ما تتسم حاالت 

النزاع بازدياد العنف الجنيس الذي يستهدف بصورة خاصة النساء. 

فأعامل العنف والصدمات هذه ال تسبب رضرا مبارشاً للنساء فحسب، 

إمنا تؤثر أيضاً عىل قدرتهن عىل إعالة عائالتهن.

وغالبــاً مــا تحصل النســاء الريفيات بشــكل أقل عىل املوارد والدخل، 

مــاّم يجعلهــن أكرث عرضة للهشاشــة وبالتايل، إىل اللجوء إىل 

اســرتاتيجيات تأقلــم تنطوي عىل قدر أكرب مــن املخاطر. وقد تؤثر 

هــذه االســرتاتيجيات عىل صحتهن، األمــر الذي يرّض بدوره باألمن 

الغــذايئ لدى األرسة بكاملها ســيام وأن إنتــاج األغذية والقدرة عىل 

تحضــري الطعــام يرتاجعان مــع املرض.77 ويف حاالت النزاعات، ويف 

صفــوف الالجئــني، من املرجح أن تكــون امرأة واحدة من أصل كل 

خمس نســاء يف ســن اإلنجاب حامالً. فالنزاعات تعرّض هذه النســاء 

وأطفالهــن إىل خطــر متزايد يف حال تداعت نظــم الرعاية الصحية، 

وتدهورت حالــة أمنهم الغذايئ.78 

وتبــنّي األدلــة املتوفرة أيضاً أن النزاعات تؤدي إىل رفع مســتوى 

مشــاركة املــرأة يف العمل. وقد يُعزى هــذا األمر إىل وفاة أو اختفاء 

العاملــني الذكور أو إىل خســارة األصول املــدّرة للدخل التي كان 

يعتمــد عليهــا األفراد الذكــور يف األرسة قبل النزاع، مثل األرض أو 

الــرثوة الحيوانيــة التي تكون قد تعرّضــت للرسقة أو الدمار.79 كذلك، 

قد يتأثر بشــدة دور األطفال يف األرسة أو يف املجتمع املحيل بســبب 

تعــرّض الكثرييــن منهم إىل خطر زّجهم يف عمل األطفال بأســوأ أشــكاله 
النزاع.80 خالل فرتات 

وقد تكون لتحّول أدوار النســاء والرجال آثار مجدية أيًضا بالنســبة إىل 

رفاه األرسة. بالفعل، حني تكتســب املرأة ســلطة أكرب عىل املوارد، يتّجه 

اســتهالك األغذية لدى األرسة إىل االرتفاع وتتحســن تغذية األطفال. 

وقــد مينحها التمكــني االقتصادي إمكانية تأدية دور أكرب داخل األرسة 

ويف عمليــة اتخــاذ القرارات عىل مســتوى املجتمع املحيل. وتبنّي التجربة 

يف الصومال مثالً أن مســاهمة املرأة يف توليد دخل األرسة -خالل النزاع 

-ارتفعــت مع ازدياد تأثريها عــىل عملية اتخاذ القرارات.81 وكذلك، 

أظهرت دراســات حالة مقارنة يف البوســنة والهرسك، وكولومبيا، ونيبال، 

وطاجيكســتان، وتيمور-ليشــتي أن النزاعات املسلحة أّدت إىل زيادة 

يف مشــاركة النســاء يف العمل، وإن تركّزت بصورة خاصة يف العمل غري 

املاهر واملنخفض األجر، وإن كانت غالباً ما تعرّض النســاء إىل ظروف 

عمــل غري آمنة وغري مأمونة. وحني تعمل املرأة لحســابها الخاص 

كمزارعــة، غالبــاً ما تكون فرصها يف توليد الدخل محدودًة ســيام وأنه ال 

يحــق لهــا أن متتلــك أو ترث أرضاً وأن تحصل عىل مدخالت أو قروض.82 

يف هذه الظروف، وحني يؤثر النزاع عىل األوضاع االقتصادية بشــكل 

عام، من غري املرّجح أن تســاهم زيادة مشــاركة املرأة يف ســوق العمل 
يف تحســني رفاه األرسة واألمن الغذايئ.83

آثار النزاع على الشبكات االجتماعية التقليدية
ميكن أن تقّوض النزاعات فعالية املؤسســات التقليدية التي تقوم فيها 

شــبكات اجتامعية، داخل املجتمعات املجاورة وبينها. ويف سياقات 

عديدة، إنها آليات الدعم التي توفّر شــبكات أمان هامة وآليات تأقلم 

لحامية الســكان من الصدمات، وبالتايل قد يكون انهيارها ســبباً خطرياً 

يــؤدي إىل زيادة انعدام األمن الغذايئ.

وعىل ســبيل املثــال، يف إثيوبيا، وكينيا وأوغنــدا، لطاملا كانت 

املجتمعــات الرعويــة تيّرس عملية التفــاوض للحصول عىل املوارد 

الطبيعيــة، وبخاصــة يف أوقات الضغــط اإليكولوجي. ويحصل ذلك 
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لقد بّدلت النزاعات الطويلة األمد واملتكررة أمناط الرعي لدى الرعاة يف إثيوبيا 

وكينيا، وأوغندا وقلّصت من قدرتهم عىل الصمود ومن اسرتاتيجيات التأقلم 

التي يعتمدونها.

كــام أن التنقــل يصبــح محدوداً يف ظل تزايــد انعدام األمن إذ يرغم 

املجتمــع املحــيل عــىل تركيز الرثوة الحيوانية عىل مســاحة أصغر من األرض. 

ويعتمــد االســتخدام املســتدام للمراعي الرعوية إىل حّد كبــري عىل التنقل 

الــذي يتيح اســتخدام مناطق الرعي يف املواســم الرطبــة والجافة بالتناوب. 

وبفعــل خســارة الحصول عىل األرض ومصادر املياه يخضــع النظام الرعوي 

للضغــط، فيرتاجــع اكتفاؤه الذايت بشــكل تدريجي. وهــذا يعني أن النظام 

القائــم الســتخدام األرايض مل يعــد قادراً عىل االســتجابة إىل التقلّب البيئي 

واملناخي، ويفــيض إىل تدهور البيئة.

ووثّقــت منظمــة األغذية والزراعة تأثري النزاعات عــىل انهيار النظم 

التقليدية، وكيف أدى ذلك إىل تدهور البيئة وقّوض اســتمرار ســبل كســب 

العيــش الرعوية يف األجل الطويل.

ويف كينيا، أشارت مصادر معلومات رئيسية يف كوال ماوي )بورانا( إىل أن 

رعي املاشية محصور، حتى يف أوقات السلم، ضمن منطقة قطرها 15 كيلومرتاً 

خوفاً من الغارات التي يشّنها الصوماليون أو جامعة السامبورو. وبالتايل، 

يؤدي تركيز املاشية يف مناطق محدودة إىل الرعي الجائر وتدهور عام للبيئة.

ويف أوغندا، أُرغم الرعويون عىل االســتقرار يف مناطق مركّزة، األمر 

الذي أّدى إىل الرعي الجائر والتدهور اإليكولوجي وتقويض ســبل كســب 

عيشــهم وقــدرة املجتمعات املحلية عــىل التأقلم مع موجات الجفاف وغريها 

من الكوارث املتصلة باملناخ. كام أن املســتوطنات املكتظة تســبّب خســارة 

غطــاء الرتبــة بفعل التآكل. وتعاين املجتمعــات املحلية أيضاً من ندرة املياه 

واســتخدامها املفرط نظراً لألعداد الكبرية من األشــخاص واملاشية. وقد أدى 

اإلفراط يف الزراعة والضغوطات الكبرية عىل الرتبة إىل خســارة خصوبة 

الرتبة، وإزالة الغابات واســتنفاد الكتلــة الحيوية. ويتفاقم هذا التدهور 

البيئي بفعل قطع األشــجار واألعشــاب ألغراض البناء، وجمع حطب للوقود، 

وإحراق الفحم الســتخدامه املنزيل وبيعه بهدف اســتدرار الدخل.

وأّمــا يف إثيوبيا، فــإن النزاعات املتقطعة بــني قبائل بورانا، وقّري، 

وقوجي وكونســو قد أصبحت شــائعًة. ورغم وقوع هذه النزاعات عىل 

مســتويات محليــة، فقد شــملت ديناميكية قانونية، وسياســية واقتصادية 

معقــدة امتــّدت إىل األبعاد الوطنيــة وحتى اإلقليمية، وشــملت املجتمعات 

املحليــة وحلفائهــا يف مناطــق أخرى يف إثيوبيا وعرب الحــدود يف كينيا. كام 

أن خســارة الوصــول إىل أرايض الرعي ومصــادر املياه ميارس ضغوطات 

عــىل النظام الرعــوي، ويقلّص تدريجياً من قدرتــه عىل االكتفاء الذايت. 

وهذا يعني أن نظام اســتخدام األرايض ال يعود قادراً عىل االســتجابة إىل 

التقلـّـب اإليكولوجــي والبيئي، األمر الــذي يؤدي إىل تدهور واضح عىل 

مســتوى التعــّدي عىل األحراش. وهــذا يغرّي بدوره هيكليــة وتركيبة النباتات 

العشــبية، حيث تعتدي أنواع شــائكة وخشــبية غري مرغوب بها عىل مناطق 

الرعي. ونتيجة لذلك، يحدث خلل يف نســبة األعشــاب إىل األحراش، 

وتراجــع يف التنــّوع البيولوجــي والطاقة عىل الحمل، األمر الذي يســبّب 

خســائر اقتصاديــة وإيكولوجية حــادة ملجتمعات الرعويني.

بصورة أساســية مــن خالل تقييد التنقل، وهو أمر يتســم بدوره 

بأهمية حاســمة بالنســبة إىل اإلدارة املســتدامة للمراعي والرثوة 

الحيوانيــة. غــري أن النزاعــات تؤدي إىل انهيار هذه النظــم التقليدية 

للتبــادل االجتامعي والوســاطة، مبا يقّوض آليــات التأقلم لدى 

الرعويــني ويــؤدي إىل تدهور املراعي التي تعتمد عليها ســبل كســب 

n 84.)11 العيــش )أُنظر اإلطار
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 هل ميكن النعدام 
 األمن الغذائي ونقص

التغذية إثارة النزاعات؟
الرسائل الرئيسية

ç  ميكن أن يصبح انعدام األمن الغذايئ بحّد ذاته سبباً باعثاً إىل
العنف وعدم االستقرار، وبخاصة يف سياقات تطبعها أوجه منترشة من 

الالمساواة واملؤسسات الضعيفة.

ç  تساهم الزيادات املفاجئة يف أسعار األغذية يف تفاقم خطر نشوب
اضطرابات سياسية ونزاعات، كام حصل يف الفرتة 2007-2008 حني 

اندلعت أعامل شغب بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف أكرث من 
40 بلًدا.

ç  تكاد األحداث املتصلة باملناخ، وبخاصة موجات الجفاف، تعرّض
األمن الغذايئ للخطر من حيث توّفر األغذية وإمكانية الحصول عليها، 
األمر الذي يزيد خطر وقوع نزاعات. وهذه هي الحال بصورة خاصة 
حني توجد انقسامات عميقة بني مجموعات السكان أو حني ال تتوفر 

آليات للتأقلم.

ç  وميكن أن تكون املنافسة عىل املوارد الطبيعية ضاّرًة لألمن
الغذايئ لدى األرُس الريفية الضعيفة، وقد تبلغ ذروتها يف نهاية املطاف 

يف وقوع نزاعات.

يف حني أنه من الثابت أن النزاعات تسبّب انعدام األمن الغذايئ ونقص 

التغذية، فالصلة السببية العكسية أقل وضوحاً. وقد تبنّي أن انعدام 

األمن الغذايئ ونقص التغذية ليسا السببني الوحيدين للنزاع، إمنا قد 

يتضاعفان بفعل تظلاّمت أو عوامل سياسية، أو اجتامعية أو اقتصادية 

أخرى تثري النزاعات. وميكن أن تنشأ حلقة مفرغة حني يؤدي النزاع 

إىل تدهور حالة األمن الغذايئ والتغذية، األمر الذي يعّزز بدوره خطر 

تعميق النزاع ومتديده.85 

ويبحث هذا القســم يف األدلّة ودراســات الحالة املتوفرة التي تســاعد يف 

تحديــد العوامل التي تســاهم يف انعدام األمن الغذايئ ونقص التغذية 

اللذيــن ميكنهام إثارة النزاعــات، أو تأجيجها أو إدامتها، وبخاصة 

األســعار املرتفعة لألغذية، وأحــداث املناخ القصوى، والتنافس عىل 

األرايض أو املــوارد. غري أن اآلثــار تقرتن دوماً بعوامل أخرى خاصة جداً 

بالسياق تعزز النزاعات.

العوامل املحّفزة واملؤثرة التي تحّدد التغييات يف 
انعدام األمن الغذايئ والتي تثي النزاعات

مــن الصعوبــة مبكان قياس آثــار التغريات يف األمن الغذايئ عىل 

احتــامل وقوع نزاعــات عنيفة، نظراً إىل محدوديــة البيانات والطابع 

الخاص بســياق النزاعات. إمنا أشــارت بعض الدراســات إىل أنه حني 

يقــرتن انعــدام األمن الغذايئ بعوامل أخرى، يزيد من احتامل نشــوب 

نــزاع. فقد أظهرت مثالً دراســة أخرية أجراها برنامــج األغذية العاملي 

وســعت إىل تقييــم فــرتة زمنية متتد عىل 25 ســنة أن قصور التغذية 

يشــكل أحد العوامل املحددة األهم لوقوع نزاعات مســلّحة، وحني 

يقــرتن بالفقــر، يزيد انعدام األمن الغــذايئ من احتامل وقوع نزاع 

مســلّح ومن حّدته.86 

وأشــارت دراســة أخرى قامت بتحليل األوضاع االجتامعية 

واالقتصاديــة الســائدة قبل اندالع نــزاع إىل أن البلدان ذات مؤرشات 

اجتامعيــة واقتصاديــة منخفضــة -مثل معــدالت أعىل من وفيّات 

األطفــال، والفقــر، وانعدام األمن الغذايئ ونقــص التغذية-هي أكرث 

عرضــًة للنزاعات )الشــكل 19(.87 وباملقابل، أظهرت الدراســة ذاتها 

أن مســتويات الدخــل للفــرد، ومنو الناتج املحيل اإلجــاميل، وإمكانية 

الحصــول عــىل مصــادر املياه اآلمنة ال تزيد مــن احتامل وقوع نزاع. 

ويف حــني أن هــذه املقارنة بني البلدان ال تــدّل عىل وجود عالقة 

ســببية، فهي تشــري إىل أن احتامل وقوع نزاع مســلح يبدو أعىل يف 

البلــدان التــي تعاين من حالــة اجتامعية واقتصادية بائســة. ولدى 

إضافــة فقــر الدخل، تبنّي بــأن الحالة التغذوية والحالــة الصحية 

املرتديــة ترتبطــان أشــد ارتباطاً باندالع النزاعات مــن الناتج املحيل 

اإلجــاميل للفــرد، أو النمو الســنوي للناتــج املحيل اإلجاميل أو من 

نســبة صادرات الســلع األساســية إىل الناتج املحيل اإلجاميل.88 عالوًة 

عــىل ذلــك، ووفقــاً لهذه األدلّة، مثة احتامل أكرب بنســبة 40 يف املائة 

بــأن تتجــدد النزاعات يف البلــدان التي تعاين مســتويات عالية من 

انعــدام األمــن الغذايئ يف خالل عرش ســنوات مقارنــًة بالبلدان التي 

تكــون فيها هذه املســتويات منخفضة.

تتجــه املقارنات بني البلدان، باســتخدام املتوســطات عىل نطاق 

البلــد لقيــاس النزاع وانعدام األمن الغــذايئ، إىل التغايض عن أوجه 

الالمســاواة عــىل الصعيــد الوطني الفرعي، وعن الطبيعــة األكرث محليًة 

للعديــد مــن النزاعــات القامئة اليوم )أُنظر القســم بعنوان "مل الرتكيز 

عــىل العالقــة بني النزاعات واألمن الغــذايئ والتغذية؟" صفحة 30(. 
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الشكل 19
البلدان املتأثرة بالنزاعات تتسم بوضع اجتماعي اقتصادي أدىن

مالحظة: نســبة املؤرشات االجتامعية االقتصادية يف البلدان غري املتأثرة بالنزاعات إىل نســبتها يف البلدان التي بدأت فيها النزاعات ألّول مرّة خالل الســنوات الخمس التالية خالل الفرتة 2005-1980.

.P. Pinstrup-Andersen and S. Shimokawa. 2008. Do poverty and poor health and nutrition increase the risk of armed conflict onset? Food Policy, 33)6(: 513–520 :املصــدر

إمنــا تؤكد تحليالت مســتندة إىل دراســة حاالت أكــرث تفصيالً أن الفقر، 

والجــوع وانعــدام األمن الغذايئ، باإلضافة إىل التوزيــع غري املتكافئ 

إىل حــد بعيــد للدخل، واألرايض وغريها من الســلع املادية هي 

عوامــل قد تولّد الغضب، واليأس، والشــعور بالظلــم وغياب العدالة 

االجتامعية لدى فئات من الســكان.

وعندهــا، قــد يســعى بعض األفراد واملجموعات إىل اســتغالل 

هــذه املظــامل رغبة منهــم بإثارة العنف.89 وكام متّت اإلشــارة إليه 

أعــاله يف القســم بعنــوان )"مل الرتكيز عىل العالقــة بني النزاعات 

واألمــن الغــذايئ والتغذية؟" صفحة 30(، يؤثر النزاع بشــكل 

ملحــوظ عــىل األمن الغــذايئ والتغذية، وبخاصة حــني يكون ممتداً 

ومتفاقــامً بفعــل القدرات الضعيفة لدى املؤسســات إىل االســتجابة 

)الهشاشــة(. فاملؤسســات الضعيفة والحوكمة الســيئة تســاعد يف 

رشح تســبّب صدمــات خارجيــة مامثلة بالعنــف يف بلد معنّي دون 

ســواه: لقد أظهرت الدراســات أنه خالل أزمة أســعار املواد الغذائية 

يف الفــرتة 2007-2008، كان احتامل نشــوء حــركات احتجاج أعىل يف 

البلــدان الناميــة املصّنفة يف أوضاع هّشــة.90  

ويشــكل انعــدام األمن الغذايئ، أو خطر حصوله، ظرفاً شــاقاً ميكنه 

أن يفّعــل املظامل، ويســبّب اإلحبــاط والغضب، فيدفع األفراد إىل 

االنخــراط يف ســلوك مناهض للمجتمع.91 وميكن أي يلجأ األشــخاص 

إىل العنــف حني يكون أمنهم اإلنســاين، مبا يف ذلــك أمنهم الغذايئ، 

مهدداً بالخطر، وبخاصة يف ظلّ  غياب مؤسســات رســمية وغري 

رســمية قــادرة ومســتعدة ملعالجة هكذا املخاطر. كذلــك، قد تتضاعف 

هــذه املظــامل بفعل عدم الثقــة بالحكومة، التي غالباً ما تنشــأ عن 

شــعور بعــدم توفــر دعم من جانب الدولة لدى قيــام حالة من انعدام 

الغذايئ.92  األمن 

وعىل املســتوى الفردي، أظهرت الدراســات أن الناس قد يختارون 

املشــاركة يف املجموعات املســلحة ودعمها عىل أمل تحقيق مكاســب 

 ماليــة، وبخاصة يف حــال فقدوا الثقة بآليات الدعــم الحكومية.93 

يف موزامبيــق وبريو وســرياليون مثالً، ُدفعت رواتــب املقاتلني عن 

طريــق نهــب املمتلكات املدنية. وتشــري أدلّة أخرى إىل أن الحرمان، 

مثــل العجــز عن تلبيــة املتطلبات التغذوية األساســية، هو من بني 

األســباب التي تدفع األشــخاص إىل االنضامم إىل مجموعات متمرّدة. 
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ويف شــامل مايل حيث معدالت الفقر مرتفعة، أظهرت دراســة أن 

الشــعور املنترش بالتهميش وعدم توفر فرص كســب العيش للشــباب 
ســاهام يف النزاعات املتكررة التي يشــهدها اإلقليم. 94

إمنا ينبغي التنبّه لدى اســتنباط االســتنتاجات بشــأن أي عامل قد 

يحّفــز الســلوك والنزاع.95 ويف معظم الحــاالت، تجتمع عوامل عديدة، 

مــن بينهــا عوامل ثالثة هي األكرث شــيوعاً كام جرت مناقشــته آنفاً: 

االرتفــاع الحاد يف أســعار األغذية، اآلثار املناخيــة القصوى والتنافس 

عىل املــوارد الطبيعية.

ارتفاعات حادة يف أسعار األغذية
كان يعيــش 767 مليون شــخص يف الفقــر املدقع عام 2013.96 ونظراً 

إىل أن معظــم الفقــراء ينفقــون أكرث من 50 يف املائــة من دخلهم عىل 

األغذيــة، فإن أي زيادة يف األســعار وإن كانت طفيفــة تؤثر بحّدة عىل 

رفاههــم. ومثــة إثباتــات تجريبية متنامية تشــري إىل أن االرتفاع الحاد 

يف أســعار األغذية يشــكل عامالً دافعاً مهــامً لالضطرابات االجتامعية 

مثــل حركات االحتجاج، وأعامل الشــغب، والعنــف والحرب.97 وتنبثق 

معظــم األدلّة من دراســات أُجريت عىل أوضــاع مامثلة يف أفريقيا،98 

مبا يف ذلك الدراســات التي حّددت الصدمات الدولية يف أســعار 

األغذيــة كأحــد العوامل التي رمبا ســاهمت يف ما يُســّمى ثورات الربيع 

العريب يف الفرتة 2010-2011 )اإلطار 12(.99 وتشــري دراســات أخرية 

إىل أن هــذا الرابط قــد ينطبق عىل نحو أوســع.100 وتتوفر معلومات 

قليلة عن القدر الذي تدفع به األســعار وحدها إىل نشــوب نزاع 

عنيــف، خاصــة وأن األحداث التاريخيــة تبنّي أن االرتفاع الحاد يف 

أســعار األغذية يتفاعل مع شــدائد اقتصادية وسياســية أخرى يف 

ســياقات النزاعات العنيفة.

ويتمثل التفســري الطاغي للصلة القامئة بني أســعار األغذية والنزاعات يف 

شــكاوى املستهلكني: فارتفاع األســعار يولّد أو يزيد القيود االقتصادية 

و/أو الشــعور )املتصّور( بالحرمان النســبي، األمر الذي يحرك املظامل 

املؤدية بدورها إىل النزاعات. ويشــّدد تفســري آخر عىل انهيار السلطة 

والرشعيــة حــني تعجز الدولة عــن توفري األمن الغذايئ، فتدفع الناس إىل 

التعبري عن شــكاوى ضد الدولة.101 وبنّي عدد من التحليالت األخرية 

أن متاســك املؤسسات السياســية يف البلدان املنخفضة الدخل يتدهور 

بشــكل ملحوظ حني ترتفع األســعار الدولية لألغذية،102 يف حني أن 

ارتفاع أســعار األغذية وأعامل الشــغب يف أفريقيا ارتبط أيضاً مبستويات 

أعىل من القمع الســيايس.103 

وتؤكد الدالئل التاريخية أن االرتفاع املفاجئ يف أسعار األغذية يفاقم 

خطر حصول اضطرابات سياسية ونزاعات،104 كام جرى مثالً يف مرص 

)1977(، واملغرب )1981(، وتونس )1984( واألردن )1996(. ويف 

أكتوبر/ترشين األول 1988، ساهمت أعامل الشغب ومظاهرات الشباب 

بشكل غري مبارش يف سقوط نظام الحزب الواحد يف الجزائر واعتامد 

إصالحات دميوقراطية يف البالد، بلغت ذروتها يف الحرب األهلية التي 

نشبت عام 1991. وقد اعترُب االرتفاع يف أسعار األغذية، ومعدل البطالة 

املرتفع لدى الشباب وتدابري التقشف املايل عوامل أساسية أثارت 

حركات االحتجاج واالضطرابات االجتامعية.

ويف السنوات األخرية، أثارت األزمة العاملية يف أسعار األغذية يف الفرتة 

2007-2008 وعام 2011 اضطرابات يف أكرث من 40 بلداً حيث ارتفعت 

تكلفة السلع األساسية املستوردة، األمر الذي أّدى إىل تقويض املداخيل 

الحقيقية )أُنظر الشكل 20(.105 

وتشمل أمثلة أخرى عن االنعكاسات السياسية الحادة ألعامل 

Jacques-الشغب املتصلة بأسعار األغذية استقالة رئيس وزراء هايتي

 Marc عام 2008، واالنقالب ضّد رئيس مدغشقر Edouard Alexis

Ravalomanana عام 106.2009 أّما يف جمهورية فنزويال البوليفارية، 

فقد تصاعدت حدة التوترات السياسية مع ازدياد النقص يف األغذية 

وغريها من املواد األساسية، فيام تراجع االقتصاد يف ظّل انخفاض أسعار 

النفط وعائداته، فضالً عن النقص يف العمالت األجنبية الذي حّد من 

واردات األغذية والسلع األساسية.107 

غالباً ما تنشب أعامل الشغب أوالً يف املناطق الحرضية، حيث تعتمد 

األرُس بشكل أسايس عىل األسواق للحصول عىل األغذية، وتكون معرّضة 

جداً للتغيري يف األسعار. غري أن صدمات األسعار قد ال تؤدي بالرضورة 

إىل زيادة ملحوظة يف انعدام األمن الغذايئ قبل إثارة نزاع. بل إن شعور 

السكان بخطر تدهور حالة األمن الغذايئ هو الذي قد يعزز استعداد 

املجموعات املترضرة للكفاح من أجل حامية سبل كسب عيشها،108 

وبالتايل من األرجح أن تشكل التغريات يف األمن الغذايئ -وليس 

مستويات انعدام األمن الغذايئ -العوامل األكرث تأثرياً.109 وأّما الحوافز 

لالنضامم إىل النزاعات وحركات التمرّد أو دعمها، فهي تتأىت عن عدة 

أسباب تشكل حامية األمن الغذايئ سبباً واحداً منها. وقد يساعد انعدام 

األمن الغذايئ أيضاً يف إدامة النزاع: ففي حال بدا النهوض يف فرتة ما بعد 

النزاع صعباً وبقي انعدام األمن الغذايئ عىل مستوى مرتفع، قد يعّزز 
هذا األمر الدوافع إلشعال فتيل النزاع مجدداً.110

| 54 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2017 

الشكل 20
االرتفاع املفاجئ يف أسعار األغذية أّدى إىل أعمال شغب للمطالبة بالغذاء 

واحتجاجات يف أكثر من 40 بلدًا.

مالحظــات: التوقيــت الزمنــي الــذي ُوضع فيه مؤرش أســعار األغذية ملنظمــة األغذية والزراعة من يناير/كانون الثاين 2004 إىل مايو/أيّار 2011. الخطوط العمودية الحمراء تشــري إىل التاريخ الذي 
بدأت فيه "أعامل الشــغب للمطالبة بالغذاء" واالحتجاجات املرتبطة باالضطرابات األخرية األساســية التي شــهدها إقليم الرشق األدىن وشــامل أفريقيا. عدد الوفيات اإلجاملية بني قوســني. البيانات 

عن األســعار الصادرة عن مؤرش أســعار األغذية للمنظمة من عام 2004 إىل عام 2011.

 M. Lagi, K.Z. Bertrand and Y. Bar-Yam. 2011. The food crises and political instability in North Africa and the Middle East. Cambridge, USA, املصــدر: بتــرّصف مــن 
New England Complex Systems Institute

تغّي املناخ واألحداث املناخية القصوى
ميكــن لألحــداث املتصلــة باملناخ أن تزيد انعــدام األمن الغذايئ من 

حيــث توفـّـر األغذيــة وإمكانية الحصول عليهــا، وعرب عدة قنوات. 

فالجفــاف يشــكل حالًة خاصــة إذ يقلّص إنتاجية الــرثوة الحيوانية 

واإلنتاجيــة الزراعيــة، فتزداد أعــداد املحتّجني املحتملني بســببه 

وتنترش الشــكاوى عىل نطاق أوســع.111 كــام أن موجات الجفاف 

الحــاد تهــّدد األمن الغــذايئ املحيل، وتفاقم األوضاع اإلنســانية بصورة 

عامــة، األمر الذي قد يســبّب بدوره حركة نــزوح برشية كبرية 

ويشــكل أرضاً خصبة الندالع النزاعات أو امتدادها.112 وأشــارت 

دراســة أخرية إىل أنه كلاّم اشــتد الجفاف وطالت مدته، ازداد بشــكل 

كبري احتامل نشــوب نزاع.113 

ويف معظم الحاالت، ال تزيد موجات الجفاف مبارشة خطر أن تعرتض 

فئات محددة من السكان عىل سلطة الدولة بالوسائل العسكرية. إمنا 

يف املجتمعات التي تعتمد عىل الزراعة يف البلدان املنخفضة الدخل، 

تزيد موجات الجفاف احتامل اندالع أعامل العنف وامتداد النزاعات 

عىل املستوى املحيل، األمر الذي قد يهّدد االستقرار والسالم يف املجتمع. 

وبالفعل، يربز الجفاف الحاد من بني العوامل التي ساهمت رمبا يف 

انعدام األمن الغذايئ ونشوب الحرب يف الجمهورية العربية السورية 

)اإلطار 13(، ولطاملا اعترُب التأثر الكبري القتصاد إثيوبيا بالتقلبات يف 

معدل تساقط األمطار تحدياً كبرياً يف وجه التنمية. وتبنّي الدراسات 

املتصلة بإثيوبيا والصومال أن املستويات املنخفضة لتساقط األمطار 

ترتبط باحتامل أعىل الندالع النزاعات.114 
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اإلطار 12
الربيع العريب والزيادات احلادة يف أسعار األغذية

?J.F. Maystadt, J.F. Trinh Tan and C. Breisinger. 2012. Does food security matter for transition in Arab countries  1 

.IFPRI Discussion Paper 01196. Washington, DC, Institute Food Policy Research Institute
 FAO. 2017. Sowing the Seeds of peace for Food Security: disentangling the nexus between conflict, food security and peace, edited by C. Holleman, J. Jackson, M.V. Sánchez &   2

R. Vos. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 2. Rome

لقد أشارت دراسات عدة إىل ارتفاع أسعار األغذية كأحد العوامل املمكنة التي 

ساهمت يف تفاقم الشكاوى 

التي أشعلت الحركات االحتجاجية يف نهاية عام 2010 وبداية عام 2011، 

أوالً يف تونس ثم يف بلدان أخرى يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا.1 وإن جميع 

بلدان الربيع العريب هي مستوردة صافية لألغذية، مام يعني أن سكانها 

يتأثرون بشكل كبري باالرتفاع العاملي يف أسعار األغذية عامي 2008 و2011. 

وإذ ترافق ذلك مع مستويات عالية من البطالة، أّدى إىل زيادة مطّردة يف 

كلفة العيش وإىل تقويض مستويات املعيشة، األمر الذي اعترب أنه فاقم 

انعدام األمن الغذايئ يف اإلقليم.

كذلك، ساهم االرتفاع الحاد يف أسعار األغذية عىل الصعيد املحيل بدءاً 

من عام 2007 يف تفكيك النظام االجتامعي الذي كانت توفّر الحكومة مبوجبه 

اإلعانات لألغذية، والسكن، واملرافق العامة والوقود، فضالً عن فرص العمل يف 

القطاع العام الواسع النطاق – والتي مل تعد قادرة عىل تحّمل تكاليفها. 

غري أّن هذا التفسري لتسلسل األحداث القى اعرتاضات وهو قد ال ينطبق 

يف جميع الحاالت. ففي حالة تونس، أفاد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر 

عن األغذية والزراعة التابع ملنظمة األغذية والزراعة – وهو نظام اإلنذار 

املبكر امليداين التابع للمنظمة – عن أسعار محلية مستقرة نسبيًّا للمواد 

الغذائية رغم ارتفاع األسعار الدولية خالل أشهر الشتاء من عام 2010 إىل 

عام 2011. وبالتايل، استناًدا إىل هذه القرائن، من غري املحتمل عىل ما يبدو 

أن تكون االرتفاعات الحادة يف أسعار املواد الغذائية السبب يف ظهور طالئع 
الربيع العريب يف تونس. 2

وتُظهر دراسة أُجريت يف آسيا وأفريقيا من عام 1989 إىل عام 2014 

أن خطر نشوب نزاع يزداد لكل سنة إضافية من الجفاف يف موسم منو 

الزراعات، ويكون أكرب بعد يف البلدان النامية )الشكل 21(. وبالنسبة إىل 

املجموعة املستبعدة سياسياً، إن االنتقال من حالة انعدام الجفاف إىل 

سنوات خمسة متتالية من الجفاف خالل املوسم الزراعي املحيل يزيد 

من االحتامل املقّدر لوقوع نزاع بنسبة ترتاوح بني 12 و15 يف املائة، 

مع عدم حدوث أي تغيري آخر. ويف ظل تغرّي املناخ، يزداد خطر حصول 

أحداث قصوى متصلة باملناخ كام يزداد التقلّب يف تساقط األمطار. وإذا 

مل تتّم معالجة تغرّي املناخ، فمن املتوقع أن يؤثر بشكل أكرب عىل خطر 

اندالع النزاعات.

يزداد خطر نشوب نزاعات متصلة بالصدمات املناخية حني يفتقر 

السكان -وبخاصة املجموعات املعرّضة للتمييز واملهّمشة -إىل آليات 

تأقلم لتفادي اآلثار الضارة الناجمة عن مثل هذه األحداث كالجفاف، 

عىل أمنهم الغذايئ وسبل كسب عيشهم. وتشمل العوامل األساسية التي 

تحّد من القدرة عىل التأقلم مستوى منخفضاً من التنمية االجتامعية 

واالقتصادية، والنزاعات السابقة، ومحدودية الحصول عىل رأسامل 

اقتصادي واجتامعي قد يسّهل إيجاد سبل كسب عيش بديلة. كذلك، 

فإن فشل املحاصيل بسبب املناخ أو خسارة املراعي قد يؤدي إىل 

هبوط ملحوظ يف الدخل، كام ميكن لرأس املال املادي والبرشي املحدود 

أن يفاقم الحالة عرب تضييق هامش الخيارات الخارجية. غري أن هذه 

العملية وحدها ال تفرّس مدى حّدة النزاع أو امتداده: فيمثل االنتامء 

اإلثني الفجوة الشائعة الطاغية التي تتشكل حولها الهوية االجتامعية 

واألفضليات السياسية وتتفاعل. بالفعل، تدور معظم النزاعات األهلية 

الحديثة وفق أسباب إثنية، وقد ازدادت النزاعات اإلثنية إىل حّد كبري 
منذ نهاية الحرب الباردة.115
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اإلطار 13
ساهم اجلفاف احلاد يف تفاقم النزاع يف اجلمهورية 

العربية السورية

.C.P. Kelley, S. Mohtadi, M.A. Cane, R. Seager and Y. Kushnir. 2015. Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought 1 

.Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America .3246–3241 :)11(112
M. Ali. 2010. Years of drought: a report on the effects of drought on the Syrian Peninsula. Beirut, Heinrich Böll-Stiftung 2

.FAO in action  3

توفّر الحرب األهلية الحالية يف الجمهورية العربية السورية وظهور مجموعات 

متمردة مثاالً صارخاً عن اآلثار املحتملة النعدام األمن الغذايئ، رغم أن البعض 

يشّكك يف هذا الرابط.1 فقد أّدت موجة جفاف حاد طالت الجمهورية العربية 

السورية يف الفرتة 2006-2007 إىل انهيار النظام الزراعي يف البالد، حيث يفقد 

املزارعون والرعاة عىل املستويني الصغري واملتوسط معظم، إن مل يكن كّل، 

اإلنتاج وقطعان املاشية يف عام 2008. وبوما أنه مل يتم توفري شبكات أمان 

لهؤالء املزارعني، ظهرت الهجرة باتجاه املناطق الحرضية كمالذ وحيد بالنسبة 

إىل معظمهم.

ر مبليون ونصف ســوري إىل األعداد  ونتيجــًة لذلــك، انضم ما يُقدَّ

املتضخمــة لالجئــني العراقيني يف املدن الســورية األكرب، مبا يف ذلك دمشــق، 

وحلــب، وحمص والالذقيــة.2 وكانت مجتمعات الالجئــني واملهاجرين الجدد 

التي شــكلت نســبة 20 يف املائة من الســكان يف هذه املناطق الحرضية، 

تعيش يف مســاكن غري مســتوفية للمواصفات، وواجهت بطالة مســترشية 

وتلّقــت دعــامً ضئيــالً من الحكومة، األمر الذي أثــار التمرّد داخل بعض 

هــذه املجتمعات ذاتها.

ويف حــني أن نصف الســكان عملوا ســابقاً يف الزراعــة، انخفضت قطعان 

الــرثوة الحيوانيــة اليوم بنســبة 50 يف املائة، فيام تراجع إنتاج القمح بنســبة 

40 يف املائــة.3 ولكــن وصف انعدام األمن الغذايئ بأنه العامل األســايس 

الــذي يــؤدي إىل النــزاع من خالل الهجرة ال يعطي صــورة كاملة عن الوضع، 

بــل إن هنــاك عوامل سياســية تدخل يف الحســبان. وعىل الرغم من ذلك، 

غالبــاً ما يشــكل الجوع عنرًصا حاســاًم، إذ قد توفــر املجموعات املتمرّدة 

ســبل كســب عيــش بديلة لحامية األمن الغذايئ لــألرس من خالل تقديم 

حوافز ووعود بتحســني األوضاع.

التنافس على املوارد الطبيعية
إن الرابــط القائم بني املوارد الطبيعية -وبخاصة تلك التي تتســم 

بقيمــة عاليــة مثل النفط واملعــادن -والنزاعات موثق جيداً. وهذا يصّح 

بصــورة خاصة عىل حاالت تؤدي فيها الحوكمة الرديئة إىل اســتفادة 

حفنة فقط من السياســيني الفاســدين أو بعض املجموعات اإلثنية أو 

السياســية من املوارد، عوضاً عن أن يســتفيد منها الســكان بصورة عامة. 

فهــذه الحالة تعيق تنمية البالد، وتكبح االســتثامرات يف الخدمات 

املشــرتكة مثــل الصحة والتعليم، وتــؤدي إىل تهميش األرس الضعيفة عىل 

نحو أكرب فيام تزيد مســتويات الالمساواة.

وقد ُحدد التنافس عىل األرض واملياه كعامل مسبّب للنزاعات، سيام 

أن خسارة األرض وموارد كسب العيش، وتفاقم أوضاع العمل وتدهور 

البيئة هي عوامل تؤثر سلباً عىل سبل كسب عيش األرس واملجتمعات 

املحلية وتهّددها بالخطر. وتقّدر بعض املصادر أنه منذ 60 عاماً، ارتبط 

40 يف املائة من الحروب األهلية باملوارد الطبيعية. بالفعل، ومنذ عام 

2000، نشب 48 يف املائة من النزاعات األهلية يف أفريقيا، يف سياقات 

حيث يتّسم الحصول عىل األرايض الريفية بأهمية أساسية بالنسبة إىل 

سبل كسب عيش العديدين، وحيث اضطلعت القضايا املتصلة بسبل 

كسب العيش بدور كبري يف 27 من أصل 30 نزاعاً.116 ويف سياقات أخرى، 

مل يعَز سبب النزاعات إىل تنافس كبري عىل األرايض، إمنا إىل تجريد 

املزارعني من أرضهم عىل يد مجموعات مسلّحة: ففي كولومبيا مثالً، 

عاىن املزارعون من اسرتاتيجيات طرد منتظمة طالتهم وأّدت إىل حركة 

نزوح كبرية للسكان )اإلطار 14(.

وغالبــاً مــا يُشــار إىل النزاع يف دارفور بأنــه يُعزى يف جزء منه إىل 

تقلـّـب املنــاخ، وتحديداً إىل الجفاف. ويُقال إن تراجع تســاقط 
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الشكل 21
احتمال أن حيتدم النزاع مع امتداد فرتات اجلفاف

مالحظة: يظهر الشــكل املخاطر املتوقعة لوقوع نزاعات لكل ســنة إضافية من امتداد موســم الجفاف يف العينة الفرعية ملعدل وفيات الرّضع )العدد = 2733( من أصل عيّنة من 
مجموعات الســكان املحليني يف بلدان آســيوية وأفريقية. متثّل األرشطة املتطابقة توّزع املالحظات.

 N. von Uexkull, M. Croicu, H. Fjelde and H. Buhaug. 2016. Civil conflict sensitivity to growing-season drought. Proceedings of the National :املصــدر
.Academy of Sciences of the United States of America, 113)44(: 12391–12396

األمطار وتدهور األرايض ســاهام يف اشــتداد حدة الرصاعات للحصول 

عــىل املراعــي، واألرايض الزراعية واملياه، وبلغــت ذروتها يف الحرب 
117

األهليــة واألزمة اإلنســانية التي وقعت عام 2003. 

ويف القــرن األفريقــي األكــرب، يشــكل التنافس عــىل املياه واملراعي 

ســبباً مســتمراً للنزاعــات املحليــة بــني الرعويني واملزارعني يف 

اإلقليــم. كــام أن امليــاه، والغابــات، واألرايض واملعادن ترتاجع 

بفعــل التهديــدات التــي يطرحهــا تدهور األرايض، واإلفراط يف 

اســتخدامها وتغــرّي املنــاخ، وبخاصة االرتفــاع يف درجات الحرارة. 

فالنزاعــات بــني املجتمعــات املحليــة تنشــب يف مناطق عديدة 

نظــراً لتنافــس هــذه املجتمعــات عىل مــوارد متزايدة النــدرة، بينام 

نجــم التصّحــر يف اإلقليــم عــن توفر أقّل لألرايض املالمئــة للزراعة 

والرعــي. وبالتــايل، بات التنافس رشســاً، وبخاصة يف ســنوات 

الجفــاف، حــني يُرغــم الرعويون عىل اســتخدام طــرق هجرة غري 

118 وبســبب املواســم األخرية  تقليديــة إليجــاد امليــاه لقطعانهم.

التــي تســاقطت فيهــا كميــات قليلة مــن األمطار يف األعوام 

2017/2016/2015، اضطــر الرعويــون إىل أخــذ قطعانهم إىل 

املحميــات الطبيعيــة واألرايض الزراعيــة يف كينيــا، حيــث اشــتبكوا 

مــع الســكان املحليني.

ويف مــايل، غالبــاً ما أّدت الظــروف الجافة وشــبه الجافة والحدود 

املتغــرية للصحــراء إىل اشــتباكات دامية بــني املزارعني والرعويني. 

فالسياســات التي تشــّجع التوّســع الزراعي عىل حســاب الرعويني، 

والقيــود املفروضــة عىل الحصول عــىل املوارد الطبيعية واســتخدام 
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اإلطار 14
طرد املزارعني وجتريدهم من املوارد الطبيعية 

واألراضي يف كولومبيا

املصدر: A. Segovia. 2017. Las relaciones entre conflictos y seguridad alimentaria: El caso de Colombia. ورقة معلومات أساســية أُعّدت ملنظمة األغذية والزراعة.

شــهدت كولومبيا نزاعاً دام خمســة عقود ترك ســتة ماليني من النازحني 

داخلياً -ما يســاوي نســبة 14 يف املائة من مجموع الســكان. وكان ذلك نتيجة 

اســرتاتيجيات منتظمة من الطرد والتجريد اعتمدتها املجموعات املســلّحة 

يف ســعيها إىل مصادرة األرايض الريفية، والســيطرة عىل موارد طبيعية وأراٍض 

قيّمــة، والحصول عىل اإليجــارات املرتبطة بهذه املوارد. وقد ارتبطت أيضاً 

اســرتاتيجيات التهجري القرسي باقتصــاد تهريب املخدرات، الذي يتطلّب 

الســيطرة عىل الطرقات واألرايض لزراعــة املحاصيل غري املرشوعة. لكن نطاق 

التهجــري القرسي وحجمه ليس األثر الرئييس الوحيد للنزاعات املســلحة، 

بــل هو أيضاً املصــدر الرئييس النعدام األمن الغذايئ. وقد طالت هذه 

اآلثار بشــكل أســايس الفئات الســكانية األشد فقراً واألكرث ضعفاً، مبا يف ذلك 

اإلثنية. املجتمعات 

كانــت التداعيــات االقتصادية واالجتامعية للنــزاع يف كولومبيا قصرية 

وطويلــة األجل مــن حيث تأثريها. وقد أّدت اســرتاتيجيات املتمرّدين يف 

الطــرد والتجريــد أوالً إىل تهجري املزارعــني واألرس الريفية، يف حني ركّزت 

ملكيــة األرايض بــني أيــاٍد قليلة، وحثّت عىل تغيريات دامئة يف اســتخدام 

األرايض واإلنتــاج الزراعــي )من محاصيل األغذية األساســية إىل محاصيل 

لالســتخدام الصناعــي، مبــا يف ذلك زيت النخيــل وأوراق الكاكاو(. وقد أثّر 

ذلــك عىل الفقر وانعدام املســاواة، وعىل إنتاج األغذيــة والحصول عليها. 

ويف الفــرتة املمتــدة مــن عام 1980 إىل عام 2010، يُقّدر أنــه تّم التخيّل عن 

6.6 مليــون هكتــار مــن األرايض نتيجة التهجري. ولكان هــذا الرقم قد ارتفع 

أكــرث لــو ُشــملت أرايض املجتمعات اإلثنية. وقد متحــور التجريد بصورة 

خاصــة حول حيازات صغرية ومزارع، ســيام وأنــه يؤثر عىل األرس الزراعية 

األشــد فقراً واألكرث ضعفاً. وقد أصبح من األســايس بالنســبة إىل كولومبيا 

التعويــض عن الخســائر املاديــة التي تكبدها الســكان املهجرون والريفيون 

نتيجــة النــزاع، مبا يف ذلك من خالل الحّث عىل إعادة األرايض واملســاكن، 

وتحســني الحصول عىل رأس املال العامل والســلع الرأســاملية.

وكولومبيــا هــو البلد الوحيد يف العامل الذي نّفذ سياســة إعادة األرايض يف 

خضــّم النــزاع. بالفعل، ميكن اكتســاب دروس هامة من هذا الواقع، وبخاصة 

يف مــا يتعلــق بكيفية ضامن اإلعادة اآلمنة واملســتدامة لألرايض، إىل جانب 

ضــامن حصول الضحايا عىل ســندات ملكيــة األرايض. وتتمتع كولومبيا بإطار 

قانوين متني لدعم الســكان املهجرين بســبب النزاع، مبا يســاعد يف إدامة 

الســالم ليس فقط من خالل إعادة األرايض إىل الســكان، إمنا أيضاً إعادة 

كرامتهم إليهم. كام أن سياســة إعادة األرايض والحقوق يف األرايض للســكان 

واملجموعات اإلثنية ليســت معزولة عن العمليات االجتامعية والسياســية 

األخــرى الحاليــة أو املقررة واملتصلة باملناطق الريفية. وال شــّك يف أن تنفيذ 

اتفاق الســالم الذي أُبرم مع القوات املســلحة الثورية لكولومبيا -والذي 

يتضمن إصالحاً زراعياً متكامالً -يشــكل فرصة فريدة لتحقيق ســالم دائم، 

ومعالجــة التحديات االجتامعية الهامة التي يواجهها الســكان يف الريف.

القــوة من جانــب الحكومة، ســاهمت جميعها يف تعزيز شــكاوى 

الرعويــني. فقــد تزامــن نزاع اندلع يف شــامل مايل عام 2012 مع 

موجــة جفاف عــىل نطاق املنطقــة، تــرّضر بنتيجتها 3.5 مليون 

شــخص. وإذ اقرتن هذا الجفاف مع اضطراب ســيايس، أّدى يف 

النهايــة إىل تهجــري مــا يقــارب 300 ألف شــخص، مبا يف ذلك أكرث من 

160 ألــف شــخص هربــوا من دول بوركينا فاســو وموريتانيــا والنيجر 

املجــاورة.119 وإذ أُبيــدت عرشات اآلالف من األبقار والخراف بســبب 

الجفــاف وغيــاب أي إغاثــة مقّدمة مــن الحكومة إىل الرعويني، 

تدّمرت ســبل كســب عيــش العديد من الطــوارق، وبقيت أعداد 

كبــرية منهــم تعاين مــن الفقر املدقع وانعــدام األمن الغذايئ، األمر 

الــذي ضّخــم بدوره صفــوف الفصائل املســلحة املتمردة وأرغم 

n .آخريــن عــىل الرسقة والنهب
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القسم  2   النزاعات واألمن الغذائي والتغذية: حتمية السالم املستدام

 دور األمن الغذائي والتغذية 
يف إدامة السالم

الرسائل الرئيسية:

ç  التدخــالت املراعيــة للنزاعات والحســنة التوقيت الرامية 
 إىل تحســني األمن الغذايئ والتغذية قادرة عىل املســاهمة 

يف إدامة السالم.

ç  بنــاء وتعزيــز القدرة عىل الصمود يف وجــه النزاعات وتعززيها
يتطلّــب مســاعدة البلدان واألرس عــىل الوقاية من النزاعات، 

واســتباقها، واالســتعداد لها، والتأقلم معهــا والنهوض منها.

ç  يكون التأثي املســتدام عىل الســالم أكرث احتامالً حني تُنّفذ
مبــادرات متصلــة باألمن الغذايئ والتغذية يف إطار مجموعة أوســع 

 مــن التدخالت املتعددة القطاعات، واإلنســانية، 
واإلمنائية واملتصلة بالســالم.

ç  يتــّم توفي جزء كبي من املســاعدة اإلمنائية الشــكلية للبلدان
املتأثرة بالنزاعات بشــكل مســاعدة إنســانية، تركّز عىل اســتجابات يف 
األجــل القصــي وال تدعم عىل نحو كاٍف االســتثامرات يف بناء القدرة 

 عىل الصمود واالســتعداد 
لألزمــات يف األجل الطويل.

وقد بنّي القســم الســابق بعنوان "كيف تؤثــر النزاعات عىل األمن 

الغــذايئ والتغذيــة؟" )أنظر الصفحــة 39( أن النزاعات تؤثر بقوة 

عــىل انعــدام األمن الغذايئ ونقــص التغذية. ويف حني أن األلّة أكرث 

محدوديًة يف ما يخّص العالقة الســببية املعاكســة، أشــار القسم 

بعنــوان "هــل ميكن النعدام األمن الغذايئ ونقــص التغذية إثارة 

النزاعــات؟" )انظــر الصفحــة 52( إىل أن انعدام األمن الغذايئ قد 

يســبّب ويديــم أيضــاً النزاع يف ظّل ظروف محددة. وينظر هذا القســم 

يف االســتثامرات يف األمــن الغذايئ والتغذية، مبا يف ذلــك بناء وتعزيز 

ســبل كســب عيش أكرث قدرة عىل الصمود وبرامج مطّلعة عىل 

املخاطــر، وكيــف ميكنها أن تســاعد يف الوقاية من النزاعــات والتخفيف 

منها، وأن تســاهم يف إدامة الســالم. وســوف تُعتمد التدابري ذاتها أيضاً 

للتخفيــف مــن آثار النزاعات عىل األمــن الغذايئ والتغذية.

وإذا كان األمن الغذايئ والتغذية هامني بالنسبة إىل القدرة عىل الصمود، 

هل ميكن للتدخالت والعمليات املرتبطة بها التي تتيح تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية أن تؤثر أيضاً عىل النزاعات وعمليات السالم؟ هل من 

مسارات محددة ميكنها أن تساهم يف إدامة السالم؟

 حصاد السالم عرب تحسني األمن 
الغذايئ والتغذية

إن بنــاء القــدرة عىل الصمود من خالل تعزيز الســالم املســتدام 

أســايس لتحســني نتائج األمن الغــذايئ والتغذية يف مناطق تشــهد 

أزمــات متكــررة.120 غري أن املعارف أكــرث محدودية يف ما يخّص 

الــدور الــذي ميكن أن يضطلع بــه األمن الغــذايئ والتغذية يف الوقاية 

مــن النزاعــات أو التخفيــف من آثارها، وأن يســاهم يف إدامة 

الســالم. وتشــري الدراســات حول كيفية تأثري النزاعات عىل األمن 

الغــذايئ والتغذيــة، والقنــوات التي ميكــن من خاللهــا للفقر املزمن، 

والحرمــان والتجريــد إثــارة النزاعات أو إدامتهــا، إىل أنه قد توجد 

تدخــالت ممكنــة قــد تدعم عمليات الســالم، وتســاعد يف الوقاية من 

النزاعات. نشوب 

أوالً، ميكن أن تســاعد التدخالت لتحســني األمن الغذايئ يف إضعاف 

بعض أســباب النزاع، مبا يف ذلك الدوافع التي قد تحمل األفراد إىل 

دعم مجموعات مســلّحة أو االنضامم إليها، أو االنخراط يف أنشــطة 

غري قانونية. ثانياً، إن اســتقراراً أكرب يف أســعار األغذية وتعايف األسواق 

الزراعيــة والغذائية املحلية قد يســاعد األفراد واألرس يف التخفيف من 

آثــار النزاعــات، مبا يف ذلك من خالل دعم الســكان املتأثرين بالنزاعات 

يف الوصول مجدداً إىل األســواق. 

ومن الرضوري بذل مزيد من الجهود لفهم هذه املســارات عىل 

نحو أفضل. لكن ومبا أن الزراعة متثل الشــكل الطاغي لســبل كســب 

العيــش بالنســبة إىل أغلبيــة األرس يف البلدان املتأثرة بالنزاعات )أنظر 

القســم بعنوان "كيف تؤثــر النزاعات عىل األمن الغذايئ والتغذية؟" 

صفحــة 39(، قــد تؤدي الجهود الراميــة إىل إحياء القطاع، وتعزيز النمو 

االقتصادي، وزيادة األمن الغذايئ وتحســني الحالة التغذوية للســكان 

إىل آثار إيجابية عىل إدامة الســالم. ومن الهام إعادة إرشاك أصحاب 

الحيازات الصغرية برسعة –الرجال والنســاء -يف األنشــطة املنتجة غداة 

الصدمات، وبخاصة يف البيئات الهشــة. فالسياســات التي تعزز املشاركة 

املحليــة يف عمليات اتخاذ القــرارات املتصلة بالزراعة واألمن الغذايئ 

حيويــة.121 كذلك، إن الحامية االجتامعية، مبا يف ذلك املســاعدة العينية 
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والنقدية، ميكن أن توفّر منافع ســالم هامة وتســاهم يف اســتعادة الثقة 

يف الحكومــات وإعادة بناء رأس املال االجتامعي.122 

وتشــري االســتنتاجات التي خلص إليها اســتعراض لدراسات حالة 

إىل أنــه ميكــن للحامية االجتامعية أن تعالج مبارشة بعض األســباب 

الكامنــة وراء النزاعــات يف املجتمعات املترضرة.123 وقد يســاعد توفري 

الحاميــة االجتامعيــة مــن خالل برامج العمل مقابــل النقد يف إقامة 

بنيــة تحتيــة منتجة، وتحســني القدرات الفنيــة للحكومات والنظراء 

املحليــني اآلخريــن، والتي تولـّـد جميعها معاً بيئة مؤاتيــة للتغذية 

والصحــة. ومثــة تحديات ملحوظة لضامن املســاعدة الفعالة يف حاالت 

النــزاع ومــا بعد النــزاع، تعمل وكاالت األمم املتحدة مبــا فيها منظمة 

األغذيــة والزراعــة وبرنامج األغذيــة العاملي عليها لتحديد ســبيل ميكن 

للجهــود عــىل نطــاق منظومة األمم املتحدة أن تســاعد من خالله يف 

السالم.124  تعزيز 

ويف عــام 2006، نــّص التقرير املرحيل لألمني العــام لألمم املتحدة 

بشــأن الوقاية من النزاعات املســلّحة عــىل أن "... معالجة انعدام 

األمــن الغذايئ واملشــاكل ذات الصلة يف مجــال القصور يف اإلنتاج 

الزراعــي ونــدرة املوارد ميكن أن تؤدي دوراً كبرياً يف توفري االســتقرار 

لحالة من الهشاشــة. فاإلنســان الجائع هو إنســان غاضب".125 

وتعــّزز هــذا املنظور مؤخراً يف القرارات الصــادرة عن مجلس األمن 

والجمعيــة العامة يف أبريل/نيســان 2016 حول بناء الســالم، حيث 

تــّم إدراج مفهوم الحفاظ عىل الســالم كإطار موّحد ملعالجة األســباب 

الرئيســية للنزاع.126 

ومــع االعــرتاف برضورة أن تســاهم السياســات واإلجراءات يف حّل 

التحديــات األساســية والوقايــة منهــا، أقّرت لجنــة األمن الغذايئ 

العاملــي عــام 2015 إطــار العمل بشــأن األمن الغــذايئ والتغذية يف 

ظــل األزمــات املمتــدة. وتضمن هذا اإلطــار مبدأً محــدداً ملعالجة 

األمــن الغــذايئ ونقــص التغذية بطريقــة تراعي النزاع، واملســاهمة 

يف تحقيــق أهــداف الســالم من خــالل تدخــالت متصلة باألمن 

 127 الغــذايئ والتغذية.

وقــد اكتســب مفهوم إدامة الســالم مزيداً مــن الزخم يف الحوارات 

الدولية األخرية واملناقشــات بشــأن السياســات. وهو يشــمل األنشطة 

الراميــة إىل الوقايــة مــن تفيش النزاع، وتصاعده، واســتمراره، 

وتكــراره، مبــا يف ذلك من خالل معالجة األســباب الرئيســية والتقدم 

باتجــاه النهــوض، وإعــادة البنــاء والتنمية. ويف حني ينبغي أن يشــكل 

اإلنعــاش االقتصادي وســبل كســب العيش القــادرة عىل الصمود 

واملســتدامة عنارص أساســية يف نهج متســق ومتامســك إزاء إدامة 

الســالم، يجــب أن يقرتن ذلك بوضع عمليات سياســية، وتحســني 

الســالمة واألمن، وإعادة إرســاء حكــم القانون واحرتام حقوق 

اإلنســان، وترميــم الخدمــات االجتامعية ودعم الوظائــف الحكومية 

الرئيســية.128 ولــذا، تتوفر الفــرص للقيــام بتدخالت دعامً لألمن 

الغــذايئ والتغذية، وســبل كســب العيش الزراعية بحيث تســاهم يف 

الوقايــة مــن النزاعات وإدامة الســالم، ليس فقــط ملعالجة عوارض 

النزاع إمنا أيضاً أســبابه الرئيســية.

 املسارات لبناء القدرة عىل الصمود 
يف وجه النزاعات وإدامة السالم

هنــاك عدد من التدخــالت والتدابري املتصلة باألمــن الغذايئ والتغذية 

التــي ميكن وضعهــا للوقاية من تكّرر النزاعــات والتخفيف من 

آثارهــا. فالتدخــالت الوقائيــة التي بإمكانهــا أن تكرس الرابط بني األمن 

الغــذايئ والنزاعات تشــمل وضع املســتهلكني واملنتجني مبنأى عن 

الصدمــات يف أســعار األغذية، من خالل اتخاذ تدابري مثــالً لتثبيت 

األســعار وإجــراء تدخالت يف مجال الحاميــة االجتامعية. ويتمثل 

نهج آخر، مرتّســخ يف علم اإلنســان االجتامعي، يف تحقيق االنتعاش 

عــن طريق الزراعة، مبــا يؤمن حياة جديدة للعائــالت واملجتمعات 

املشــتتة، ويحّفــز النــاس عىل االجتامع بعــد أن يكون النزاع قد دّمر 

الشــبكات االجتامعية بينهم.129 

وتتســم األوضاع بعد انتهاء النزاع عامة بالهشاشــة، خاصة وأن 40 

يف املائة منها يشــهد تكراراً للنزاع يف خالل عرش ســنوات.130 ويجب 

أن يــويل املجتمع الدويل اهتاممــاً خاصاً لألوضاع بعد انتهاء النزاع 

حني يســعى إىل إدامة الســالم. لكن مثة إقرار متزايد بأن إدامة الســالم 

مل يعد مجرد نشــاط يجري بعد انتهاء النزاع، إمنا يجب أن يشــّكل 

أولويــة خالل جميــع مراحل دورة النزاع -أي قبله وخالله وبعده. 

وقلـّـام تكون النزاعات عمليات خطيــة ومتتابعة، بل باألحرى تتصاعد 

حّدتها وترتاجع وغالباً ما تتســم بطابع دوري، حيث تشــهد فرتات وبؤر 

جغرافية من الســالم واالستقرار النسبيني.
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ومع اإلقرار بهذه التعقيدات، ميكن تحديد مجموعة من املسارات 

يساعد من خاللها دعم سبل كسب العيش واألمن الغذايئ والتغذية أيضاً 

يف بناء القدرة عىل الصمود يف وجه النزاعات، ويساهم يف إدامة السالم:

e  دعم ســبل كســب العيش الذي يعالج األســباب الرئيسية

للنزاعــات وعوامــل الضغط عليها، ويعزز املشــاركة مجدداً 

يف أنشــطة اقتصاديــة منتجة، مبا يف ذلــك التحويالت النقدية 

االجتامعية؛ والحامية 

e  الُنهــج امليــّرة القامئــة عىل املجتمع املحيل التي تســاعد يف بناء

العالقــات والتامســك االجتامعي، وتحســني التطلّعات، والثقة؛ 

e  والتدخالت التي تســاهم يف بناء قدرات املؤسســات والجهات

الفاعلــة املحلية، وتحســني الحوكمة لتقديــم خدمات منصفة.

وبعض هذه املسارات تتفاعل وتتداخل مع بعضها، ويف معظم األحوال 

ينبغي النظر يف إمكانية الجمع بينها )أُنظر اإلطار 15(. وعالوًة عىل 

ذلك، يجب أن تكون هذه التدخالت متكيّفة مع األوضاع املحلية ومع 

سياق النزاع وطبيعته.

ومبــا أن النــزاع يتزامن عادًة مع صدمــات أخرى، من الرضوري أيضاً 

بنــاء القدرة عــىل تعزيز الصمود يف وجه هــذه الصدمات.131 فالجهود 

الراميــة مثــالً إىل تعزيــز الصمود يف وجه موجات الجفاف قد تشــمل 

اعتــامد محاصيــل مقاومة للجفاف، وجمع املياه، وتنويع ســبل كســب 

العيــش وزيــادة إمكانية الحصول عىل تأمني ضــد املخاطر. وميكن 

تعزيــز القــدرة عىل الصمود يف وجه الصدمــات االقتصادية عن طريق 

تدخــالت يف مجال الحامية االجتامعية وتأمني ســبل كســب العيش 

لزيــادة القــوة الرشائية. وأّما الجهود اآليلة إىل تحســني القدرة عىل 

الصمــود يف وجــه صدمات متعددة عىل صعيــد األمن الغذايئ فقد 

تشــمل أيضــاً التدخالت عىل املســتوى الوطني، لتعزيــز قدرة الحكومة 

يف مجاالت أساســية مثل األمن الغذايئ، واالســتعداد للحاالت الطارئة 

واالســتجابة لها، وتقديم الخدمات األساســية مثــل الصحة والتغذية، 

والتعليــم، واملياه والرصف الصحي.

دعم سبل كسب العيش القائمة على األمن 
الغذائي والزراعة

لــدى تصميم التدخالت يف مجــال األمن الغذايئ، من املفيد تحديد 

ومعالجة األســباب املمكنــة للنزاع مثل إدارة املوارد الطبيعية، 

والحصــول عىل األرايض واملياه، والدخــل املتدين والبطالة املرتفعة. 

وقد تشــمل التدخالت دعم ســبل كسب العيش، وإصالح البنية 

التحتيــة املترّضرة بفعل النزاع أو التحويالت النقدية واملســاعدة 

الغذائية ملســاعدة األرس يف تفادي اللجوء إىل العنف. ومن الحيوي 

أيضاً االســتثامر يف تعزيز النظم والقــدرات القامئة للحّد من الحاجة 

إىل مســاعدة طارئة يف األجل الطويل. ويقّر اســتعراض حديث أجراه 

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء الســالم بإمكانية تحســني عملية 

تقديم الخدمات األساســية للمســاعدة يف إدامة الســالم، مبا يف ذلك عرب 

التعليــم، واألمــن الغذايئ، والصحة واملياه والرصف الصحي.132 

مثار السالم القامئة عىل سبل كسب العيش

ســمح برنامج استعادة أصول ســبل كسب العيش يف ليبرييا )2009-

2012( الــذي أطلقه برنامج األغذيــة العاملي، بدعم من منظمة 

األغذية والزراعة، ســمح للمجتمعــات الريفية ببناء وترميم نظم الرّي 

والطرقات ومنشــآت التصنيع الزراعي. وقد رفع هذا الربنامج مســتوى 

اإلنتاجيــة الزراعية وتوفّر األغذية، كام حّســن دخل األرس وحصولها عىل 

األغذية، ومتكن بالتايل من معالجة بعض األســباب الرئيســية للنزاع. 

ويف األجل القصري، وفّر املرشوع العمل لشــباب الريف العاطلني عن 

العمل، وســاعد يف نزع فتيل ســبب وشــيك النفجار النزاع خالل مرحلة 

حاســمة من فرتة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع.133 وقال حوايل 90 يف املائة 

من املشــاركني يف املســح إن هذه الوظائف القصرية األجل ساعدت 

برأيهم يف تعزيز الســالم واملصالحة.134 

ويف ســياق آخــر، ويف إطــار االســتجابة للمجاعــة التي انترشت يف 

الصومــال عــام 2011، وّســعت منظمة األغذيــة والزراعة إىل حّد 

كبــري نطــاق دعمهــا لتدخــالت النقــد مقابل العمــل يف املناطق 

الوســطى والجنوبيــة. ومنــذ ذلــك الحني، واصلــت املنظمة دعم 

آالف العائــالت مــن خالل سلســلة من األنشــطة املصّممة لتحســني 

قــدرة املجتمعــات الضعيفــة عــىل الصمود، عوضاً عــن توفري دعم 

قصــري األجــل فقــط لتحقيــق األمن الغذايئ. ويف غيــاب حكومة 

فاعلــة، وفـّـرت املنظمــة خدمات أساســية )مثــل اللقاحات للرثوة 

الحيوانيــة( بالتــوازي مــع برنامــج طموح لبناء وإعــادة تأهيل 

البنيــة التحتيــة الريفيــة )مثــل مســتجمعات امليــاه وقنوات الرّي( 

مــن خــالل خطــط النقد مقابــل العمل. وقد تــّم اختيار هذه 

األصــول الريفيــة نظــراً إىل قدرتها عىل زيــادة قدرة املزارعني 

 135 والرعويــني عــىل الصمود يف وجــه الصدمات.
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بناء القدرة على الصمود يف وجه األزمات

ميكن تفســري "القدرة عىل الصمود يف وجه األزمات" عىل أنها مســاعدة 

البلدان واألرس عىل الوقاية من النزاعات، واســتباقها، واالســتعداد لها، 

والتأقلــم معهــا، والتعايف منها من أجل "الســري إىل األمام"1. وترد أدناه بعض 

األمثلــة عــن التدابري العملية التي ميكن أن تعالج كالً من العنارص الخمســة 

للقــدرة عىل الصمود. وينبغــي أن ترمي التدخالت إىل دعم املجتمعات 

املحلية يف وضع اســرتاتيجياتها الخاصة، واســتكاملها بجهود أوسع نطاقاً 

لتحسني سبل العيش. 

e  الوقايــة من النزاع: ســوف يتطلّب هذا األمــر بذل بعض الجهود ملعالجة

األســباب الرئيســية واملبارشة للنزاع، مثل اإلقصاء االقتصادي، واملؤسسات 

املجحفــة والضارية، الخدمــات االجتامعية غري املنصفة، وإمكانية 

الحصــول عىل املوارد الطبيعية واســتخدامها، وانعدام األمن الغذايئ 

املناخية. والكوارث 

e  استباق النزاع واالستعداد له: تُبذل جهود أولية لوضع نظم التحذير

املبكر من النزاع.2 ومن شأن هذه النظم أن تساعد الحكومات واملنظامت 

اإلنسانية يف التخطيط للموارد وحشدها لغرض االستجابة لألزمات 

يف الوقت املناسب، مثل املساعدة اإلنسانية أو الحامية االجتامعية 

املستجيبة للصدمات. وعىل صعيد املجتمع املحيل، فإن مساعدة األرس 

عىل استباق النزاع قد يسهل أيضاً وضع هذه األرس لخططها الخاصة 

ملواجهة النزاع واالستعداد له، من خالل املدخرات مثالً، أو تكييف سبل 

كسب عيشها، أو إدارة خيارات الهجرة. وإضافًة إىل ذلك، يف السياقات 

التي تشهد خطراً مرتفعاً لوقوع نزاعات، ميكن دعم الحكومات يف إعداد 

استجابات لحاالت اإلغاثة أو تصميم آليات للحامية االجتامعية مستجيبة 

للصدمات، والتخطيط للطوارئ ملواصلة تقديم الخدمات والحامية 

االجتامعية خالل النزاع. وميكن دعم املجتمعات املحلية أيضاً من خالل 

تسهيل عملية اّدخار املال النقدي مثالً، أو األغذية أو تنمية املهارات يف 

سبل كسب عيش بديلة قد تكون أقل تأثراً بالنزاع.

e  التأقلم مع النزاع: غالبا ما تقلّص النزاعات إمكانية حصول األرس عىل

األغذية، بسبب التهجري مثالً، أو انقطاع سبل كسب العيش واضطراب 

األسواق، وتضخم أسعار األغذية، أو خسارة العاملني املأجورين يف 

األرسة. ومن الهام جداً دعم األرس الضعيفة للحيلولة دون لجوئها 

إىل اسرتاتيجيات تأقلم سلبية قد تقّوض عىل نحو أكرب األمن الغذايئ 

والتغذية، أو استجابتها للحوافز بغرض املشاركة يف أعامل عنف. ويتطلّب 

هذا األمر وضع تدابري حسنة التوقيت، ومستهدفة جيداً، فضالً عن 

حامية اجتامعية مستجيبة للصدمات وواسعة النطاق تتيح االستمرار 

يف الحصول عىل األغذية خالل النزاع. كذلك، ميكن لربامج النقد مقابل 

العمل واألغذية مقابل األصول أن توفّر فرص عمل مؤقتة، يف حني تنشئ 

يف الوقت ذاته بنية تحتية منتجة وهامة أو تعيد تأهيلها، مثل الطرقات 

ونظم الرّي. أّما املزارعون النازحون الذين مل يعودوا قادرين عىل الزراعة 

نتيجة النزاع، فيمكن تدريبهم عىل مهارات جديدة لكسب العيش 

يستطيعون من خاللها جني الدخل يف املخيامت. وميكن أيضاً تدريب 

املجتمعات املحلية املترضرة من غارات عنيفة عىل مواشيها لتتحّول 

بشكل كيّل أو جزيئ إىل سبل كسب عيش أقل تعرضاً ملخاطر النزاعات. 

ويف املناطق الرعوية، ميكن بناء مراكز لرشب املياه يف مناطق آمنة لتاليف 

خطر أخذ املاشية إىل مناطق النزاعات.

e  التعايف بعد النزاع: توفّر حاالت ما بعد النزاع فرصاً كبرية لدعم

الحكومات واملجتمعات املحلية لرتميم مجال األمن الغذايئ والتغذية 

وإعادة بنائه بشكل أفضل. وتتّسم املشاركة يف عملية اتخاذ القرارات 

بأهمية خاصة بالنسبة إىل املجموعات الضعيفة التي تم إقصاؤها 

وتهميشها عىل نحو منتظم. وميكن توفري الدعم إىل األشخاص النازحني 

داخلياً، والالجئني واملقاتلني القدامى يك يعودوا إىل منازلهم، ويستأنفوا 

أنشطتهم الزراعية املنتجة، مثالً من خالل توفري البذور لهم، أو األدوات، 

أو الرثوة الحيوانية، أو تدريبهم عىل املهارات. وقد تشكل هذه التدخالت 

عنرصاً هاماً يف خطط السالم والتعايف الوطنية، أو يف برامج نزع السالح 

والترسيح وإعادة اإلدماج. وينبغي أيضاً معالجة القضايا املتصلة بحيازة 

األرايض والحصول عىل املوارد الطبيعية، وتقديم الدعم يف مجال إعادة 

بناء البنية التحتية املترضرة بفعل النزاع، مبا يف ذلك الطرقات وقنوات 

الرّي الحيوية بالنسبة إىل إنتاج األغذية والتسويق. كذلك، قد تربز الفرص 

الستخدام التدخالت يف مجال األمن الغذايئ والتغذية كمنصة إلدامة 

السالم والتخفيف من آثار تجّدد النزاع، من خالل الجمع بني املجتمعات 

املحلية إلعادة بناء أصولها املنتجة. وميكن متكني املجتمعات املحلية، 

بعد تزويدها باملعارف واملهارات، لتحسني الوضع الصحي والتغذوي 

ألفرادها. وغالباً ما يكون التقّدم باتجاه السالم هشاً وقابالً لالنتكاس 

بسهولة، فيام قد تستمر آثار النزاع عىل األمن الغذايئ ما بعد نهاية أعامل 

القتال الفعلية. وسيكون من الرضوري يف معظم األحيان الحفاظ عىل 

االستثامرات يف العديد من التدابري املشار إليها يف الفقرات أعاله املتصلة 

"بالوقاية"، و"االستباق"، و"االستعداد" و"التأقلم".

 C. Breisinger, O. Ecker, J.F. Maystadt, J.F. Trinh Tan, P. Al-Riffai, K. Bouzar, A. 1

 Sma and M. Abdelgadir. 2014. How to build resilience to conflict. The role of food
 security. IFPRI Food Policy Report. Washington, DC, International Food Policy
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2  تســعى مثالً جامعة أوبســاال حاليًا إىل وضع نظام ســيايس تجريبي لإلنذار املبكر من العنف، واختباره 
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أّما برنامج املساعدة الغذائية للسكان املتأثرين بالنزاعات يف نيبال 

)2007-2010( الذي أطلقه برنامج األغذية العاملي، فقد دعم التدخالت 

التي ساعدت يف ترميم البنية التحتية الزراعية املنتجة املترّضرة، وتدريب 

املزارعني عىل املهارات الزراعية. وساهمت منظمة األغذية والزراعة 

يف هذا الربنامج الذي تّم إطالقه يف نهاية الحرب األهلية عام 2006. 

وقد رفعت هذه التدخالت مستوى الدخل بالنسبة إىل األرس الريفية 

املترضرة، وقلّصت انعدام املساواة يف الدخل، األمر الذي عالج األسباب 

الرئيسية الداعمة لنشوب النزاع.136 

ويعزز برنامج إدارة املوارد غرب السودان، املمّول من الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية، وضع نظام لحوكمة املوارد الطبيعية يف واليات شامل 

وغرب وجنوب كردفان. ويف غرب السودان، ما زالت النزاعات قامئة 

حول املوارد الطبيعية بني مجموعات إثنية ومجموعات تختلف سبل 

كسب عيشها، وتزهق عرشات األرواح كل عام. وينشئ هذا الربنامج 

هيكلية لحوكمة املوارد الطبيعية تتّسم بالكفاءة والعدالة واالستدامة 

البيئية، مبا يحّد من املنازعات عىل املوارد الطبيعية بني املجتمعات 

البدوية واملجتمعات املستقرة واملزارعني يف خمس مناطق مستهدفة يف 

البالد. وقد جرى تنفيذ سلسلة من األنشطة لتحسني سبل كسب العيش، 

وتعزيز التعايش السلمي بني مجموعات مختلفة تعيش عىل طول 

طرقات هجرة الرثوة الحيوانية، مبا يف ذلك إقامة مراكز لحّل النزاعات، 

حيث متّت تسوية 92 يف املائة من الحاالت املبلّغ عنها عام 2015. 

ويرتافق ذلك مع استثامرات كبرية يف ترسيم حدود األرايض )أكرث من 

000 4 كيلومرت من طرقات املوايش(، وترميم طرقات الرعي واملراعي، 

وجمع املياه، وخطط تكييف املجتمعات، ومجموعات املّدخرات، ودعم 

املؤسسات الصغرية لتعزيز التنويع.137 

وقد دعم صندوق األمم املتحدة لبناء السالم التدخالت يف سياقات 

متعددة ملعالجة محرّكات النزاع، وإعادة تأهيل الزراعة وترميم األصول 

املنتجة،138 يف حني ساعد برنامج الحصول اآلمن عىل الوقود والطاقة يف 

الحّد من التوترات الناشئة عن التنافس حول املوارد الطبيعية، من خالل 

بناء سبل كسب عيش أكرث قدرًة عىل الصمود والربط بني مجتمعات 

النازحني واملجتمعات املضيفة.139 

أّما الُنُهج املتمحورة حول األشخاص والتي تّم التفاوض عليها، فيمكنها 

أيضاً أن تعالج القضايا املتصلة بالحصول عىل األرايض، واستخدامها 

وإدارتها. فإن توفري منظمة األغذية والزراعة مثالً لخدمات قامئة عىل 

املجتمع املحيل يف مجال خدمات الصحة الحيوانية ولقاحات املوايش إىل 

قبيلتي دينكا نقوك واملسريية يف منطقة أبيي املتنازع عليها يف جنوب 

السودان والسودان، والعمل مع أجهزة حكومية محلية، ومع قوات 

حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وهيئات أخرى لألمم املتحدة،140 

شّكل نقطة دخول فعالة إلعادة بناء الحوار بني القبائل، ماّم أّدى إىل 

عقد اتفاق سالم عىل املستوى املحيل.141 وغالباً ما تلقي مجموعات 

مختلفة اللوم عىل بعضها البعض بأنها مصدر تفيش األمراض الحيوانية، 

األمر الذي ميكنه أن يشعل فتيل أعامل العنف. لذا، من الرضوري تعزيز 

الثقة املتبادلة وتوفري االستقرار األسايس لتحقيق النهوض املستدام 

ووضع برامج إمنائية، كام تقّر بذلك عملية إدارة املخاطر األمنية ملنطقة 

أبيي.142 وغالباً ما يشكل التفاعل بني املجموعات ملعالجة مشاكل 

متبادلة نقطة بداية جيدة لبناء الثقة وإقامة التعاون مبا يسّهل تعزيز 

التآزر بني أطراف النزاع بشأن مواضيع أكرث حساسية.

الحامية االجتامعية

حني تُصّمم نظم الحامية االجتامعية بشكل مالئم، ميكنها أن تساهم يف 

تخطي الفجوة الغالبة التي تحدث غالبا يف االستجابات بني املساعدة 

اإلنسانية الطارئة ودعم التنمية.143 فالحصول عىل تحويالت نقدية 

منتظمة قابلة للتنبؤ والقياس ميكن أن يحمي األرس الفقرية من آثار 

الصدمات يف األجل القصري، مبا يقلّص مامرسات التأقلم السلبية التي لها 

انعكاسات طويلة األمد. ومع مرور الزمن، ومن خالل مساعدة األرس 

الضعيفة عىل إدارة املخاطر عىل نحو أفضل، ميكن أن تحّفز الحامية 

االجتامعية االستثامرات يف سبل كسب العيش التي تعّزز قدرة السكان 

عىل الصمود يف وجه تهديدات وأزمات مستقبلية.144 ويف بلدان عديدة، 

ساهمت برامج الوجبات املدرسية يف إدامة السالم، وبخاصة يف مرحلة 

ما بعد انتهاء النزاع. كذلك، بإمكان الحامية االجتامعية أن تساعد يف 

توليد شعور بالتنظيم والحياة الطبيعية، ويف تعزيز اإلنصاف والتامسك 

بني السكان املتأثرين بالنزاع.145 

وغالباً ما تشكل هياكل الدعم غري الشكلية والقامئة عىل املجتمع املحيل 

املالذ األول يف أوقات النزاعات، وقد تضعفها أيضاً مثل هذه األزمات. 

وقد أظهر تقييم اآلثار يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أنه ميكن للربامج 

الوطنية لتحويل النقد أن تعّزز هياكل التبادل القامئة عىل املجتمع املحيل. 

فقد سمحت التحويالت النقدية للمستفيدين منها باالنضامم إىل أوساط 

| 64 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2017 

عائالتهم ومجتمعاتهم املوسعة، أو العودة إليها، األمر الذي قلّص املسافات 

االجتامعية بني األرس الفقرية واألكرث يرساً واملؤسسات املحلية.146 

وتوفّر دراسة أخرية أُجريت يف الفلبني أدلّة تجريبية عىل التحويالت 

النقدية املرشوطة147 التي أّدت إىل تراجع ملحوظ يف الحوادث املتصلة 

بالنزاعات يف القرى الخاضعة للدراسة بالنسبة إىل القرى األخرى. وتبنّي 

أيضاً أن برنامج Pantawid Pamilyang Pilipino قلّص تأثري املتمردين 

يف القرى املعنية ، رغم أنه ال ميكن غّض النظر بشكل كامل عن أن هذا 

رمبا تحقق أيضاً نتيجة تحّول تركيز نشاط املتمردين إىل القرى خارج 

نطاق الدراسة.

وينبغي بالتايل التفكري ملياً يف عملية تقديم وتصميم الحامية 

االجتامعية، وتكييفها مع السياق املحّدد، عرب اعتامد حمالت إعالمية 

مصممة جيداً، والتوعية، وآليات تظلّم وشفافية االستهداف، فضالً عن 

االعتامد عىل أي بنى قامئة للحامية االجتامعية.

الحّد من تقلّب األسعار وتعزيز قدرات إدارة املخاطر

ميكن أن تساعد التدابري الرامية إىل كبح انعدام االستقرار يف األسعار 

الزراعية وأسعار األغذية يف بناء القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات 

البرشية واملناخية التي تطال سبل كسب العيش، يف حني تخّفف من 

آثار االرتفاع الحاد يف أسعار األغذية التي قد تسبب النزاع. 

وعىل مستوى االقتصاد الكيل، قد يعني هذا األمر فرض قواعد أكرث 

رصامًة عىل املضاربات بشأن السلع الغذائية وإضفاء الطابع املؤسيس 

عىل احتياطي الحبوب لتثبيت األسعار يف أوقات األزمات. وقد يشمل 

ذلك أيضاً االستثامر يف إقامة نظم معلومات عن األسعار، وتوسيع نطاق 

أسواق التسليف والتأمني.148 

ونظراً إىل الصلة القامئة بني الصدمات املناخية وانهيار أسعار املحاصيل 

واإلنتاج الحيواين واندالع النزاعات، ينبغي تعزيز اعتامد مامرسات 

زراعية واسرتاتيجيات سبل كسب العيش للتكيف مع تغري املناخ كجزء 

ال يتجزأ من الوقاية من النزاعات -مع إيالء اهتامم خاص لسبل كسب 

العيش الرعوية وشبه الرعوية. كذلك، فإن اعتامد أسواق التسليف 

والتأمني وتوسيع نطاقها قد يساعد الرعاة عىل التأقلم بشكل أفضل مع 

موجات الجفاف من خالل تفادي خسارة مواشيهم، واألهم من خالل 

تسهيل عملية إعادة تجديد قطعانهم عند االقتضاء. وقد يحتاج الرعاة 

أيضاً إىل دعم مايل وفني لتكون حيواناتهم أكرث مقاومًة للجفاف، وأكرث 

قابلية للتسويق فتكون بالتايل أفضل استعداداً ملواجهة موجات الجفاف 

املتكررة والحادة يف املستقبل.

لقد حّددت منظمة األغذية والزراعة واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي 

ثالث مجموعات مرتابطة من االسرتاتيجيات التي تعّزز القدرة عىل الصمود 

يف القرن األفريقي: )1( تعزيز القطاعات املنتجة، )2( تحسني الخدمات 

االجتامعية األساسية، و)3( إقامة شبكات أمان منتجة.149 وتظهر األدلّة 

من السودان أن توفري خدمات يف مجاالت مثل الصحة والتعليم واألمن 

الجسدي يف املناطق النائية التي تتّسم بضعف مزمن إزاء انعدام األمن 

الغذايئ، والعنف بني املجموعات اإلثنية وعرب الحدود، ميكن أن يساهم يف 

إدامة السالم والقدرة عىل الصمود يف األجل الطويل.

 النهج املراعية للمساواة بني الجنسني ودور املرأة 

يف ضامن السالم واألمن الغذايئ

كام جرى تحليله يف القسم بعنوان "كيف تؤثر النزاعات عىل األمن 

الغذايئ والتغذية؟" )أنظر الصفحة 39(، تؤثر النزاعات العنيفة عىل 

الرجال والنساء بطريقة مختلفة. لذا، ينبغي اإلقرار بهذه اآلثار املختلفة 

من حيث تبّدل األدوار واملسؤوليات لدى تصميم السياسات للنهوض 

االقتصادي واالنتقال السلمي للبلدان املترضرة من النزاعات.

فالتدخالت التي تشمل تدابري محّددة لوضع برامج يف مجال املساواة 

بني الرجال والنساء ال تعّزز متكني املرأة فحسب إمنا هي أيضاً أكرث 

فعالية عىل صعيد نواتج األمن الغذايئ والتغذوي. وفضالً عن مساعدة 

املرأة ومجتمعها يف إنجاز الحصاد، فإن استهداف املرأة لالستفادة من 

املساعدات الغذائية والحامية االجتامعية قد يساهم إىل حد كبري يف 

تحسني قدرة األرسة عىل الصمود ويف إدامة السالم، سيام أنه غالباً ما 

ش احتياجاتها. يُقلّل من شأن دورها وتُهمَّ

كذلك، إن تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة، واالعرتاض عىل املعايري 

االجتامعية التمييزية التي تقيّد حصولها عىل املوارد والخدمات أو عىل 

سلطة اتخاذ القرارات ميكن أن يساعد يف سّد الفجوة بني الرجال والنساء 

يف قطاع الزراعة، مع تحقيق مكاسب إيجابية يف األجل الطويل لبناء 

مجتمعات مساملة تشمل الجميع.
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ما زالت بوروندي مثالً تشــهد دورات من العنف واألزمات السياســية 

التــي تســاهم يف انعدام األمن الغذايئ وتعيــق الزراعة. وهذا يحصل 

يف ســياق حيث يعاين 75 يف املائة من الســكان من انعدام األمن 

الغــذايئ، ويعتمــد 90 يف املائة منهم عىل زراعــة الكفاف كمصدر 

لكســب العيش. ويعــّزز الربنامج القطري للصندوق الــدويل للتنمية 

الزراعية األنشــطة الزراعيــة املراعية للتغذية كوســيلة لكرس هذه 

الــدورة، مبا يف ذلــك التعليم التغذوي لألمهــات، وإنتاج الخضار، 

وتنميــة الــرثوة الحيوانية، ووضع خطــط للمدخرات والقروض، 

يف جامعــات املســاعدة الذاتية ضمن املجتمع املحيل. ويســتهدف 

الربنامج األرس املترضرة بشــدة من النزاع، ويشــّجع عىل محو األمية 

لدى النســاء، ومنحهــن إمكانية الحصول عىل مشــورة قانونية حول 

كيفيــة زيادة مشــاركتهن االقتصادية.150 

كام أن القرار التاريخي رقم 1325 الصادر عن مجلس األمن لألمم 

املتحدة151 ال يتناول التأثري غري العادي للنزاع عىل املرأة فحسب، إمنا 

أيضاً الدور املحوري الذي يجب أن تؤديه، وهي تؤديه فعالً، يف إدارة 

النزاع، وحلّه وتحقيق السالم املستدام. وأظهرت دراسة لتأثريات تنفيذ 

هذا القرار أن تقدماً ملحوظاً قد أُحرز عىل صعيد دعم مشاركة املرأة 

يف العمليات االنتخابية، وقطاع األمن، ودمج املساواة بني الجنسني يف 

السياسات. إمنا ُوجدت آثار متواضعة فقط يف مجاالت أخرى، مبا يف ذلك 

حامية املرأة من العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وحامية املرأة التي 

تنضم إىل قوات حفظ السالم.152 

وغالباً ما يُفرتض أن النســاء هّن يف املقام األول ضحايا الحرب. إمنا 

هــذا منظــور ضيّق جداً خاصة وأن املرأة تقوم أيضاً بأنشــطة يومية 

تســاهم يف الســالم. وقد أشارت دراسة أخرية إىل أن مساهامت النساء 

يف الســالم تــربز بصورة خاصة حــني يعملن معاً لتجاوز الخالفات عىل 

صعيــد الدين، واالنتامء اإلثني، والطبقات االجتامعية واالنقســامات 

الحرضية والريفية. كام أن العمل عرب كل هذه االنشــقاقات ســمح 

بظهور منظامت وشــبكات قوية، ومهّد الطريق للســالم ضمن مجموعة 

أكرب من الســكان. ويف بوروندي، وبعد التوقيع عىل اتفاق الســالم 

عام 2000، حظيت املنظامت النســائية بدعم إلعداد الربامج اإلذاعية 

لتبادل الشــواغل واملعلومات. وتلّقــني أيضا تدريباً عىل حّل النزاعات، 

األمر الذي ســّهل إقامة شــبكات للمساعدة املتبادلة وحّل النزاعات، 
وتعاونيات إنتاج تديرها النســاء. 153

الُنهج القائمة على اجملتمع احمللي لبناء الثقة 
والتماسك االجتماعي

تركّز السياســات واإلجراءات التقليديــة بعد انتهاء النزاعات عامة عىل 

جهود إعادة اإلعامر التي تتّســم باألهمية لزيادة اإلنتاج الزراعي 

يف فرتات زمنية قصرية. إمنا تشــري التحليالت األخرية إىل وجوب أن 

ترمي السياســات إىل توليد الظــروف املؤاتية للحّد من مواطن عدم 

اليقني )أُنظر القســم بعنــوان "كيف تؤثر النزاعات عىل األمن الغذايئ 

والتغذية؟"أنظر الصفحة 39(.

وبالتايل، فإن إعادة ترســيخ حكم القانون والحّد من انعدام األمن 

الغذايئ هام عامالن أساســيان لتحســني الثقة يف املجتمعات املحلية 

وبــني األرس. وحني يقرتن تقليص مواطــن عدم اليقني بزيادة إمكانية 

الحصول عىل القروض الرســمية والحامية االجتامعية، قد يســاعد األرس 

عــىل االمتنــاع عن بيع أصولها املنتجة أو اتخاذ قرارات دون املســتوى 

األمثل يف مجال الزراعة، بل يدفعها عىل العكس إىل زيادة االســتثامر 

يف تحســني املداخيل وتحقيق األمن الغذايئ.

تعزيز التطلّعات اإليجابية وتحسني الرفاه

الثقــة واألمل والكرامة هي جميعها عوامل تبلور تطلّعات األشــخاص 

إىل حياتهــم املســتقبلية وعالقاتهــم مع اآلخرين - مبا يف ذلك تصّوراتهم 

ومواقفهم إزاء التعاون والتامســك االجتامعيني اللذين يتســامن بأهمية 

أساســية إلدامة السالم.154 وباالســتناد إىل االقتصاد السلويك، أظهرت 

دراســة أخرية أن التطلّعات محوريــة يف بلورة التنمية االقتصادية 

والتفاعــالت االجتامعية.155 وقد وفّرت هذه االســتنتاجات املعلومات 

لربامــج التدريب عىل املهارات االجتامعية والفردية التي تســتهدف 

الشــباب الذين شــاركوا يف نزاعات عنيفة، ملساعدتهم يف إعادة تحديد 

وتحسينها. تطلّعاتهم 

ونظراً إىل أن العديد من املقاتلني القدامى هم رجال ونســاء من 

الشــباب يف املناطق الريفية، فــإن تعزيز مهاراتهم وتوفري رؤوس األموال 

لهم لتأمني ســبل كســب عيش زراعية لهم يكتســب أهمية بالنسبة إىل 

أمنهم الغذايئ ودخلهم وتوقعاتهم املســتقبلية عىل الســواء. فالربنامج 

القائــم عىل الزراعة إلعادة دمــج املقاتلني القدامى يف ليبرييا وفّر 

للمشــاركني الوجبات الغذائية، واملالبس، والرعاية الطبية األساســية 

واألغراض الشــخصية، فضالً عن التدريب واألدوات واإلمدادات 
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الزراعية. وقد أظهر تقييٌم أن الربنامج أّدى إىل زيادة مشــاركة الشــباب 

يف الزراعــة، وحّد مــن انخراطهم يف التعدين غري املرشوع. وتراجع 

احتامل أن يكون املشــاركون قد انضموا إىل مجموعات مســلحة محلية 

انخرطــت يف اندالع أعامل عنف يف كوت ديفوار.156 

وقد عّوضت فرص العمل عن خسارة الهوية والوضع االجتامعي والدخل 

التي غالباً ما تحصل لدى حّل القوات املسلحة وامليليشيات، فضالً عن 

التصدي لعوامل الضغط التي قد تعيد تأجيج النزاع. أّما العنرص املحوري 

يف برنامج فرص العمل من أجل السالم، الذي نّفذ بالرشاكة بني صندوق 

بناء السالم ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية يف املناطق 

املتأثرة بالتمرد يف نيبال خالل الفرتة 2009-2012، فقد كان توليد فرص 

عمل لشباب األرياف: وكان لهذه املبادرة دور هام يف تعزيز التامسك 

االجتامعي خالل العملية التي تلت انتهاء النزاع إلعادة دمج الشباب 

وإدامة السالم، عن طريق توفري بدائل مدرّة للدخل وثنيهم عن االنخراط 

مجدداً يف أعامل العنف. كذلك، حّفز برنامج سبل كسب العيش الزراعية 

الذي تدعمه منظمة األغذية والزراعة يف شامل القوقاز النهوض االقتصادي، 
وساهم يف االنتعاش االجتامعي وعّزز الشعور الفردي بالرفاه. 157

وميكن أن تحّسن برامج التحويالت النقدية الصحة العقلية، وتخفض 

الضغط والقلق يف صفوف السكان املستفيدين، كام ظهر يف مجموعات 

الالجئني يف األردن. ويف هذه الحال، فإن التحويل املنتظم لألموال 

واستالمها والقدرة التي تستتبع ذلك عىل تسديد النفقات الهامة زادت 

الشعور باحرتام الذات لديهم، خاصة وأن ثلث املشاركني أفادوا عن 
مستويات أدىن من التوتر والقلق. 158

 الخطط والحوارات املشرتكة يف املجتمع املحيل 

مبا يدعم التامسك االجتامعي

قــد تكــون التدخالت يف مجال األمن الغــذايئ والتغذية أكرث فعالية من 

خــالل تســهيل الحوار بني املجموعات التــي تنتمي إىل أطراف مختلفة 

يف النــزاع، وإرشاكها يف التخطيــط لهذه الربامج وتنفيذها. وميكن أن 

تتســم مبادرات التدريب والتوعية إلدامة الســالم بأهمية كربى أيضاً 

لنجاح هذه التدخالت.

ويف العديد من السياقات املترضرة بالنزاعات مثالً، يُجري برنامج األغذية 

العاملي مشاورات حول وضع برامج لتأمني سبل كسب عيش موسمية 

تضّم ممثلني عن منظامت املجتمع املدين، وجامعات محلية وغريها 

من أصحاب املصلحة. ويف مناطق تشهد توترات بني السكان النازحني 

واملجتمعات املضيفة، ترشك هذه املشاورات أشخاصاً من طريف النزاع 

يف عمليات تقييم مشرتكة لحالة األمن الغذايئ، وجرى تحديد وسائل 

ممكنة لتحسني القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات.

وقامت نوادي دمييرتا املدعومة من منظمة األغذية والزراعة بتحسني سبل 

كسب عيش السكان الريفيني واملساواة بني الرجال والنساء يف املجتمعات 

املحلية يف بوروندي، وجمهورية الكونغو الدميوقراطية، وغانا، ومايل، والنيجر 

والسنغال . ومن خالل متكني النساء والرجال يف الريف -البالغني والشباب عىل 

السواء -توفر هذه النوادي فضاءات إلقامة حوار عىل مستوى املجتمع املحيل 

واتخاذ التدابري ملواجهة التحديات املشرتكة. وتعكس عمليات التقييم النوعي 

التغيريات يف السلوك، ومامرسات وتصورات الرجال والنساء يف املجتمعات 

الريفية، مبا يف ذلك: تحّسن الحصول عىل املعلومات واملعرفة، املامرسات 

الزراعية الجديدة، تعزيز الثقة بالذات والقيادة بالنسبة إىل النساء، تعبئة 

املجتمع وتحّسن التامسك االجتامعي. كام أن مناقشات النوادي وإنجازاتها 

تُبث عىل اإلذاعة املحلية بحيث تشكل مصدر وحي لآلخرين. وبعد سنوات 

من الحرب األهلية واستمرار انعدام األمن الغذايئ يف الجزء الرشقي من 

جمهورية الكونغو الدميوقراطية، ولّدت النوادي ديناميكية جديدة من خالل 

تبادل املعلومات بشأن األمن الغذايئ، واملامرسات الزراعية، وفريوس نقص 

املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسبة، والعنف املنزيل. وأعطت 

النوادي صوتاً للنساء، مبا يساعد الجمع بني املجتمعات لالستثامر يف تحسني 
سبل كسب عيشهن. 159

إن برنامجاً جاٍر ممّوالً من صندوق بناء الســالم يف قريغيزســتان لتحســني 

التعــاون العابر للحدود يضّم مجموعــات القرغز والطاجيك اإلثنية معا 

لرتميــم قنوات الرّي من خالل برنامج املســاعدة الغذائية مقابل األصول 

الــذي ينّفذه برنامج األغذية العاملــي. وتفيد القنوات املجموعتني 

اإلثنيّتــني، يف حــني أن عملية اإلدارة املشــرتكة والعمل مادياً معاً عىل 

املرشوع توفّر مســاحًة للتفاعــل، والحوار، والتعاون وبناء الثقة، 

وبخاصــة من خالل عقد اجتامعات منتظمــة بني املجتمعات املحلية.160 

كــام أن وكاالت أخرى مبا يف ذلــك منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج 

األمــم املتحدة اإلمنايئ، واليونيســيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

تشــارك يف أنشــطة تجري يف إطار هذا الربنامج، وجميعها ترّوج للحوار 

واملشــاركة بني املجتمعات املحلية.
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فعالية املؤسسات ومشروعيتها
غالبــاً مــا تشــكل الحوكمة الســيئة عامالً مــن عوامل النزاع، إذ 

تقــّوض العالقــة بني الدولة واملجتمــع، وتولّد أو تفاقــم التمييز 

والالمســاواة الفعليــة. كــام أن تأثري النزاع عــىل انعدام األمن الغذايئ 

ونقــص التغذيــة يكــون أقوى حني يتضاعــف مع ضعف قدرات 

املؤسســات الحكوميــة وغــري الحكومية لالســتجابة إىل األزمات، 

والتخفيــف مــن آثار الســكان املترضرين والضعفــاء )أُنظر الجزأين 

بعنــوان "مل الرتكيــز عــىل العالقة بــني النزاعات واألمن الغذايئ 

والتغذيــة؟" صفحــة 30 وبعنــوان "كيف تؤثــر النزاعات عىل األمن 

الغــذايئ والتغذية؟" صفحة 39(.

التدخالت يف مجال األمن الغذايئ والتغذية لتعزيز املؤسسات

إن التدخالت يف مجال األمن الغذايئ التي تبني قدرات املؤسســات 

لتوفــري الحصــول العادل عىل الخدمات قد تســاعد يف ترميم الثقة يف 

فعاليــة الدولة ومرشوعيتها، فيام تزيد حوافز الســكان للحفاظ عىل 

الســالم واالســتقرار. وهذا قد ينطبق أيضاً عىل بناء قدرات املؤسسات 

غــري الحكومية )مثل تعاونيات املزارعني، وجمعيات مســتخدمي املياه، 

واملجموعات النســائية، ومجموعات مصــارف الحبوب للمجتمع املحيل، 

ومــا إىل ذلك( لتقديم خدمات أفضــل للمجتمعات املحلية. ويعترب 

الكثريون أن املؤسســات الحســنة األداء والفعالة أساسية لبناء القدرة 
عــىل الصمود يف وجه النزاعات. 161

وميكــن أن تقّوض عملية تقديم الخدمات األساســية الرديئة مرشوعية 

الدولــة وأن تديــم النزاع. غري أنه عىل عكــس الحكمة التقليدية، ال 

يعزز التحّســن يف تقديم الخدمــات مرشوعية الدولة.162 فالبحوث التي 

أجراها تكتل البحوث يف مجال ســبل كســب العيش اآلمنة يف جمهورية 

الكونغــو الدميوقراطية، ونيبال، وباكســتان، وأوغندا أظهرت أن التجارب 

الســيئة املتصلة بجــودة الخدمات أّدت فعالً إىل تصورات أقل إيجابية 

للدولــة. ويف الوقت ذاتــه، خلصت إىل أن تعزيز تقديم الخدمات 

يحّســن هذه التصورات فقط إن ترافق بتحســينات يف أشكال أخرى 

مــن الثقــة املجتمعية، مبا يف ذلك من خالل مشــاركة املجتمع املحيل يف 

التعبــري عــن املظامل. كذلك، تــّم تحديد هذه العالقة األكرث دقة القامئة 

بــني تقديم الخدمــات ومرشوعية الدولة يف مجاالت أخرى، كام يف توفري 

خدمات املياه يف العراق.163 ويف الوقت ذاته، ال يجب أن يفاقم تحّســن 

تقديم الخدمات أوجه انعدام املســاواة يف الحاالت الهشــة، إذ قد يولّد 

هــذا خطر تأجيج )إعادة تأجيج( النزاع.

كام أن تعزيز املؤسســات اإلقليمية والوطنية حاســم األهمية بالنسبة 

إىل فعاليــة تصميــم وتنفيذ نظــم معلومات عن األمن الغذايئ والتغذية، 

وآليــات الوقاية من مخاطر الكــوارث والحّد منها. ويف إطار التحالف 

العاملــي للمبادرة املتعلقة بزيادة القدرة عىل الصمود، واالســرتاتيجية 

املتكاملــة لألمم املتحدة من أجل الســاحل، يقوم كّل من منظمة 

األغذيــة والزراعة، وبرنامــج األغذية العاملي ورشكاء آخرون بدعم اإلطار 

املتســق، ونظام املعلومات واإلنــذار املبكر لألمن الغذايئ والتغذية يف 

الســاحل. وإذ أنشــئ يف الفرتة 2008-2009 من جانب اللجنة الدامئة 

املشــرتكة بني الدول املعنية مبكافحة الجفاف يف منطقة الســاحل، بات 

اإلطار املتّســق موجوداً اليوم يف 17 بلداً يف اإلقليم، ويقّدم تقارير 

منتظمة عن حالة األمن الغذايئ مع إنذارات يف الوقت املناســب 

لصانعــي القرار. ونتيجًة لذلك، تتمكــن الحكومات والجهات الفاعلة 

اإلنســانية يف اإلقليم من الحصــول عىل بيانات موثوقة التخاذ قرارات 

مســتنرية بالنســبة إىل كيفية الوقاية من األزمات الغذائية املتكررة، 

والتخفيف من آثارها، واســتباقها، واالســتجابة لها. يوفر اإلطار املتسق 

مثــالً تحديثات منتظمة عــن أزمة األمن الغذايئ التي نجمت عن 

العنف املتصل بحركة بوكو حرام يف شــامل نيجرييا.

ودعمت منظمة األغذية والزراعة مؤخراً كوت ديفوار يف وضع واعتامد 

سياسات ألمن حيازة األرايض يف املناطق الريفية. وتُعترب هذه السياسات 

أساسية يف السياق القائم يف البالد بعد انتهاء النزاع، حيث تستمر 

التوترات بشأن حيازة األرايض يف تهديد االستقرار االجتامعي، وقد 

تشعل فتيل النزاعات بني املجتمعات املحلية. ومن خالل نهج تشاريك 

وشمويل جمع بني املجتمعات املحلية، والسلطات التقليدية واإلدارية، 

واملنظامت غري الحكومية، والرشكاء يف التنمية والحكومة، أُنشئت وكالة 

لتنفيذ السياسات وبدأ العمل باسرتاتيجية اتصاالت بشأن أمن حيازة 

األرايض الريفية. وقد تّم االتفاق عىل إصدار شهادات للملكية الجامعية 

لألرايض، مبا يشّجع املؤسسات الزراعية عىل استئناف األعامل ال سيام 
وأن املنازعات حول األرايض مل تعد تشكل مسألة هامة. 164

املساعدة اإلمنائية الشكلية التي تدعم األمن 
الغذايئ وتحافظ عىل السالم

من الدعم اإلنساين إىل دعم التنمية؟ 

إن العديد من األمثلة عن التدخالت التي تساهم يف بناء القدرة عىل 

الصمود وإدامة السالم املذكورة أعاله تلقى دعامً من املساعدة اإلمنائية 
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الشكلية والجهود الوطنية. غري أن دعم املساعدة اإلمنائية الشكلية 

للجهود الرامية إىل الوقاية من النزاع وإدامة السالم يبقى محدوداً.

ويتخذ الجزء األكرب من املساعدة اإلمنائية الشكلية املتدفقة إىل البلدان 

التي تشهد نزاعات أو أزمات ممتدة شكل املساعدة اإلنسانية. وقد 

تلّقت سبعة سياقات تعاين من أزمات ممتدة ما معدله أكرث من 30 

يف املائة من املساعدة اإلمنائية الشكلية بشكل مساعدة إنسانية خالل 

الفرتة 2012-2014، يف حني تلّقت أربعة سياقات أكرث من 45 يف املائة 

من املساعدة اإلمنائية الشكلية بهذا الشكل، وارتفعت هذه النسبة إىل 

79 يف املائة يف حالة الجمهورية العربية السورية؛ وتكون هذه الحصص 

أعىل بحوايل 20 يف املائة حني تتحول األزمات املمتدة إىل نزاعات. 

ومقارنًة بالبلدان غري املتأثرة بالنزاعات، تكون املساعدة اإلنسانية 

املقدمة إىل بلدان متأثرة بالنزاعات ثالثة أضعاف ونصف أعىل كنسبة 

من إجاميل املساعدة اإلمنائية الشكلية.165 

كذلك، يرتبط ما يقارب 80 يف املائة من النداءات اإلنسانية بحاالت 

النزاع، ومعظمها بات اليوم ممتداً يف طبيعته. وقد صدرت دعوات يف 

السنوات األخرية إليجاد متويل أطول أجالً وأكرث قابلية للتنبؤ يف األزمات 

املمتدة، مبا يتيح توفري استجابة مستدامة لالحتياجات املزمنة واملتكررة، 

واملساعدة يف تحفيز القدرة عىل الصمود لدى املجتمعات املتأثرة 

باألزمات.166 إمنا تشري البيانات املذكورة أعاله إىل أن إدماج املساعدة 

اإلنسانية واإلمنائية يف سياق سياسة طويلة األجل وأطر التخطيط 

مل يتغري كثرياً يف العقد األخري من الزمن -رغم الزيادات املستمرة يف 

املستويات اإلجاملية للمساعدة اإلنسانية. يف الواقع، ُسّجل املبلغ األعىل 

للمساعدة اإلنسانية الدولية عام 2015: إذ قُّدر املبلغ بـ28 مليار دوالر 

أمرييك، وكانت تلك الزيادة السنوية املتتالية الثالثة يف اإلنفاق اإلجاميل. 

وخالل العقد األخري، ارتفع حجم املساعدة اإلنسانية بشكل مطّرد، 

وبخاصة يف سياقات األزمة املمتدة )حوايل 60 يف املائة(، ويف البلدان 

املتأثرة بالنزاعات )حوايل 50 يف املائة(.

باجتاه عملية ختطيط ومتويل 
يتطلب دمج الدعم اإلنساين واإلمنايئ لسياقات النزاع التزامات أطول 

أجالً من جانب الجهات املانحة. وقد بات هذا التحّول إىل التخطيط 

املتعدد السنوات واقعاً قامئاً يف العديد من البلدان التي تشهد أزمات 

ممتدة ونزاعات. وبحلول عام 2015، كان قد تّم اعتامد 15 نداًء موّحداً 

أو خطة للعمل اإلنساين ملدة أطول من فرتة السنة الواحدة التقليدية. 

كذلك، ينخرط اليوم كل من  الكامريون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، 

وتشاد، وجمهورية الكونغو الدميوقراطية، والصومال والسودان يف 

وضع خطط، لدورة أخرى من ثالث سنوات يف بعض الحاالت. وتشمل 

الخطة السورية اإلقليمية لالستجابة لحالة الالجئني والقدرة عىل الصمود 

نداءات للعامني 2017 و2018.

ويف حني تبدو الحّجة بشأن التساؤل عن جدوى التخطيط لدورات 

متعددة السنوات سائدًة، فالقضية املطروحة هي كيفية القيام بذلك 

بفعالية أكرب. وتبقى الشواغل قامئة بشأن حجم الدعم املمّول من 

املساعدة اإلمنائية الشكلية الذي يخضع فعالً اليوم لعملية وضع الربامج 

والخطط املتعددة السنوات. فقد اعترب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

عام 2015 أن نسبة 9 يف املائة فقط من املشاريع البالغ عددها 527 

مرشوعاً يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية لبلدان الساحل للفرتة 

2014-2016 ميكن أن تُعترب بصورة مرشوعة جزءاً من دورة متعددة 

السنوات.167 إمنا تتوفر أدلّة أخرى مشّجعة أكرث: ففي عام 2014، 

ازدادت املساهامت املتعددة السنوات لربنامج األغذية العاملي لتبلغ 

أكرث من 600 مليون دوالر أمرييك، أي ما يشّكل حوايل 11 يف املائة من 

مجموع املساهامت الواردة. وهذه زيادة مبقدار ثالثة أضعاف منذ 

الفرتة 2010-2011، باالستناد إىل قاعدة موّسعة من االتفاقات املتعددة 
السنوات مع الجهات املانحة. 168

دعم املساعدة اإلمنائية الشكلية للزراعة يف 
سياقات النزاعات واألزمات املمتدة

تشكل الزراعة الدعامة األساسية لسبل عيش معظم السكان الذين 

يعيشون يف حال هشاشة، أو أزمات ممتدة و/أو نزاعات )أُنظر القسم 

بعنوان "مل الرتكيز عىل العالقة بني النزاعات واألمن الغذايئ والتغذية؟" 

صفحة 30(. وهذا يلقي الضوء عىل أهمية إسناد أولوية أكرب للتنمية 

الزراعية ودعمها يف هذه السياقات من حيث مساهمتها يف النهوض، 

وبناء سبل كسب عيش قادرة عىل الصمود وتحسني األمن الغذايئ 

والتغذية كحجر زاوية للمجتمعات املساملة والشاملة للجميع.

وال ميكن تحليل البيانات املتوفرة عن املساعدة اإلمنائية الشكلية إلجراء 

تقييم تفصييل ملبلغ الدعم الدويل املقّدم لتدخالت محّددة تهدف إىل 

بناء القدرة عىل الصمود يف السياقات املتأثرة بالنزاعات. إمنا بالنظر إىل 

الصورة األوسع، يتضح أنه يف سياقات األزمات املمتدة، تلّقت القطاعات 

التي تتسم بأهمية مبارشة بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية حصصاً 
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صغرية نسبياً من إجاميل املساعدة اإلمنائية الشكلية املخصصة للتنمية 

بني عامي 2012 و2015: 5.8 يف املائة للزراعة، و3.8 يف املائة للمياه 

والرصف الصحي والنظافة، 7.4 يف املائة للصحة األساسية، و2-1 يف املائة 

للتعليم. وبخاصة، كان متوسط حصة التنمية الزراعية يف البلدان املتأثرة 

بالنزاعات وبأزمات ممتدة دون الحصة التي نالتها بلدان أخرى أقل منواً، 
والتي بلغت 8.1 يف املائة. 169

ومن الجانب اإلنســاين، عىل الرغم مــن الزيادات الضخمة يف التمويل، 

مــا زالــت توجد فجوات كبرية من حيث زيــادة متطلبات التمويل. وبنّي 

تحليل لنظام التتبع املايل التابع ملكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

لألمــم املتحدة أن النســبة املئوية مــن الدعم مقابل املتطلبات يف إطار 

عمليــات النداءات املوحــدة للقطاع الزراعي بلغت 27 يف املائة عام 

 2016، أي برتاجع ملحوظ من عام 2011 حني بلغ الدعم نســبة 58 

يف املائة من املتطلبات. وأّما مســتويات التمويل للبلدان التي تشــهد 

أزمــة ممتــدة فقد كانت أفضل بقليل إذ بلغت نســبتها 31 يف املائة 

)الشــكل 22(. وميكن مالحظة االتجاه ذاته يف قطاع األغذية،170 حيث 

تراجــع التمويــل مــن 77 يف املائة من املتطلبات عام 2011 إىل 51 

يف املائة عام 2016، مســجالً املســتوى ذاته عىل الصعيد العاملي ويف 

ســياقات األزمة املمتدة. وكذلك، انخفضت النســبة املئوية للمتطلبات 

التــي متــت تلبيتهــا يف قطاع الصحة بني عامي 2011 و2016. كام أن 

قطاعات أساســية أخرى مثل املياه والــرصف الصحي والتعليم تلقت 

بشــكل عام أقل من 50 يف املائة من االحتياجات املقيّمة.171 ونظراً إىل 

املجموعــة املتنوعة من العوامــل الكامنة وراء النزاعات، والتدخالت 

العديدة الالزمة إلدامة الســالم، تتطلــب جميع القطاعات متويالً مالمئاً، 

مبا يف ذلك دعم الحوكمة وبناء الســالم.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن نفقات األمم املتحدة املتصلة بحفظ 

السالم ساعدت يف الحّد من مخاطر تجّدد النزاعات بعد انتهائها. ومع 

اإلقرار بأن النهوض االقتصادي هو الطريقة الفضىل لتحقيق السالم 

املستدام، فإن مضاعفة اإلنفاق عىل حفظ السالم قد يحّد من مخاطر 

تكرار النزاعات من 40 إىل 31 يف املائة.172 

ويبــنّي تحليل لشــامل أوغندا بعد انتهــاء النزاع )أُنظر اإلطار 16( 

كيف أن مزيجاً من عمليات الســالم واالســتثامر يف الســالم والنهوض 

أّدى إىل مكاســب كبــرية يف األمن الغــذايئ والتغذية يف خالل فرتة 

زمنية قصرية نســبياً.

 التبعات بالنسبة إىل مساهمات املساعدة 
اإلمنائية الشكلية يف إدامة السالم

بالرغــم من املبادرات األخــرية والخطوات اإليجابية باتجــاه التخطيط 

والتمويل املتعدد الســنوات يف النداءات اإلنســانية، يشــري هذا 

التحليــل املحدود للتنمية وتدفقات املســاعدات اإلنســانية إىل 

اســتمرار الحاجــة إىل "تنظيم" مختلــف أدوات التمويل واملوارد عىل 

نحــو أفضل. وينبغــي أن تتلقى األزمات املمتدة الفردية والســياقات 

املتأثــرة باألزمات والنزاعات املزيج املناســب من الدعم لالســتجابة 

إىل التحديــات يف مجــال األمن الغذايئ والتغذيــة، وتعزيز القدرة 

عــىل الصمود وإدامة الســالم. ويجــب أن ينعكس هذا األمر يف 

جميع الركائز املتصلة باملســاعدة اإلنســانية، والتنمية والســالم، وقد 

يشــمل متويل املخاطر، وعمليات الســالم، واملســتوى املتعدد األطراف 

والثنــايئ، والقطاع الخاص، والتعــاون الفني، والقروض، وإيرادات 

الرضيبــة املحليــة، من بني أمور أخرى.

وال يبدو أن الجهات املانحة تسند أولوية كربى ملعالجة األسباب 

الرئيسية للنزاع. بالفعل، يبنّي النظر يف تخصيصات القطاع للمساعدة 

اإلمنائية الشكلية، يتّضح أن البلدان التي تشهد نزاعات أو أزمات ممتدة 

تتلقى قدراً أقل من املساعدة اإلمنائية الشكلية لتنمية القطاع الزراعي 

مقارنًة ببلدان نامية أخرى لديها يكون للزراعة فيها حصص مامثلة من 

الناتج املحيل اإلجاميل. وتضطلع األرسة الدولية باملسؤولية يف املساعدة 

عىل معالجة األسباب الرئيسية للنزاع، التي قد تتصل يف جزء منها أيضاً 

باملنازعات عىل املوارد الزراعية واملوارد الطبيعية األخرى، وبتدهور حالة 

انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. أّما التدابري الرامية إىل تعزيز القدرة 

عىل الصمود وإدامة السالم، فيمكنها أن تدعم أيضاً تحّوالً مستداماً من 

توفري املساعدة اإلنسانية للذين يحتاجونها إىل تقليص هذه االحتياجات 

والتكاليف اإلنسانية املتصلة بها.

وهذا سوف يعني أيضاً مضافرة العمل بفعالية أكرب عىل صعيد 

الرابط بني املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم سعياً لتحقيق نتائج 

جامعية. وهذه الطريقة الجامعية التي ُسّميت مؤخراً "طريقة العمل 

الجديدة"،173 تُعترب أولوية يف منظومة األمم املتحدة، داخل )وبني( 

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ومجموعة األمم املتحدة اإلمنائية. 

وإذ متثل هذه العملية تحدياً كبرياً من حيث العمليات والسياسات، 

سوف تكون تدريجيًة إمنا أساسية لتحسني األمن الغذايئ والتغذية، 

وتعزيز املساهامت يف إدامة السالم.
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الشكل 22
القطاعات املهمة لبناء القدرة على الصمود بتمويل كاٍف يف سياقات األزمات املمتدة

مالحظات: املتطلبات ومســتويات التمويل يف مســاعي األمم املتحدة بحســب القطاعات، ويف البلدان التي تعيش يف أزمات ممتدة يف األعوام 2006 و2011 و2016.

املصدر: خدمة التتبع املايل ملكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمم املتحدة - األرشيف.

حتسني املساهمة إلدامة السالمة
كــام أكّــدت عليه خطــة التنمية لعــام 2030، وطريقة العمل 

الجديــدة ووعــد الســالم174 من بني وثائق أخرى، مثــة توافق عاملي 

بأنــه لتحقيــق الهدف 2 من أهــداف التنمية املســتدامة )وأهداف 

أخــرى(، يجــب أن تتعاون جميع الركائز – املســاعدة اإلنســانية، 

والتنميــة والســالم -للوقايــة من النزاعات وإدامة الســالم. وقد 

يشــكل الســالم واالســتقرار عاملني يســمحان بتحقيق التنمية كام 

قــد يكونــان نتيجة لها. ومن بني السياســات واالســرتاتيجيات األكرث 

فعالية إلعادة إرســاء الســالم واالســتقرار، هناك تلــك التي تحّد من 

ضغوطــات التنميــة وتخّفــف يف الوقت ذاته مــن مخاطر النزاعات، 

مــاّم يولـّـد تدريجيــاً حلقة حميدة بني الســالم والتنمية املســتدامة. 

كــام أن تعزيــز التنميــة االقتصادية وتحقيــق عدالة أكرب داخل 

البلــدان وبينهــا مــع توطيد الحوكمة الرشــيدة قد يســاعد يف معالجة 
األســباب الرئيســية للنزاع. 175

وبصــورة عامــة، من املرّجح أن يكون للتدخــالت املتصلة باألمن 

ذ كجزء  الغذايئ والتغذية أثر مســتدام عىل الســالم فقط حــني تُنفَّ

من مجموعة واســعة مــن الجهود املتعاضدة التــي تبذلها جهات 

فاعلــة عديــدة يف قطاعات عديدة، من املفّضــل أن تكون ملكاً 

للدولة. وهذه قد تشــمل عمليات الســالم السياســية الشــكلية، وبناء 

املؤسســات ودعمهــا، العدالة واألمن، النمو االقتصادي والتشــغيل، 

n .وتقديــم خدمات عادلة
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اإلطار 16
شمال أوغندا -االستثمار يف السالم، ويف حتسني األمن 

الغذائي والتغذية

 مالحظة: األشــخاص املرّشدون داخلياً الذين يحظون مبســاعدة برنامج األغذية العاملي يف شــامل أوغندا.

املصدر: تقارير املشــاريع املعياريــة لربنامج األغذية العاملي، أوغندا.

يشكل النهوض ما بعد انتهاء النزاع يف شامل أوغندا مثالً إيجابياً عن كيفية 

مساهمة االستثامرات املستدامة يف السالم والنهوض يف تحقيق تحسينات 

كبرية يف األمن الغذايئ والتغذية يف منطقة نزاع سابقة.

وقد أّدى عقدان من النزاع بني القوات الحكومية وجيش الرّب للمقاومة يف 

شامل أوغندا إىل حركات نزوح ضخمة ترافقت بزيادة كبرية يف الفقر وانعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية، وبخاصة يف منطقة أشويل الزراعية سابقاً. وإذ أُجرب 

شعب األشويل – الذي كان يتمتع يف السابق مبستوى عاٍل من األمن الغذايئ -عىل 

العيش يف مخيّامت، أصبح يعتمد بشكل كامل تقريباً عىل املساعدة الغذائية 

الدولية. وتّم توفري املساعدة الغذائية من برنامج األغذية العاملي إىل األشخاص 

النازحني داخلياً يف شامل أوغندا يف البداية إىل 600 210 من النازحني الداخليني 

عام 1997، وارتفع العدد إىل 1.4 مليون شخص عام 2003 ثم بلغ ذروته ليصل 
إىل 1.9 مليون شخص عام 2007 )أُنظر الشكل(.1

وبعد انسحاب قوات جيش الرب للمقاومة من شامل أوغندا يف الفرتة 

2006-2007، أُغلقت مخيّامت النازحني داخلياً، وعاد الناس إىل مواطنهم 

األصلية خالل السنوات التالية. وحصلت استثامرات ضخمة يف مجال إدامة 

السالم وتعزيز النهوض يف إطار خطة السالم والنهوض والتنمية لشامل أوغندا 

التي توّجهها الحكومة. قُّدَمت مثالً مساهامت مختلطة بقيمة 1.5 مليون 

دوالر أمرييك ملرفق السالم والنهوض يف أوغندا )2011-2012( وبرنامج 

الترسيح وإعادة اإلدماج يف بلدان متجددة )2002-2009(.2 وقد وفّر البنك 

الدويل قروض بقيمة 100 مليون دوالر أمرييك لكّل من املرحلتني األّوليني يف 

أّدى النزاع املمتد على عقدين يف شمال أوغندا إىل اعتماد النازحني متامًا 
على املساعدات الغذائية الدولية
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اإلطار 16
)يتبع(

صندوق اإلجراءات االجتامعية يف شامل أوغندا )املرحلتان 1 و2 من صندوق 
اإلجراءات االجتامعية يف شامل أوغندا(.3

وقد حّددت حكومة أوغندا الزراعة كأولوية لعملية النهوض بعد انتهاء 

النزاع. ووفّرت منظامت عديدة الدعم للنازحني داخلياً واملقاتلني القدامى من 

أجل استعادة سبل كسب عيشهم من خالل توفري املدخالت لهم، مثل البذور 

واألدوات، وتجديد الرثوة الحيوانية، وبرامج النقد واألغذية مقابل العمل، وقد 

استُكملت جميعها بجهود عىل املستوى الوطني لتعزيز الحوكمة يف مجال 

األمن الغذايئ والتغذية. ويُقّدر أن نسبة 32 يف املائة من التمويل للمرحلة 
األوىل من صندوق اإلجراءات االجتامعية ُخّصصت للزراعة.4

لقد تحسن قطاع األمن الغذايئ والتغذية يف شامل أوغندا بشكل كبري منذ 

انتهاء النزاع: مل تطلب مجموعة أشويل أي مساعدة غذائية منذ نهاية عام 

 2011، وسحبها برنامج األغذية العاملي تدريجياً من املنطقة عام 2010. 5 

ويف أوغنــدا بصــورة عامة، تراجع انتشــار الهزال لدى األطفال بحوايل الثلث، 

من نســبة مرتفعة بلغت 6.3 يف املائة عام 2006 إىل 4.3 يف املائة عام 

2012. 6 ويف هذه األثناء، انخفضت يف البالد نســبة الســكان الذين يعيشــون 

تحت خط الفقر الوطني من 31.1 يف املائة عام 2005 إىل نســبة 19.5 يف 
املائة عام 2012. 7

تبنّي حالة شامل أوغندا كيف أن االستثامرات الكبرية التي تحصل يف 

الوقت املناسب بعد انتهاء النزاع يف مجال السالم والنهوض، مع التشديد بقوة 

عىل الزراعة، قد تساهم يف تحسني األمن الغذايئ والتغذية إىل حّد كبري. وعىل 

الرغم من نشوء سالم نسبي، تدّل املشورة األخرية أنه ما زال من الرضوري 

مواصلة تقديم الدعم ملعالجة عوامل الضغط املسببة للنزاعات يف شامل 

أوغندا، مثل الشكاوى حول األرايض واالنقسامات اإلثنية، لتفادي الوقوع 
مجدداً يف النزاع.8

.WFP. 1997. Uganda Standard Project Reports. Rome; WFP. 2003  1 

 .Uganda Standard Project Reports. Rome; and WFP. 2007  
.Uganda Standard Project Reports. Rome

 B. Rohwerder. 2014. Costs of peace processes )GSDRC Helpdesk Research Report  2

.1112(. Birmingham, UK, GSDRC, University of Birmingham

 World Bank. 2009. Implementation completion and results report )IDA-36970  3

 IDA-3697A IDA-46260 TF-20972 TF-50522( on a credit in the amount of SDR
 80.1 million to the Republic of Uganda for a Northern Uganda Social Action Fund.

.Washington, DC

 R. Birner, M.J. Cohen and J. Ilukor. 2011. Rebuilding agricultural livelihoods in  4

 post-conflict situations: what are the governance challenges? The case of northern
 Uganda. Uganda Strategy Support Program )USSP( Working Paper 07. Kampala,

.International Food Policy Research Institute

.WFP. 2010. Uganda Standard Project Report. Rome  5

6  بيانات مشــتقة من التقديرات املشــرتكة بني اليونيســيف ومنظمة الصحة العاملية ومجموعة البنك 

الدويل بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال، نسخة عام 2017.

 Poverty headcount ratio at national poverty lines )percentage .2017 ،7  البنــك الــدويل

of the population(. In: Data ]عــىل اإلنرتنــت[ Washington, DC. ]تــم االقتباس يف 30 يونيو/
http://data.worldbank.org/country/uganda?view=chart ]2017 حزيران 

 Poverty headcount ratio at national poverty lines )% of the population(. In: Data 
http://data. :متــاح عــىل العنوان التايل .]]online[. Washington D.C. ]cited 08 March 2017

worldbank.org/country/uganda?view=chart

 In: Uganda ]online[. .8  الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية. 2017. العمل يف األزمات والنزاعات

www.usaid.gov/ :متــاح عــىل العنوان التايل .]Washington D.C. ]cited 08 March 2017
uganda/working-crises-and-conflict

التوصيات العامة
ميكن أن تؤدي النزاعات إىل آثار سلبية ومدمرة كبرية عىل العوامل 

املحّددة املبارشة والكامنة لألمن الغذايئ والتغذية عىل الصعيدين 

الفردي واألرسي مبا يف ذلك حاالت املرض والوفايات املتصلة بالتغذية. 

ولدى النظر يف االستجابات املالمئة، من الرضوري فهم هذه القنوات 

املعقدة، املبارشة وغري املبارشة، واآلثار املضاعفة املختلفة. وهذا ال 

يتطلّب بدوره فهامً لطبيعة النزاع فحسب، إمنا أيضاً للعوامل الخاصة 

بالسياق وهشاشة سبل كسب عيش السكان.

وبهدف معالجة أسباب انعدام األمن الغذايئ املتصلة بالنزاع ونقص 

التغذية بصورة فعالة، والحّد من مخاطر النزاعات، من الرضوري 

االستثامر يف تحليالت العالقة السببية وتدخالت تعالج انعدام األمن 

الغذايئ ونقص التغذية املزمنني والحادين. كام أن اتساق السياسات 

والربامج رضوري ملعالجة هذه اآلثار، وفق الخطوط التالية:

e  استجابات السياسات االقتصادية رضورية حني يولّد النزاع وانعدام

األمن املدين أزماٍت اقتصادية تلحق دماراً كبرياً بإنتاج ومنو األمن 

الغذايئ والتغذية وتعرّضهام للخطر. كام أن السياسات االجتامعية 
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الزمة ملواجهة التحديات يف وجه الصحة والتغذية التي تنجم عن 

تقليص الحصول عىل األغذية وتوفّرها.

e  السياسات واالستثامرات رضورية للنظم الزراعية والغذائية بصورة

خاصة. وميكن أن تظهر األزمات االقتصادية العميقة حني يتمثل 

السبب الرئييس للنزاع يف التنافس عىل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك 

األرض املنتجة وموارد املياه. ويجب أن تعالج السياسات األسباب 

الرئيسية وأن تهدف إىل التخفيف - وإذا أمكن، الوقاية - من آثارها 

عىل النظم الغذائية، واألمن الغذايئ، واالقتصاد بصورة عامة. ومبا أن 

الزراعة هي الركيزة األساسية لسبل كسب عيش السكان يف العديد 

من البلدان املتأثرة بالنزاعات، ينبغي للسياسات أن متنح األولوية 

لالستثامر يف تحسني قدرة القطاع عىل الصمود.

e  ًيجــب أن يكون الدعم الفّعال للســكان النازحني بفعل النزاع جزءا

ال يتجزأ من األجندة يف مجال السياســات، نظراً إىل أن أكرث من 

نصــف الالجئني يف العامل يأتون مــن البلدان املتأثرة بالنزاعات، 

ويرتكّز األشــخاص النازحون داخليــاً يف هذه املناطق ذاتها. وينبغي 

توفري ســبل كســب العيش املالمئة والدعم االجتامعي للنازحني 

واملجتمعات املضيفة عىل الســواء، إذ هي أيضاً عانت من 

إجهــاد إضايف عىل مواردهــا واضطرت إىل مواجهة الخطر املتزايد 

لألمراض بســبب قلّة إمكانيــة الحصول عىل املياه، والرصف الصحي 

الصحية. والخدمات 

e  تربز الحاجة إىل سياسات وبرامج واسعة النطاق ترمي إىل بناء

وتعزيز القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات وتعزيزها وعوامل 

الضغط من أجل الوقاية من االنعكاسات الطويلة األجل عىل 

األمن الغذايئ والتغذية. وسيكون من الرضوري تعزيز السياسات 

االجتامعية ونظم الحامية، سيام أن قدرات األرس عىل التأقلم تتقلّص 

إىل حد كبري يف حاالت النزاعات العنيفة. وما مل توضع هذه الربامج، 

فقد يعتمد كّل من األفراد واألرس عىل اسرتاتيجيات تأقلم مدّمرة 

ونهائية بشكل متزايد تهّدد سبل كسب العيش، واألمن الغذايئ 

والتغذية يف املستقبل.

e  ينبغي للسياسات والربامج املتصلة باألمن الغذايئ والتغذية أن تأخذ

يف االعتبار الحاجات واألولويات الخاصة للرجال، والنساء، والفتيان 

والفتيات، وأن تستهدف التدخالت بطريقة تراعي النوع االجتامعي 

وال تهمل أحداً. وهذا سوف يتطلب وضع تدخالت عىل أساس تحليل 

سليم للنوع االجتامعي، وأن يتّم اإلقرار بشكل كامل مبواطن الضعف 

املوجودة، مبا يوفّر للرجال والنساء عىل السواء فرصة املشاركة يف 

العملية كلها.

ولتوفري املعلومات عن االستجابات يف مجال السياسات املتّسقة كام يرد 

وصفه أعاله، سيكون من األسايس تحسني قاعدة األدلّة بشأن األسباب 

واآلثار يف الرابط بني النزاع وانعدام األمن الغذايئ وإدامة السالم )أُنظر 

اإلطار 17(. عالوًة عىل ذلك، إن الطبيعة املتحّولة للنزاع ودرجة تعقيده 

يؤديان إىل آثار ملحوظة عىل الجهود والتدخالت الرامية إىل الحّد من 

الجوع ونقص التغذية. وال ميكن أن يكون العمل يف السياقات املتأثرة 

بالنزاعات عمالً كالعادة، إمنا يتطلّب اعتامد نهج مراٍع للنزاعات إذا ما 

أردنا مواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية.

ويف حني أن الصدمات التي تطال األمن الغذايئ والتغذية قد تشكل 

أيضاً عامالً مسبباً ومضاعفاً للنزاعات، من املرجح أن يكون بناء سبل 

كسب عيش ريفية وتدابري أكرث قدرة عىل الصمود لتحسني األمن الغذايئ 

والتغذية هاماً جداً للتخفيف من آثار النزاعات، والحّد من احتامل 

وقوع نزاع. وبغّض النظر عن العوامل املسبّبة للنزاع، ينبغي النظر يف 

ثالثة مبادئ لدى تحديد االستجابات املمكنة للنزاع. ويف جميع الحاالت، 

يجب أن تدعم االستجابات عمليات سالم أوسع نطاقاً، وأن تساهم 

يف إدامة السالم، األمر الذي يتطلّب وضع نهج مراعية للنزاع ويضمن 

االعرتاف عىل نحو كاٍف بدور املرأة:

e  يف حاالت النزاع املستمر، من األسايس توفري املساعدة بطرق ال

تؤدي إىل تفاقم التوترات، وتتفادى التسبّب بالرضر وتلتزم باملبادئ 

اإلنسانية، مع الحرص عىل أن ترمي الجهود إىل بناء القدرة عىل 

الصمود ومعالجة االحتياجات املبارشة؛

e  يف مجاالت االستقرار األكرب، يجب أن يكون الرتكيز عىل دعم

املصالحة املحلية وعودة األمور إىل طبيعتها، من خالل دعم سبل 

كسب العيش مثالً، وتأمني األصول وإعادة إنشاء البنية التحتية 

وتوفري الخدمات األساسية )مثل الصحة، والتغذية والناحية 

االجتامعية( بطرق تساعد يف الجمع بني املجتمعات، وبناء التامسك 

االجتامعي، وتوفّر منصًة للدروس املستمدة املتصلة بالسالم؛ 

e  ويف املجــاالت حيــث تقوم اتفاقات ســالم، يجــب توجيه الدعم

إىل وضــع خطــط محلية ووطنية للســالم والتنميــة بطريقة 

متســقة ومتكاملة.

ال ميكن توفري الخطط بشأن أفضل مسار للعمل ينبغي اتخاذه يف أي 

حالة متأثرة بالنزاعات، إمنا ترد يف ما ييل بعض التوصيات العامة بشأن 

طرق عمل أفضل: 
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اإلطار 17
احلاجة إىل حبوث وحتليالت أكثر وأفضل

إن تحسني قاعدة األدلّة لتوفري معلومات أفضل يف مجال تصميم التدخالت، 

واستهدافها وتنفيذها يتطلّب الجهود التالية: 

e  توطيد التعاون بني املؤسســات واألوســاط األكادميية البحثية يف مجال

قياس النواتج املتصلة بالســالم، من أجل استكشــاف مســارات مثل بناء 

القدرة عىل الصمود يف وجه النزاعات، وتحســني التامســك االجتامعي، 

ودور املؤسســات أو تقليــص تكاليف الفرص لحاالت العنف والنزاع.

e  ،إجــراء مزيــد من البحوث حــول دور التطلّعــات والتصورات الفردية

ويف طريقــة اتخاذ األشــخاص للخيارات والقرارات يف ســياقات 

النزاعــات واألزمــات املمتدة. وهذا قد يشــمل اســتخدام التصّورات 

لقيــاس قــدرة األرس عىل الصمــود1 أو استكشــاف كيفية تعزيز 

التطلعــات اإليجابيــة لألفــراد وتصوراتهم من خــالل تدخالت يف مجال 

األمن الغــذايئ والتغذية.

e  تحسني املواءمة بني قواعد البيانات واألطر املفاهيمية التي تقيس األمن

الغذايئ والنزاعات، مبا يتيح تحسني السياقات املحلية التي يتفاعل ضمنها 
النزاع مع انعدام األمن الغذايئ.2

e  ،تفتقر معظم النظم القامئة لإلنذار املبكر من النزاعات إىل الشفافية

وتوفّرها للعامة وإمكانية تكرارها، األمر الذي يعيق إىل حّد كبري جدواها. 

وتعمل جامعة أوبساال3 عىل وضع نظام لإلنذار املبكر من العنف السيايس 

لتقييم خطر أن تنشأ نزاعات، وتستمر أو تنترش إىل مواقع جديدة، وأن 

تشارك فيها جهات فاعلة جديدة، أو أن تبدأ باستهداف املدنيني وما إذا كان 

السالم الهّش سيدوم. وقد توفّر هذه النظم توقعات بشأن توقيت وموقع 

أشكال مختلفة من النزاع السيايس، مبا يجمع بني املخاطر الهيكلية التي 

تسبّب العنف )مبا يف ذلك محفزات األمن الغذايئ(، كام ميكن دمجها بشكل 
مجٍد يف األمن الغذايئ والتغذية ونظم اإلنذار املبكر. 4

1 تظهر األدلة عىل مستوى البلدان من املنهجية املعتمدة يف تحليل مؤرش القدرة عىل الصمود للمنظمة 

بشأن العالقة بني القدرة عىل الصمود والتصورات الذاتية للرفاه واالندماج االجتامعي يف متام )السنغال ( 
ومثلث األمل )موريتانيا(.

 Sowing the Seeds of peace for Food Security: disentangling the .2017 2 منظمة األغذية والزراعة

 nexus between conflict, food security and peace, edited by C. Holleman, J. Jackson, M.V.
Sánchez & R. Vos. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 2. Rome

 M. Colaresi, H. Hegre, J. Nordkvelle. 2016. Early ViEWS: A prototype for a 3

political Violence Early-Warning System. ورقة قُّدمت إىل االجتامع الســنوي للجمعية 
األمريكيــة للعلوم السياســية 2016، فيالدلفيا، الواليات املتحدة األمريكية.

4 مثــالً، النظــام العاملــي لإلجراءات األولية واإلنذار املبكر الذي وضعته املنظمة لتســليط الضوء عىل 

.)www.fao.org/3/a-i7149e.pdf( ،مخاطر الكوارث الرئيســية بالنســبة إىل األمن الغذايئ والزراعة

e  يشكل الحفاظ عىل السالم تعهداً طويل األجل: من أجل وضع

مسارات إيجابية، من املهم التفكري واالستثامر والعمل يف األجل 

الطويل. كام أن تفاعل التدخالت يف مجال األمن الغذايئ والتغذية 

مع عمليات معقدة من التغيري االجتامعي يصوغ سلوكيات األرس، 

والقواعد االجتامعية، واملؤسسات وسري أسواق العمل الجامعي 

ويتبلور بها.

e  ســتكون الــرشاكات الوثيقة بني الجهــات الفاعلة يف مجال

املســاعدة اإلنســانية، والتنمية والســالم واملؤسسات املالية 

الدوليــة هامــة لدعم املجتمعات املتأثــرة بالنزاعات واألزمات 

املمتدة يف معالجة األســباب الرئيســية، وبنــاء القدرة عىل الصمود 

وإيجاد حلول مســتدامة. 

e  سوف تتطلّب املساهمة يف تحسني األمن الغذايئ، والتغذية والسالم

املستدام إجراء تغيري يف الذهنية باتجاه اعتامد نهٍج مدروس بشكل 

أفضل ووقايئ، واالنتقال من تدخالت قصرية األجل وقامئة عىل 

مخرجات إىل نواتج مستدامة وجامعية أطول أجالً ومرتبطة برتكيز 

اسرتاتيجي عىل بناء القدرة عىل الصمود.

e  ويف السياقات املتأثرة بالنزاعات وباألزمات املمتدة، من الحيوي

تحفيز العمل اإلمنايئ ملساعدة األشخاص عىل أن يعتمدوا عىل ذاتهم 

بأرسع ما ميكن، وبناء قدرتهم عىل الصمود يف وجه الصدمات 

املستقبلية )مبا يف ذلك النزاعات(. وسوف يتطلب هذا األمر قدرة 

أكرب عىل تحّمل املخاطر، واملشاركة يف وقت مبكر، ومتويالً أكرث مرونة 

n .ووضع برامج أكرث تكيفاً مع السياق ومراعاًة للنزاع
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اجلدول ألف 1.1
التقدم احملرز لتحقيق أهداف التنمية املستدامة: انتشار القصور الغذائي وانعدام األمن الغذائي 

احلاد وأشكال معّينة من سوء التغذية والرضاعة الطبيعية اخلالصة.1

 األقاليم/
 األقاليم الفرعية/

 البلدان/
األرايض

صور التغذية 
شار ق

انت
 

سكان2
يف مجموع ال

يئ 
شار انعدام األمن الغذا

انت
سكان3

يف مجموع ال
الحاد 

ى األطفال 
شار الهزال لد

انت
سة(

)دون سن الخام

ى األطفال 
شار التقزّم لد

انت
سة(

)دون سن الخام

شار الوزن الزائد 
انت

ى األطفال )دون سن 
لد

سة(
الخام

ني 
ى البالغ

شار البدانة لد
انت

)18 سنة أو أكرث(

ى 
شار فقر الدم لد

انت
ب 

يف سن اإلنجا
ساء 

الن
4)49-15(

شار الرضاعة الطبيعية 
انت

ى الرضع 
صة لد

الخال
الذين يرتاوح عمرهم  

 
ىل 5 أشهر

من 0 إ

السنوات التي تعود 
إليها البيانات

-2004 
2006

-2014 
2016

-2014 
2016

6 20165 20056 20165 20056 201620052014200520167 20058 2015

سم 
ت الج

قياسا
ى األطفال

رشي لد
الب

الرضاعة الطبيعية 
صة

الخال

نسبة مئوية

  14.110.79.17.729.522.95.36.09.612.830.632.835.243.0العامل

  28.124.423.38.841.834.82.74.22.64.443.439.639.847.9البلدان األقل منواً

 البلدان النامية 
  5.67.936.033.140.149.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.27.223.223.2غي الساحلية

الدول الجزرية 
  13.918.432.231.530.729.9غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.21.117.7الصغية النامية

االقتصادات ذات 
  7.743.736.23.43.42.84.442.137.340.048.1غ.م.31.828.6الدخل املنخفض

االقتصادات املتوسطة 
 الدخل 

من الرشيحة الدنيا
  11.841.132.03.94.84.36.544.543.137.448.1غ.م.18.713.6

 بلدان العجز 
 الغذايئ ذات 

الدخل املنخفض
  2.94.848.946.339.049.9غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.22.018.0

  20.818.925.97.436.231.25.05.28.111.141.637.730.940.5أفريقيا

  6.38.312.27.921.617.68.910.017.021.933.831.828.838.5أفريقيا الشاملية

8.84.64.115.911.712.912.416.421.634.935.76.925.72012/20052013/2006الجزائر

5.44.59.523.822.314.115.723.229.334.128.538.339.72014/20052014/2005مرص

 2007/... غ.م.غ.م. 23.128.532.432.5غ.م. 22.4 غ.م.21.0 غ.م.غ.م.غ.م. ليبيا

5.83.52.323.114.913.310.715.220.634.636.931.027.82011/20032011/2004املغرب

الملحق 1

هوامــش الجــدول: لإلطــالع عىل الهوامش املرقمة، أنظر نهاية الجدول وقســم هوامش امللحق 1 يف الغالف الداخيل. 
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ى 
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ب 
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ساء 

الن
4)49-15(

شار الرضاعة الطبيعية 
انت

ى الرضع 
صة لد

الخال
الذين يرتاوح عمرهم  

 
ىل 5 أشهر

من 0 إ

السنوات التي تعود 
إليها البيانات

-2004 
2006

-2014 
2016

-2014 
2016

6 20165 20056 20165 20056 201620052014200520167 20058 2015

سم 
ت الج

قياسا
ى األطفال

رشي لد
الب

الرضاعة الطبيعية 
صة

الخال

نسبة مئوية

…/55.42014/20062014 غ.م.25.616.338.338.24.23.04.46.933.130.7 غ.م.السودان

5.65.02.89.010.28.814.318.524.227.831.26.28.52012/20062012/2006تونس

أفريقيا الشاملية 
  6.34.59.97.621.717.113.516.719.725.433.932.128.833.3)باستثناء السودان(

أفريقيا جنوب 
  23.721.329.47.338.633.64.44.35.27.843.939.231.240.8الصحراء الكربى

  34.332.032.26.542.836.74.74.72.84.635.931.243.856.7أفريقيا الرشقية

2.91.32.533.426.744.769.32010/20052010/2005 غ.م.6.157.757.5غ.م. غ.م.بوروندي

…/2012…/12.12012غ.م. 10.93.65.731.329.3غ.م. 32.1 11.1غ.م. غ.م. غ.م.جزر القمر

2006/…2012/2006غ.م. 21.532.633.513.48.15.58.033.432.71.3 غ.م.32.512.8جيبويت

15.343.750.31.61.92.23.639.738.152.068.72010/20022010/2002 غ.م.غ.م.غ.م. إريرتيا

39.728.89.950.738.45.12.81.73.027.423.449.052.02016/20052011/2005إثيوبيا

4.13.46.036.227.212.761.42014/20052014/2003 غ.م.28.719.14.040.926.0كينيا

20042013/2004/…2.54.140.836.867.241.9غ.م.6.2غ.م.52.8غ.م.غ.م.35.142.3مدغشقر

26.225.93.852.542.410.25.12.44.035.234.452.861.22014/20042015/2004مالوي

2002/… غ.م.11.718.219.425.121.0غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.5.25.25.0موريشيوس

37.026.66.143.743.13.67.92.64.350.351.030.041.02011/20082013/2003موزامبيق

44.541.12.251.737.96.77.71.63.220.522.388.487.32015/20052014/2005رواندا

 …/2012غ.م. غ.م.10.215.822.722.522.3غ.م.7.9غ.م.3.24.3غ.م. غ.م.سيشيل

2006/…2006/…غ.م. 2.53.846.044.49.1غ.م.4.7غ.م.42.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.الصومال

…/45.12010/20062014غ.م. 35.534.0غ.م.غ.م. 83.422.436.231.110.96.0غ.م. غ.م.جنوب السودان

24.339.04.338.734.24.95.81.83.537.528.560.163.22012/20062011/2006أوغندا

جمهوريّة تنزانيا 
34.632.34.544.434.44.93.63.25.745.237.241.359.22015/20042015/2005املتحدة

51.345.96.345.840.08.46.24.26.933.233.760.972.52013/20072014/2007زامبيا

40.044.73.335.827.69.13.68.910.734.128.822.247.82014/20052015/2006زمبابوي

  29.424.832.87.337.632.54.54.73.65.751.343.528.737.0أفريقيا الوسطى

 2016/2007غ.م.غ.م. 3.34.17.149.747.7غ.م. 32.114.04.929.237.6أنغوال

20.27.927.65.235.431.78.76.75.68.645.341.423.528.22014/20042014/2004الكامريون

جمهورية أفريقيا 
39.958.67.145.140.78.51.82.64.149.046.023.134.32010/20062010/2006الوسطى

13.044.839.94.42.53.25.551.147.72.00.32015/20042014/2004غ.م.39.232.5تشاد

33.428.28.231.221.28.55.95.48.257.951.919.132.92015/20052015/2005الكونغو

اجلدول ألف 1.1
)يتبع(
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جمهورية الكونغو 
)8.145.842.66.84.42.54.053.441.036.147.62013/20072014/2007غ.م.غ.م. الدميقراطية

…/7.42010/20042011 غ.م.3.135.026.28.39.78.213.348.043.7غ.م.غ.م.غ.م. غينيا االستوائية

…/2012…/6.02012 غ.م.7.710.513.657.859.1غ.م. 17.5غ.م. 9.77.03.4غابون

سان تومي 
4.028.917.215.42.46.09.547.246.160.473.82014/20062015/2006 غ.م.9.613.5وبرينسيبي

  غ.م. 6.57.024.85.531.628.110.611.819.224.530.726.011.3أفريقيا الجنوبية

2007/…2007/… غ.م.12.016.633.030.220.3غ.م. 11.2غ.م. 31.4 غ.م.32.026.035.0بوتسوانا

11.714.52.845.233.26.87.49.512.931.727.436.466.92014/20042014/2004ليسوتو

25.228.87.129.623.14.64.110.214.432.323.223.948.52013/20072013/2007ناميبيا

2003/…2004/…غ.م. 20.225.730.525.88.3غ.م. 19.2غ.م. 32.8 غ.م.4.24.622.5جنوب أفريقيا

2.029.525.511.49.011.014.430.827.232.363.82014/20062014/2007 غ.م.17.319.6سوازيلند

  12.010.625.88.535.431.43.13.04.88.153.049.321.325.1أفريقيا الغربية

15.410.34.544.734.011.41.74.57.161.546.943.141.42014/20062014/2006بنن

24.920.216.07.642.427.36.91.22.84.754.049.66.850.12016/20062014/2006بوركينا فاسو

2005/… غ.م.6.911.132.133.359.6غ.م.  غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.14.413.7كابو فريدي

16.215.47.640.129.68.43.25.37.851.352.95.412.12012/20062012/2004كوت ديفوار

2006/…2013/2006 غ.م.11.127.625.02.73.24.97.758.257.540.8 غ.م.15.110.9غامبيا

9.37.625.04.728.118.82.62.66.410.751.846.454.452.32014/20062014/2006غانا

21.417.59.939.331.35.13.83.65.453.050.627.020.52012/20052012/2005غينيا 

5.947.727.217.02.34.06.046.843.816.152.52014/20062014/2006غ.م. 24.928.3غينيا-بيساو

39.442.85.639.432.14.23.23.56.347.134.729.155.22013/20072013/2007ليبرييا

2006/…2006/… غ.م.3.76.061.151.337.8غ.م.4.7 غ.م.38.5غ.م.غ.م. 11.24.0مايل

12.25.314.828.927.92.31.35.78.940.337.211.426.92015/20072011/2007موريتانيا

15.211.318.754.843.03.53.02.43.751.949.513.523.32012/20062012/2006النيجر

6.67.924.57.243.032.96.21.65.19.152.249.817.217.42015/20032013/2003نيجرييا

21.311.37.820.120.52.41.04.97.459.349.934.133.32015/20052014/2005السنغال

37.230.99.446.937.95.98.93.96.851.048.07.932.02013/20052010/2005سرياليون

25.611.532.46.727.827.54.72.04.06.354.048.928.457.52014/20062014/2006توغو

أفريقيا جنوب 
 الصحراء الكربى 

)مبا يف ذلك السودان(
23.821.529.17.840.334.24.23.95.27.743.538.831.241.4  

  16.911.77.29.933.623.94.45.54.47.433.336.637.045.7 آسيا

  14.18.32.193.822.1912.59.4910.711.716.437.033.823.240.0آسيا الوسطى

1.13.117.58.016.99.317.022.732.030.716.837.82015/20062015/2006> 5.82.5كازاخستان
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9.76.42.818.112.910.77.09.313.031.936.231.541.12014/20062014/2006قريغيزستان

41.530.13.39.933.126.86.76.67.210.934.930.525.434.32012/20052012/2005طاجيكستان

4.218.911.54.55.912.017.933.532.610.958.92015/20062016/2006 غ.م.4.85.5تركامنستان

2006/…2006/… غ.م.9.714.442.336.226.4غ.م. 12.8غ.م. 19.6 غ.م.14.56.3أوزبكستان

  14.19.20.61.913.25.55.95.34.07.718.826.128.527.7آسيا الرشقية

15.39.62.311.79.45.96.64.28.218.426.427.627.62010/20052008/2008الصني

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.غ.م. 15.59.7الصني القارية

مقاطعة تايوان 
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.6.05.2الصينية

مقاطعة هونج كونج 
اإلدارية الخاصة يف 

الصني
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. > 2.5> 2.5

مقاطعة مكاو 
اإلدارية الخاصة يف 

الصني
 غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.14.26.3

جمهورية كوريا 
2004/…غ.م. 2.53.131.232.565.1غ.م. غ.م. 4.043.127.9غ.م.35.440.8الشعبية الدميقراطية

 …/2010غ.م.غ.م. 1.52.73.520.421.5 غ.م.7.1غ.م. 0.42.3> 2.5> 2.5اليابان

31.019.61.027.510.814.210.510.115.216.219.557.247.12013/20052014/2005منغوليا

 2010/2003 غ.م.غ.م. 1.22.52.56.27.33.45.816.022.7> 2.5> 2.5جمهورية كوريا

 آسيا الرشقية 
)باستثناء الصني 

القارية(
  غ.م. غ.م. 21.324.0 غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.5.86.50.5

  18.110.27.18.934.125.84.17.23.25.828.828.328.435.2جنوب رشق آسيا

  غ.م.غ.م. 12.417.412.516.9غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م. غ.م.> 2.5> 2.5بروين دار السالم

20.015.314.69.643.732.41.72.01.32.750.046.860.065.22014/20052014/2005كمبوديا

2012/2007…/11.53.15.828.928.832.441.52013غ.م. 36.4غ.م. 18.67.913.5إندونيسيا

جمهورية الو 
6.447.643.81.32.01.52.938.539.726.440.42011/20062012/2006غ.م. 26.817.1الدميقراطية الشعبية

 2015/2006 غ.م.غ.م. 7.18.213.324.124.9 غ.م.8.017.217.7> 3.92.5ماليزيا

…/23.62016/20032010غ.م. 32.116.92.17.040.629.22.41.31.63.841.546.3ميامنار

2003/…2013/2003 غ.م.16.313.87.933.830.32.45.03.25.229.315.733.5الفلبني

 غ.م.  غ.م.5.27.217.922.2غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.غ.م. سنغافورة

12.39.56.715.716.38.010.95.39.523.131.85.412.32012/20062012/2006تايلند

1.50.91.630.341.330.762.32013/20032013/2003 غ.م.11.054.850.2غ.م. 31.926.9تيمور ليشتي

18.210.72.66.433.224.62.65.31.12.523.424.212.224.32015/20052014/2005فييت نام
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  20.014.912.915.444.634.13.294.42.94.750.148.745.258.9آسيا الجنوبية

…/43.32013/20042015غ.م. 33.223.016.19.559.340.94.65.41.62.834.442.0أفغانستان

16.615.114.345.936.11.01.41.73.044.939.942.055.32014/20052014/2004بنغالديش

…/51.42010/20082015 غ.م.5.934.933.64.47.63.05.348.235.6 بوتان

2.13.653.251.446.464.92015/20062014/2006غ.م. 20.514.521.047.938.41.9الهند

جمهورية إيران 
…/53.12011/20042011غ.م. 16.122.428.930.5غ.م.  غ.م.6.15.54.07.16.8اإلسالمية

 غ.م. غ.م. 4.27.344.442.6غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.16.98.5ملديف

15.98.111.349.337.10.62.12.13.542.535.153.056.92014/20062014/2006نيبال

2013/2007…/4.83.65.449.052.137.137.72012 غ.م.45.0غ.م. 23.319.910.5باكستان

2007/…2012/2007غ.م. 29.422.121.417.314.71.60.63.36.632.032.675.8رسي النكا

آسيا الجنوبية 
   غ.م.غ.م. 42.142.1 غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.18.715.810.4)باستثناء الهند(

  10.59.69.83.920.615.77.08.020.325.834.836.120.721.3آسيا الغربية

8.04.42.74.218.29.411.713.614.019.121.429.432.534.62016/20052010/2005أرمينيا

3.126.818.013.913.013.721.337.138.511.812.12013/20062013/2006 غ.م.> 5.72.5أذربيجان

  غ.م. غ.م.23.728.043.542.0غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.البحرين

 غ.م. غ.م. 20.124.220.125.2غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.5.74.7قربص

2005/…2005/…غ.م. 15.420.928.527.510.9غ.م. 21.0غ.م. 14.7غ.م. 7.47.0جورجيا

11.417.422.434.629.125.119.62011/20042011/2006غ.م. 28.227.86.520.022.1العراق

  غ.م.غ.م. 22.125.912.315.7غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. 1.1> 2.5> 2.5إرسائيل

3.44.212.72.412.07.84.74.723.029.028.934.721.822.72012/20022012/2007األردن

2015/20052014/2006غ.م. غ.م. 3.14.54.97.56.030.634.921.323.8> 2.5> 2.5الكويت

 …/2004 غ.م. غ.م.23.027.327.331.2 غ.م.16.7 غ.م.16.5 غ.م.غ.م. 3.55.4لبنان

…/2014…/32.82014 غ.م.4.419.122.037.938.2غ.م. 14.1غ.م. 7.5 غ.م.10.06.2سلطنة ُعامن

28.629.424.838.62014/20072013/2006غ.م.غ.م.9.51.211.87.411.48.2غ.م.غ.م. فلسطني

…/29.32012غ.م. 31.434.627.027.7 غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. قطر

اململكة العربية 
 …/2005 غ.م. غ.م.25.332.243.642.9غ.م. 6.1غ.م. 9.3 غ.م.8.04.4السعودية

الجمهورية العربية 
2006/…2006/… غ.م.15.820.633.733.628.7غ.م. 18.7 غ.م.28.6غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. السورية

1.715.69.59.110.923.129.330.830.920.830.12013/20042014/2003> 2.5> 2.5تركيا

اإلمارات العربية 
 غ.م.غ.م. 26.828.626.327.8غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. 4.23.8املتحدة

30.128.812.616.357.746.55.02.09.011.460.269.611.510.32013/20032013/2003اليمن
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 آسيا الوسطى 
  19.814.712.614.944.033.23.494.73.25.149.648.244.558.5وآسيا الجنوبية

 آسيا الرشقية 
  15.29.52.44.721.613.55.26.13.87.221.426.728.530.3وجنوب رشقي آسيا

 آسيا الغربية
  8.79.011.05.921.116.67.99.018.823.934.334.124.431.4وأفريقيا الشاملية

أمريكا الالتينية 
  1.315.711.06.87.017.522.824.822.040.532.5غ.م. 9.16.4والبحر الكاريبي

  93.08.695.35.796.915.521.033.331.323.625.6 غ.م.23.418.3البحر الكاريبي

 غ.م. غ.م. 21.428.625.022.1غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. 31.526.7أنتيغوا وباربودا

 غ.م. غ.م. 26.931.625.123.1غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 10.010.0جزر البهاما

 …/2012غ.م. غ.م. 12.220.727.623.721.6 غ.م.7.7غ.م. 6.8غ.م. 5.94.4بربادوس

19.225.527.325.126.433.22014/2006غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.> 2.5> 2.5كوبا

  غ.م.غ.م. 18.124.027.024.4غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 5.75.8دومينيكا

الجمهورية 
24.413.52.410.57.17.47.615.321.533.629.74.14.72013/20062014/2006الدومينيكية

 غ.م. غ.م. 15.721.826.423.5غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.27.825.5غرينادا

5.229.721.93.93.67.410.749.846.240.739.72012/20062012/2006غ.م. 57.146.8هايتي

3.05.65.76.17.818.224.125.622.515.223.82012/20062011/2005غ.م. 6.98.4جامايكا

 غ.م. غ.م. 21.920.8غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.غ.م. بورتوريكو

 غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.20.627.6غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.غ.م. سانت كيتس ونيفيس

 …/2012 غ.م.غ.م. 6.315.823.925.921.9غ.م. 2.5غ.م. 3.7 غ.م.14.217.0سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
 غ.م. غ.م. 16.222.427.524.5 غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.9.16.0غرينادين

2006/…غ.م. 19.028.926.623.612.8غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. 11.84.8ترينيداد وتوباغو

  22.6 غ.م.8.36.75.70.921.915.45.86.020.225.520.215.5أمريكا الوسطى

4.66.21.822.215.013.77.314.919.924.521.710.233.22015/20062016/2006بليز

…/20082011/…32.5غ.م. 17.423.615.014.9 غ.م.8.1 غ.م.5.6غ.م. 5.45.64.8كوستاريكا

10.712.312.42.124.613.65.86.415.920.117.222.724.047.02014/20032014/2003السلفادور

16.015.611.00.754.346.55.64.712.916.922.616.450.653.22015/20022015/2002 غواتيامال

17.214.81.429.922.75.85.211.616.218.417.829.731.22012/20062012/2006هندوراس

…/14.42015/20062012 غ.م.5.54.23.31.015.512.47.65.222.127.820.314.6املكسيك

20042012/2007/…12.817.415.016.330.631.7غ.م. 5.2غ.م. 18.8 غ.م.24.417.0نيكاراغوا

…/20032014/…21.5غ.م. 17.824.829.723.4غ.م. غ.م. غ.م. 22.2 غ.م.23.19.3بنام
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   غ.م.7.95.15.191.313.599.57.597.416.722.025.823.942.9أمريكا الجنوبية

…/20052012/…32.7 غ.م.22.728.716.018.6غ.م. 9.9غ.م. 8.2 غ.م.4.73.6األرجنتني

 دولة بوليفيا 
12.316.433.130.253.664.32012/20032012/2003غ.م. 30.320.21.632.518.19.2املتعددة القوميات

2006/…2007/…غ.م. 15.320.827.527.238.6غ.م. 7.3غ.م.7.1غ.م. 0.3> 4.52.5الربازيل

 2014/2004 غ.م.غ.م. 4.03.73.80.32.41.812.19.324.029.59.915.0شييل

9.77.10.916.212.74.24.815.320.130.221.146.842.82010/20052010/2005كولومبيا

2004/…2012/2004غ.م. 17.012.16.62.329.025.25.17.513.718.423.318.839.6إكوادور

6.418.212.06.85.315.421.339.932.321.423.32014/20062014/2006غ.م. 9.18.5غيانا

2004/…2012/2005غ.م. 11.912.02.617.510.97.111.712.417.121.522.821.9باراغواي

14.119.528.318.564.568.42014/20052012/2005 غ.م.19.67.90.629.814.69.1بريو

5.010.78.84.04.019.225.527.324.12.22.82010/20062010/2006غ.م.11.17.9سورينام

 2011/2004غ.م. غ.م. 1.313.910.79.47.222.928.618.620.8> 4.32.5أوروغواي

جمهورية فنزويال 
 2005/…غ.م. غ.م. 20.025.226.123.9غ.م. 5.5غ.م. 16.2 غ.م.10.513.0البوليفارية

  غ.م.  غ.م.22.227.515.116.5غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م. غ.م.غ.م. 5.36.4أوسيانيا

  غ.م.  غ.م.23.629.48.79.5غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م. غ.م.2.8> 2.5> 2.5أسرتاليا ونيوزيلندا

 2007/…غ.م.  غ.م.23.529.28.79.1غ.م. 7.7 غ.م.2.0 غ.م.2.8> 2.5> 2.5أسرتاليا

 غ.م.  غ.م.24.530.58.911.6غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.> 2.5> 2.5نيوزيلندا

أوسيانيا باستثناء 
  غ.م. 9.437.338.36.39.616.420.434.735.455.6غ.م.  غ.م. غ.م.أسرتاليا ونيوزيلندا

   غ.م.14.618.735.635.955.6غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. ميالنيزيا

2004/…2004/…غ.م. 25.129.533.031.039.8غ.م. 5.1غ.م. 7.5غ.م. غ.م. 4.34.6فيجي

 غ.م.  غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. 8.39.1كاليدونيا الجديدة

2006/…2010/2005 غ.م.14.343.949.53.413.813.117.335.836.656.1 غ.م.غ.م.غ.م. بابوا غينيا الجديدة

2007/…2007/… غ.م.12.516.141.038.973.7غ.م. 2.5 غ.م.32.8 غ.م.غ.م. 11.913.9جزر سليامن

4.425.928.54.74.616.421.329.824.040.072.62013/20072013/2007 غ.م.7.06.9فانواتو
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   غ.م.غ.م. 36.740.922.025.1غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. ميكرونيزيا

 غ.م. غ.م. 35.039.525.026.1غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 4.63.3كرييبايت

2007/…غ.م. 40.344.224.726.631.3غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. جزر مارشال

واليات ميكرونيزيا 
 غ.م.  غ.م.32.937.617.823.3غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. املوحدة

2007/…2007/… غ.م.67.2غ.م.غ.م.49.150.7غ.م. 2.8غ.م. 24.0 غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. ناورو

  غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.46.349.8غ.م.  غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. باالو

  غ.م. غ.م. 40.045.521.327.6غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. 3.74.2بولينيزيا

 غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.50.652.8غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.ساموا األمريكية

 غ.م. غ.م.غ.م.غ.م.47.452.5غ.م.  غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.جزر كوك

 غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. 3.94.9بولينيزيا الفرنسية

 غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.43.250.7غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. نيوي

 غ.م. غ.م. 39.244.822.331.3 غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. 3.53.2ساموا

توكيالو )عضو 
 غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.غ.م. منتسب(

…/2012…/52.22012غ.م. 17.340.045.319.621.3 غ.م.8.1غ.م. 5.2غ.م. غ.م.غ.م. تونغا

2007/…2007/…غ.م. 34.7غ.م.غ.م.38.643.8غ.م. 6.3غ.م. 10.0 غ.م. غ.م.غ.م.غ.م. توفالو

أمريكا الشاملية 
   غ.م.غ.م. 23.027.714.517.8غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.1.4> 2.5> 2.5وأوروبا

  غ.م. غ.م. 1.00.52.82.37.07.829.434.98.412.9> 2.5> 2.5أمريكا الشاملية

 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. 16.612.8برمودا

 2004/… غ.م.غ.م. 24.930.08.59.5غ.م.10.4غ.م.غ.م. غ.م.0.6> 2.5> 2.5كندا

 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غرينالند

الواليات املتحدة 
 2012/2005غ.م. غ.م. 1.10.53.22.18.16.030.035.58.413.3> 2.5> 2.5األمريكية

  غ.م.غ.م. 20.224.517.120.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. 1.6> 2.5> 2.5أوروبا

  غ.م.غ.م. 20.424.422.124.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. 1.2> 2.5> 2.5أوروبا الرشقية

20052012/2005/…19.124.020.722.69.019.0غ.م. 9.7غ.م. 4.5غ.م. 0.6> 3.02.5بيالروس

 2004/…غ.م. غ.م.19.623.324.526.4غ.م. 13.6غ.م. 8.8غ.م. 6.53.4بلغاريا

  غ.م. غ.م.23.526.122.925.7غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. 0.9> 2.5> 2.5تشيكيا

  غ.م. غ.م.21.124.023.625.8غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. 1.2> 2.5> 2.5هنغاريا

  غ.م. غ.م.21.325.323.325.7غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. > 2.5> 2.5بولندا
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1.911.36.49.14.913.116.727.026.845.536.42012/20052012/2005غ.م. 24.28.5جمهورية مولدوفا

2004/…2002/…غ.م. 18.122.225.026.715.8 غ.م.8.3غ.م. 12.8 غ.م.> 2.5> 2.5رومانيا

 غ.م. غ.م. 21.325.721.223.3غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م. غ.م.> 2.5> 2.5االتحاد الرويس

  غ.م.غ.م. 18.122.924.926.6غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م. غ.م.6.23.11.1سلوفاكيا

20022012/2005/…18.321.721.423.56.019.7غ.م. غ.م. غ.م. 3.7 غ.م.> 2.5> 2.5أوكرانيا

   غ.م. غ.م.21.826.911.316.0 غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.  غ.م.3.2> 2.5> 2.5أوروبا الشاملية

 غ.م. غ.م. 17.720.812.316.3غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.0.8> 2.5> 2.5الدامنرك

 غ.م. غ.م. 19.722.723.225.6غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.0.3> 4.22.5إستونيا

 غ.م. غ.م. 19.823.112.015.9غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.> 2.5> 2.5فنلندا

 غ.م. غ.م. 18.321.812.016.1غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.> 2.5> 2.5آيسلندا

 غ.م. غ.م. 20.327.011.514.8غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.3.9> 2.5> 2.5آيرلندا

 غ.م. غ.م. 21.325.123.025.1غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.0.6> 2.5> 2.5التفيا

 غ.م. غ.م. 22.527.222.925.5غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.2.3> 2.5> 2.5ليتوانيا

 غ.م. غ.م. 21.124.811.715.3غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.1.2> 2.5> 2.5الرنويج

 غ.م. غ.م. 17.921.511.815.4غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.0.8> 2.5> 2.5السويد

 غ.م. غ.م. 23.228.99.615.3غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.4.2> 2.5> 2.5اململكة املتحدة

   غ.م. غ.م.20.024.315.118.6 غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.  غ.م.1.6> 2.5> 2.5أوروبا الجنوبية

2005/…2005/… غ.م.13.517.223.025.32.3غ.م. 25.2 غ.م.27.0 غ.م.11.14.910.0ألبانيا

 غ.م. غ.م. 25.128.610.813.9غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. أندورا

1.42.311.88.925.617.414.416.327.129.417.618.52012/20062012/2005> 3.42.5البوسنة والهرسك

 غ.م. غ.م. 18.722.725.627.3غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  0.7> 2.92.5كرواتيا

 غ.م. غ.م. 21.625.612.415.9غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  2.6> 2.5> 2.5اليونان

 غ.م. غ.م. 20.424.613.517.3غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  1.0> 2.5> 2.5إيطاليا

 غ.م. غ.م. 25.329.612.716.4غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  > 2.5> 2.5مالطة

1.82.87.99.415.622.317.920.722.725.219.316.82013/20052013/2005> 2.5 غ.م.الجبل األسود

 غ.م. غ.م. 17.021.814.117.5غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. 4.1> 2.5> 2.5الربتغال

5.61.33.98.16.019.313.916.419.425.027.215.112.82014/20052013/2005غ.م.رصبيا

 غ.م. غ.م. 19.522.921.924.4غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. > 2.5> 2.5سلوفينيا

 غ.م. غ.م. 21.726.813.116.6غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. 1.1> 2.5> 2.5إسبانيا

جمهورية مقدونيا 
6.13.91.811.54.816.212.416.419.217.023.316.223.02011/20052011/2005اليوغوسالفية السابقة
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   غ.م. غ.م.19.423.412.917.0 غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.  غ.م.1.4> 2.5> 2.5أوروبا الغربية

 غ.م. غ.م. 17.121.213.617.3غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. > 2.5> 2.5النمسا

 غ.م. غ.م. 20.523.712.416.2غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. > 2.5> 2.5بلجيكا

 غ.م. غ.م. 19.823.513.718.1غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. 1.5> 2.5> 2.5فرنسا

 2005/…غ.م. غ.م. 19.924.212.416.3غ.م. 3.5غ.م. 1.3غ.م.  1.0> 2.5> 2.5أملانيا

 غ.م. غ.م. 19.623.612.416.1غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. 2.0> 2.5> 2.5لكسمربغ

 غ.م. غ.م. 16.920.712.316.4غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. 1.4> 2.5> 2.5هولندا

   غ.م.غ.م. 17.921.113.718.3غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م. 1.5> 2.5> 2.5سويرسا

اجلدول ألف 1.1
)يتبع(

1   الغايــة 2-1 مــن الهــدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة: "القضاء عىل الجوع وضامن حصول 

الجميــع، وال ســيام الفقــراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، عىل مــا يكفيهم من الغذاء املأمون 
واملغــّذي طــوال العــام بحلول عام 2030." الغاية 2-2 من الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة: 

"وضع نهاية لجميع أشــكال ســوء التغذية، بحلول عام 2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتّفق 
عليها دوليًا بشــأن توقّف النمو والهزال لدى األطفال دون ســن الخامســة، ومعالجة االحتياجات 

التغذوية للمراهقات والنســاء الحوامل واملرضعات وكبار الســن بحلول عام 2025"
2   أُدرجــت التقديــرات اإلقليميــة إذا تم تغطية أكرث من 50 يف املائة من الســكان. تعرض التقديرات 

كمعدالت متوّســطة عىل ثالث ســنوات للحد من هامش الخطأ يف اإلســقاطات.  
3   عدد األشــخاص الذين يعيشــون يف أرس يعاين فيها بالغ واحد عىل األقل من انعدام األمن الغذايئ. 

تعرض التقديرات كمعدالت متوّســطة عىل ثالث ســنوات للحد من أثر تقلّب العينات من ســنة إىل 
أخرى. وينبغي تفســري التقديرات القطرية عىل أنها تقديرات أساســية أولية وتعرض فقط بالنســبة 

إىل البلدان التي تســتند تقديراتها إىل بيانات وطنية رســمية )الربازيل، بوركينا فاســو، إكوادور، كندا، 
غواتيامال، املكســيك، باكســتان، سيشــيل، الواليات املتحدة األمريكية( أو تلك التي أعطت السلطات 

اإلحصائيــة الوطنيــة فيها موافقتها املســبقة عىل نرش تقديــرات املنظمة القامئة عىل بيانات غالوب 
العاملــي )Gallup®( التي وفرتها الســلطات اإلحصائية الوطنية. وتعكــس املجاميع العاملية واإلقليمية 

وشــبه اإلقليميــة البيانات التي تــم جمعها يف 150 بلًدا تقريبًا.  
4   تخضــع البيانــات املتعلقــة بفقر الدم لعام 2016 يف الدول الواقعــة ضمن منطقة أوروبا ملنظمة 

الصحــة العامليــة لعمليــة تحقيق، فهي بالتايل قابلة للتعديل. وتجمــع منطقة أوروبا ملنظمة الصجحة 
العاملية: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمســا، أذربجان، بيالروس، البوســنة والهرســك، بلغاريا، كرواتيا، 

قربص، تشــيكيا، الدامنرك، إســتونيا، فنلندا، فرنســا، أملانيا، اليونان، املجر، آسلندا، آيرلندا، إرسائيل، 
إيطاليا، كازاخســتان، قريغيزســتان، التفيا، ليتوانيا، لكســمربغ، مالطا، موناكو، الجبل األسود، هولندا، 

الرنويج، بولندا، الربتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد الرويس، ســان مارينو، رصبيا، ســلوفاكيا، 

ســلوفينيا، اسبانيا، الســويد، سويرسا، طاجيكســتان، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا، 
تركمنســتان، أكرانيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشــاملية، أوزبكســتان.  

5   بالنســبة إىل التقديرات اإلقليمية، تم تحديد التقديرات لعام 2005 عن طريق النموذج االســترشايف. 

بالنســبة إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2005، تم اســتخدام بيانات الســنة األقرب إىل 
عام 2005 واملتاحة من 2002 إىل 2008. تُحدد الســنوات الفعلية املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل 

ميني الجدول.
6   بالنســبة إىل التقديــرات اإلقليميــة، تــم تحديد التقديرات لعام 2016 عــن طريق النموذج 

االســترشايف. بالنســبة إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2016، تم اســتخدام بيانات الســنة 
األقــرب واملتاحــة مــن 2010 إىل 2015. تُحدد الســنوات الفعلية املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل 

الجدول. ميني 
7   أُدرجــت التقديــرات اإلقليميــة يف الجــدول إذا تم تغطية أكرث من 50 يف املائة من الســكان. 

بالنســبة إىل البلــدان التــي مل تتوافــر فيها بيانات لعام 2005، تم اســتخدام بيانات الســنة األقرب إىل 
عــام 2005 واملتاحــة مــن 2002 إىل 2008. تُحدد الســنوات الفعلية املشــمولة بالبيانات يف العمود 

إىل ميني الجدول.
8   أُدرجت التقديرات اإلقليمية يف الجدول إذا تم تغطية أكرث من 50 يف املائة من الســكان. بالنســبة 

إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2016، تم اســتخدام بيانات  الســنة األقرب واملتاحة من 
2010 إىل 2015. اســتثنائياً، أدرجت البيانات التي تعود للصني لعام 2008؛ ونتيجة لذلك، اســتُخدمت 

التقديرات نفســها للصني بالنســبة إىل متوســطي عامي 2005 و2015. تُحدد السنوات الفعلية 
املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل ميني الجدول.

9   انخفاض التغطية الســكانية يف ما بعد: توخي الحذر يف التفســري.

>2.5 = نســبة قصور التغذية أقّل من 2.5 يف املائة 
غ.م. غري متوفرة
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اجلدول ألف 2.1
 التقدم احملرز لتحقيق أهداف التنمية املستدامة: عدد األشخاص الذين يعانون 

 من القصور الغذائي وانعدام األمن الغذائي وأشكال معّينة من سوء التغذية وعدد الرّضع 
)يرتاوح عمرهم من 0 إىل 5 أشهر( الذين مت إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة.1

 األقاليم/
 األقاليم الفرعية/

 البلدان/
األرايض

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
صور التغذية2

من ق

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
يئ الحاد 3

من انعدام األمن الغذا

سة( 
عدد األطفال )دون سن الخام

الذين يعانون من الهزال

عدد األطفال 
 

سة(
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من التقزّم

عدد األطفال 
 

سة( 
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من الوزن الزائد

ني )18 سنة أو أكرث( 
عدد البالغ

الذين يعانون من البدانة

ب
يف سن اإلنجا

ساء 
عدد الن

 
 )15 49-( الذين يعانون 

من فقر الدم 4

عدد األطفال الرّضع الذين يرتاوح 
ىل 5 أشهر وتغّذوا 

عمرهم من 0 إ
صة

من الرضاعة الطبيعية الخال

السنوات التي تعود 
إليها البيانات

-2004 
2006

-2014 
2016

-2014 
2016

6 20165 20056 20165 20056 201620052014200520167 20058 2015

سم 
ت الج

قياسا
ى األطفال

رشي لد
الب

الرضاعة الطبيعية 
صة

الخال

نسبة مئوية

  919.6789.1666.551.7182.6154.832.540.6413.8640.9517.8613.246.960.3العامل

  211.9232.4222.012.550.349.33.35.910.222.277.895.311.014.8البلدان األقل منواً

 البلدان النامية 
  10.619.132.239.75.47.7غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.99.9110.9110.9غي الساحلية

الدول الجزرية 
  4.87.54.95.30.40.4 غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. 12.411.7الصغية النامية

االقتصادات ذات 
  8.036.737.72.93.56.513.547.057.97.811.0غ.م. 152.0182.3الدخل املنخفض

 االقتصادات
  املتوسطة الدخل 
من الرشيحة الدنيا

  37.5122.1101.311.515.364.3117.6284.2328.024.232.0غ.م. 463.6398.4

 بلدان العجز 
 الغذايئ ذات 

الدخل املنخفض
  38.077.0274.3325.326.736.4 غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م.  غ.م.503.7494.6

  191.5223.8306.914.053.359.07.49.838.266.791.2109.810.716.7أفريقيا

  9.718.627.22.24.65.01.92.819.530.816.718.61.42.2أفريقيا الشاملية

0.22012/20052013/2006> 2.91.80.20.50.50.40.53.65.83.33.80.1الجزائر

4.14.11.12.12.61.21.810.115.56.66.70.71.02014/20052014/2005مرص

 2007/...غ.م. غ.م.0.81.20.50.6غ.م.0.1 غ.م.0.1 غ.م.غ.م.غ.م.ليبيا

1.81.20.10.70.50.40.32.94.62.93.50.20.22011/20032011/2004املغرب

…/0.72014/20062014غ.م.10.31.02.12.20.20.20.81.82.53.1السودان

2012/20062012/2006> 0.1> 0.10.10.10.11.31.90.81.00.1> 0.60.60.1تونس

أفريقيا الشاملية 
  9.78.318.21.73.53.82.23.718.629.014.215.51.01.5)باستثناء السودان(

أفريقيا جنوب 
  171.9205.2282.511.848.754.05.57.019.637.774.691.29.314.5الصحراء الكربى

  112.9125.8126.94.222.424.02.53.13.98.524.430.15.38.1أفريقيا الرشقية

0.10.60.70.20.32010/20052010/2005> 0.1> 0.1غ.م.0.10.81.0غ.م.غ.م.بوروندي

…/2012…/2012> 0.1غ.م.0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.جزر القمر

2006/…2012/2006غ.م. > 0.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.0.30.1جيبويت

0.10.10.40.50.10.12010/20022010/2002> 0.1> 0.10.30.40.1غ.م.غ.م.غ.م.إريرتيا

30.428.61.56.85.70.70.40.61.54.75.81.51.72016/20052011/2005إثيوبيا

هوامــش الجــدول: لإلطــالع عىل الهوامش املرقمة، أنظر نهاية الجدول وقســم هوامش امللحق 1 يف الغالف الداخيل. 

| 86 |



 األقاليم/
 األقاليم الفرعية/

 البلدان/
األرايض

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
صور التغذية2

من ق

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
يئ الحاد 3

من انعدام األمن الغذا

سة( 
عدد األطفال )دون سن الخام

الذين يعانون من الهزال

عدد األطفال 
 

سة(
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من التقزّم

عدد األطفال 
 

سة( 
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من الوزن الزائد

ني )18 سنة أو أكرث( 
عدد البالغ

الذين يعانون من البدانة

ب
يف سن اإلنجا

ساء 
عدد الن

 
 )15 49-( الذين يعانون 

من فقر الدم 4

عدد األطفال الرّضع الذين يرتاوح 
ىل 5 أشهر وتغّذوا 

عمرهم من 0 إ
صة

من الرضاعة الطبيعية الخال

السنوات التي تعود 
إليها البيانات

-2004 
2006

-2014 
2016

-2014 
2016

6 20165 20056 20165 20056 201620052014200520167 20058 2015

سم 
ت الج

قياسا
ى األطفال

رشي لد
الب

الرضاعة الطبيعية 
صة

الخال

نسبة مئوية

0.30.61.43.13.10.21.02014/20052014/2003غ.م.10.28.80.32.41.8كينيا

20042013/2004/…0.20.51.72.20.50.3غ.م.0.2 غ.م.1.6 غ.م.غ.م. 6.410.3مدغشقر

3.34.50.11.21.20.20.10.10.31.01.40.30.42014/20042015/2004مالوي

2002/… غ.م.> 0.10.20.10.10.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.0.1> 0.1> 0.1موريشيوس

7.87.40.31.81.90.10.40.30.52.53.40.30.42011/20082013/2003موزامبيق

0.80.60.10.10.10.20.50.70.30.32015/20052014/2005> 4.04.80.1رواندا

 …/2012 غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1> 0.1 غ.م.غ.م.سيشيل

2006/…2006/… غ.م.> 0.10.20.81.10.1غ.م.0.1غ.م. 0.7 غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.الصومال

…/0.22010/20062014غ.م.0.71.0غ.م. غ.م. 10.30.40.50.50.20.1غ.م.غ.م.جنوب السودان

6.815.20.32.22.30.30.40.20.62.22.60.81.12012/20062011/2006أوغندا

جمهوريّة تنزانيا 
13.517.30.43.03.20.30.30.61.44.14.70.71.22015/20042015/2005املتحدة

6.27.40.21.11.10.20.20.20.50.91.30.30.52013/20072014/2007زامبيا

5.27.00.10.70.70.20.10.60.81.11.20.10.32014/20052015/2006زمبابوي

  32.937.649.82.07.88.90.91.31.83.912.815.51.52.3أفريقيا الوسطى

 2016/2007غ.م.غ.م.0.20.30.72.02.7غ.م.5.83.50.21.11.8أنغوال

3.71.96.40.21.11.20.30.20.51.01.92.40.20.22014/20042014/2004الكامريون

جمهورية أفريقيا 
0.12010/20062010/2006> 0.10.10.50.60.1> 0.30.30.10.1> 1.62.90.1الوسطى

2015/20042014/2004> 0.1> 0.30.91.10.10.10.10.31.11.50.1غ.م.3.94.6تشاد

0.12015/20052015/2005> 0.10.20.50.60.1> 0.1> 1.21.30.10.20.20.1الكونغو

جمهورية الكونغو 
1.15.25.60.80.60.61.46.67.40.91.52013/20072014/2007غ.م.غ.م.الدميقراطية

…/2010/20042011> 0.1غ.م.0.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غينيا االستوائية

…/2012…/2012> 0.1غ.م.0.10.10.20.3> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.10.10.1غابون

سان تومي 
2014/20062015/2006> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م. > 0.1> 0.1وبرينسيبي

  غ.م. 3.64.415.50.31.91.80.60.76.59.64.64.40.1أفريقيا الجنوبية

2007/…2007/… غ.م.> 0.10.20.20.20.1غ.م.> 0.1غ.م. 0.1 غ.م.0.60.60.8بوتسوانا

2014/20042014/2004> 0.1> 0.10.20.20.20.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.20.30.1ليسوتو

2013/20072013/2007> 0.1> 0.10.20.20.20.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.50.70.1ناميبيا

2003/…2004/…غ.م. 6.18.94.03.80.1غ.م.1.0غ.م. 1.7 غ.م.2.02.512.3جنوب أفريقيا

2014/20062014/2007> 0.1> 0.10.10.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م. 0.20.3سوازيلند

اجلدول ألف 2.1
)يتبع(
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 األقاليم/
 األقاليم الفرعية/

 البلدان/
األرايض

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
صور التغذية2

من ق

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
يئ الحاد 3

من انعدام األمن الغذا

سة( 
عدد األطفال )دون سن الخام

الذين يعانون من الهزال

عدد األطفال 
 

سة(
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من التقزّم

عدد األطفال 
 

سة( 
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من الوزن الزائد

ني )18 سنة أو أكرث( 
عدد البالغ

الذين يعانون من البدانة

ب
يف سن اإلنجا

ساء 
عدد الن

 
 )15 49-( الذين يعانون 

من فقر الدم 4

عدد األطفال الرّضع الذين يرتاوح 
ىل 5 أشهر وتغّذوا 

عمرهم من 0 إ
صة

من الرضاعة الطبيعية الخال

السنوات التي تعود 
إليها البيانات

-2004 
2006

-2014 
2016

-2014 
2016

6 20165 20056 20165 20056 201620052014200520167 20058 2015

سم 
ت الج

قياسا
ى األطفال

رشي لد
الب

الرضاعة الطبيعية 
صة

الخال

نسبة مئوية

  32.437.391.15.216.519.21.51.96.413.832.741.22.43.4أفريقيا الغربية

0.20.41.21.30.10.22014/20062014/2006> 1.31.10.10.70.60.20.1بنن

0.42016/20062014/2006> 0.20.41.72.10.1> 3.33.72.90.21.10.90.20.1بوركينا فاسو

2005/… غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. > 0.1> 0.1كابو فريدي

0.12012/20062012/2004> 2.93.50.31.21.00.30.10.50.92.12.90.1كوت ديفوار

2006/…2013/2006 غ.م.> 0.10.20.30.1> 0.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.1 غ.م.0.20.2غامبيا

2.02.16.80.20.90.70.10.10.71.62.83.30.40.52014/20062014/2006غانا

2.12.20.20.70.60.10.10.20.31.21.50.10.12012/20052012/2005غينيا 

2014/20062014/2006> 0.1> 0.10.20.20.1> 0.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.1 غ.م.0.40.5غينيا-بيساو

0.12013/20072013/2007> 0.10.10.40.40.1> 0.1> 0.20.20.1> 1.31.90.1ليبرييا

2006/…2006/… غ.م.0.20.41.72.00.2غ.م.0.1غ.م.1.0غ.م.غ.م.1.40.7مايل

2015/20072011/2007> 0.1> 0.10.20.30.40.1> 0.1> 0.40.20.10.20.20.1موريتانيا

2.12.20.71.61.60.10.10.10.31.52.10.10.22012/20062012/2006النيجر

9.214.344.62.29.910.21.40.53.68.116.721.11.01.22015/20032013/2003نيجرييا

0.30.51.61.90.20.22015/20052014/2005> 0.1> 2.41.70.20.40.50.1السنغال

0.12013/20052010/2005> 1.92.00.10.40.40.10.10.10.20.60.80.1سرياليون

0.10.20.70.90.10.12014/20062014/2006> 0.1> 1.40.82.40.10.30.30.1توغو

أفريقيا جنوب 
 الصحراء الكربى 

)مبا يف ذلك السودان(
181.7215.5291.213.052.956.85.66.519.537.777.094.39.715.2  

  664.7514.9317.935.9117.086.515.219.9113.5223.1349.5419.927.634.4 آسيا

  8.25.61.490.31.291.00.590.84.27.06.06.20.30.6آسيا الوسطى

0.12015/20062015/2006> 0.20.10.20.20.20.21.82.61.41.40.1غ.إ.0.9كازاخستان

0.12014/20062014/2006> 0.10.10.10.10.30.50.50.60.1> 0.50.40.1قريغيزستان

2.82.60.30.10.30.30.10.10.30.50.60.70.10.12012/20052012/2005طاجيكستان

0.12015/20062016/2006> 0.30.60.40.50.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.1 غ.م.0.20.3تركامنستان

2006/…2006/… غ.م.1.52.83.13.00.1غ.م.0.3غ.م. 0.5 غ.م.3.81.9أوزبكستان

  216.2148.39.41.710.84.94.84.745.496.780.2107.45.15.1آسيا الرشقية

204.3134.71.888.67.44.55.240.789.768.595.04.34.62010/20052008/2008الصني

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.م. 202.8133.4الصني القارية

مقاطعة تايوان 
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.1.41.2الصينية

 مقاطعة هونج 
 كونج اإلدارية

 الخاصة يف الصني
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.غ.إ.غ.إ.

مقاطعة مكاو 
اإلدارية الخاصة يف 

الصني
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. > 0.1> 0.1
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جمهورية كوريا 
2004/… غ.م.0.40.62.02.20.2غ.م. غ.م. 0.10.80.5غ.م. 8.410.3الشعبية الدميقراطية

 …/2010 غ.م.غ.م.0.12.93.85.75.6غ.م.0.4غ.م.0.50.1غ.إ.غ.إ.اليابان

2013/20052014/2005> 0.1> 0.20.30.10.20.1> 0.1> 0.1> 0.10.1> 0.80.60.1منغوليا

 2010/2003غ.م. غ.م.0.10.10.20.21.22.32.12.8> 0.1غ.إ.غ.إ.جمهورية كوريا

 آسيا الرشقية 
)باستثناء الصني 

القارية(
  غ.م. غ.م. 11.712.4غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.12.113.81.2

  102.064.845.05.218.915.12.34.211.424.544.448.53.34.2جنوب رشقي آسيا

 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.10.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.غ.م. غ.إ.غ.إ.بروين دار السالم

0.10.31.82.00.20.22014/20052014/2005> 0.1> 2.72.42.30.20.70.60.1كمبوديا

2012/2007…/2.84.59.818.020.21.62.12013غ.م.8.8غ.م.42.120.33.3إندونيسيا

جمهورية الو 
0.12011/20062012/2006> 0.10.50.70.1> 0.1> 0.1> 0.10.40.40.1غ.م.1.51.2الدميقراطية الشعبية

 2015/2006غ.م. غ.م.0.21.42.81.72.1غ.م.0.20.40.4غ.إ.1.0ماليزيا

…/0.22016/20032010غ.م.16.19.11.10.32.21.30.10.10.51.45.86.9ميامنار

2003/…2013/2003غ.م. 14.113.90.93.83.30.30.61.53.16.44.20.8الفلبني

 غ.م. غ.م.0.20.30.20.3غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.غ.م.غ.م.سنغافورة

0.12012/20062012/2006> 8.16.50.30.70.60.30.42.55.04.35.60.1تايلند

2013/20032013/2003> 0.1> 0.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.0.10.1> 0.1غ.م. 0.30.3تيمور ليشتي

15.310.02.40.52.21.90.20.40.61.75.66.30.20.42015/20052014/2005فييت نام

  316.7271.6235.927.681.161.25.997.927.653.6200.8234.217.722.2آسيا الجنوبية

…/0.52013/20042015غ.م.8.17.55.20.52.72.00.20.30.20.41.83.2أفغانستان

23.724.42.27.75.50.20.21.43.116.918.21.41.72014/20052014/2004بنغالديش

…/2010/20082015> 0.1غ.م.0.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.بوتان

14.629.8153.4175.612.816.72015/20062014/2006غ.م.234.9190.726.062.247.52.5الهند

جمهورية إيران 
…/0.72011/20042011غ.م.7.512.66.07.2غ.م.غ.م.4.34.30.30.40.4اإلسالمية

 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1ملديف

0.10.30.62.62.80.40.32014/20062014/2006> 4.12.30.31.71.10.1نيبال

2013/2007…/1.13.16.018.225.31.72.12012غ.م.10.7غ.م.35.737.62.5باكستان

2007/…2012/2007غ.م. 0.41.01.71.70.3> 0.1> 5.74.60.40.30.30.1رسي النكا

آسيا الجنوبية 
  غ.م.  غ.م.47.458.6 غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م.81.880.953.1)باستثناء الهند(
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  21.624.725.31.14.94.41.72.224.941.418.123.71.01.2آسيا الغربية

2016/20052010/2005> 0.1> 0.30.40.20.20.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.20.10.10.1أرمينيا

2013/20062013/2006> 0.1> 0.20.20.10.10.81.51.01.00.1> 0.1غ.م. غ.إ.0.5أذربيجان

  غ.م.غ.م.0.10.30.10.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.البحرين

  غ.م.غ.م.0.20.20.10.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1قربص

2005/…2005/… غ.م.> 0.50.70.30.30.1غ.م.> 0.1 غ.م.> 0.1 غ.م.0.30.3جورجيا

0.62.54.22.22.70.20.22011/20042011/2006غ.م.7.610.10.30.81.1العراق

  غ.م.غ.م.1.01.40.20.3غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. 0.1غ.إ.غ.إ.إرسائيل

2012/20022012/2007> 0.1> 0.71.30.40.70.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.20.31.00.1األردن

2015/20052014/2006غ.م. غ.م.0.50.90.10.3> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.إ.غ.إ.الكويت

 …/2004 غ.م.غ.م.0.61.00.30.5غ.م.0.1غ.م. 0.1غ.م. غ.م. 0.10.3لبنان

…/2014…/2014> 0.1غ.م.0.30.60.20.3> 0.1غ.م.0.1غ.م.> 0.1 غ.م.0.30.3سلطنة ُعامن

2014/20072013/2006غ.م. غ.م.0.20.3غ.م.غ.م. 0.10.10.10.1> 0.40.1غ.م.غ.م.فلسطني

…/2012> 0.1غ.م.0.1> 0.20.70.1غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.قطر

اململكة العربية 
 …/2005غ.م. غ.م.3.76.32.53.4غ.م.0.2غ.م. 0.3غ.م. 2.01.4السعودية

الجمهورية العربية 
2006/…2006/…غ.م. 1.62.71.51.60.1غ.م.0.5غ.م. 0.7 غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.السورية

0.11.00.60.60.710.315.55.76.50.30.42013/20042014/2003غ.إ.غ.إ.تركيا

اإلمارات العربية 
 غ.م. غ.م.0.82.20.20.5غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. 0.20.3املتحدة

6.27.73.40.61.91.80.20.10.91.52.84.80.10.12013/20032013/2003اليمن

 آسيا الوسطى 
  324.9277.1237.927.982.462.26.498.831.760.6206.8240.417.023.0وآسيا الجنوبية

 آسيا الرشقية 
  318.2213.154.56.929.720.07.18.956.8121.0124.6155.97.39.2وجنوب رشقي آسيا

 آسيا الغربية
  31.343.253.03.39.59.43.65.144.472.234.842.32.33.5وأفريقيا الشاملية

أمريكا الالتينية 
  0.78.95.93.93.762.396.137.637.64.63.5 غ.م.50.940.7والبحر الكاريبي

  90.10.390.20.290.23.55.43.43.40.20.2 غ.م.9.17.7البحر الكاريبي

 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. > 0.1> 0.1أنتيغوا وباربودا

  غ.م.غ.م.> 0.1> 0.10.10.1غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. > 0.1> 0.1جزر البهاما

 …/2012غ.م. غ.م.> 0.1> 0.10.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1غ.م. > 0.1> 0.1بربادوس

2014/2006> 0.1> 1.62.30.80.70.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.غ.إ.غ.إ.كوبا

 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. > 0.1> 0.1دومينيكا
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الجمهورية 
2013/20062014/2006> 0.1> 0.10.10.10.10.91.50.80.80.1> 2.31.40.1الدومينيكية

 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. > 0.1> 0.1غرينادا

0.40.71.21.30.10.12012/20062012/2006> 0.1> 0.10.40.30.1 غ.م.5.35.0هايتي

2012/20062011/2005> 0.1> 0.30.50.20.20.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م. 0.20.2جامايكا

 غ.م. غ.م.0.20.2غ.م.  غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.غ.م.بورتوريكو

 غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.سانت كيتس ونيفيس

 …/2012 غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1غ.م. > 0.1> 0.1سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
  غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.> 0.1> 0.1غرينادين

2006/…غ.م. > 0.20.30.10.10.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.> 0.20.1ترينيداد وتوباغو

  0.8 غ.م.12.311.69.90.13.72.51.01.018.228.08.07.4أمريكا الوسطى

2015/20062016/2006> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1بليز

…/20082011/…> 0.1غ.م.0.50.80.20.2غ.م.> 0.1غ.م. > 0.1 غ.م.0.20.30.2كوستاريكا

2014/20032014/2003> 0.1> 0.60.80.30.40.1> 0.1> 0.20.10.1> 0.60.80.80.1السلفادور

1.01.00.10.10.81.40.70.70.20.22015/20022015/2002> 2.12.51.80.1 غواتيامال

0.40.80.30.40.10.12012/20062012/2006> 0.30.20.10.1> 1.21.20.1هندوراس

…/0.32015/20062012غ.م.6.15.44.20.11.81.40.90.615.122.86.05.1املكسيك

20042012/2007/…> 0.1> 0.40.70.20.30.1غ.م.> 0.1غ.م. 0.1 غ.م.1.31.0نيكاراغوا

…/20032014/…> 0.1غ.م.0.40.60.30.2غ.م.غ.م.غ.م. 0.1 غ.م.0.80.4بنام

   غ.م.29.521.521.490.44.993.22.792.540.662.726.226.93.1أمريكا الجنوبية

…/20052012/…0.2غ.م.6.08.51.62.0غ.م.0.4غ.م. 0.3 غ.م.1.91.6األرجنتني

 دولة بوليفيا 
0.61.10.70.80.10.22012/20032012/2003غ.م.0.40.20.1> 2.82.20.1املتعددة القوميات

2006/…2007/… غ.م.19.029.914.515.51.3غ.م.1.2غ.م. 1.2غ.م. 0.7غ.إ.8.6الربازيل

 2014/2004 غ.م.غ.م.0.10.12.73.90.40.7> 0.1> 0.1> 0.60.70.70.1شييل

0.70.50.20.24.26.63.62.80.40.32010/20052010/2005> 4.23.40.1كولومبيا

2004/…2012/2004 غ.م.0.40.40.10.11.21.90.80.80.1> 2.31.91.10.1إكوادور

2014/20062014/2006> 0.1> 0.10.10.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م. > 0.1> 0.1غيانا

2004/…2012/2005غ.م. > 0.10.40.70.30.40.1> 0.10.10.1> 0.70.80.1باراغواي

2.44.02.11.60.40.42014/20052012/2005غ.م.0.90.40.3> 5.42.50.1بريو

2010/20062010/2006> 0.1> 0.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1> 0.1سورينام

 2011/2004غ.م. غ.م.0.50.70.20.2> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.إ.0.1أوروغواي

جمهورية فنزويال 
 2005/…غ.م. غ.م.3.35.11.92.0غ.م.0.2 غ.م.0.5غ.م. 2.84.1البوليفارية
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   غ.م.غ.م. 5.27.51.21.5غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.1.82.5أوسيانيا

   غ.م.غ.م. 4.46.40.50.6غ.م.  غ.م. غ.م.غ.م.  غ.م.0.8غ.إ.غ.إ.أسرتاليا ونيوزيلندا

 2007/… غ.م.غ.م.3.75.30.40.5غ.م.0.1غ.م. > 0.1غ.م. 0.7غ.إ.غ.إ.أسرتاليا

  غ.م.غ.م.0.71.00.10.1غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.غ.إ.غ.إ.نيوزيلندا

أوسيانيا باستثناء 
  غ.م. غ.م. 0.10.50.50.10.10.71.10.70.9 غ.م. غ.م. غ.م.أسرتاليا ونيوزيلندا

   غ.م.0.61.00.70.90.1 غ.م.غ.م.  غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.  غ.م. غ.م.ميالنيزيا

2004/…2004/… غ.م.> 0.10.20.10.10.1غ.م.> 0.1غ.م. > 0.1غ.م.  غ.م.> 0.1> 0.1فيجي

 غ.م. غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1كاليدونيا الجديدة

2006/…2010/2005 غ.م.0.10.40.70.50.70.1> 0.10.40.50.1غ.م.غ.م.غ.م.بابوا غينيا الجديدة

2007/…2007/…غ.م. > 0.10.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1 غ.م.> 0.1 غ.م.غ.م. > 0.1> 0.1جزر سليامن

2013/20072013/2007> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م. > 0.1> 0.1فانواتو

  غ.م.غ.م.> 0.1> 0.10.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. ميكرونيزيا

 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م. غ.م.غ.م. غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1كرييبايت

2007/…غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.جزر مارشال

واليات ميكرونيزيا 
 غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.املوحدة

2007/…2007/…غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.ناورو

 غ.م. غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.باالو

  غ.م.غ.م. > 0.1> 0.10.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1بولينيزيا

 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.ساموا األمريكية

  غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.جزر كوك

 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1بولينيزيا الفرنسية

  غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.نيوي

  غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1ساموا

توكيالو )عضو 
 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.منتسب(

…/2012…/2012> 0.1غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1 غ.م.غ.م.غ.م.تونغا

2007/…2007/… غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.> 0.1> 0.1غ.م.> 0.1غ.م. > 0.1 غ.م.غ.م. غ.م.غ.م.توفالو

أمريكا الشاملية 
  غ.م.غ.م.191.8243.638.244.3غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.15.2غ.إ.غ.إ.وأوروبا

  غ.م.غ.م.3.60.10.60.51.51.773.196.26.910.6غ.إ.غ.إ.أمريكا الشاملية

اجلدول ألف 2.1
)يتبع(

| 92 |



 األقاليم/
 األقاليم الفرعية/

 البلدان/
األرايض

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
صور التغذية2

من ق

ص الذين يعانون 
عدد األشخا

 
يئ الحاد 3

من انعدام األمن الغذا

سة( 
عدد األطفال )دون سن الخام

الذين يعانون من الهزال

عدد األطفال 
 

سة(
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من التقزّم

عدد األطفال 
 

سة( 
)دون سن الخام

 
الذين يعانون من الوزن الزائد

ني )18 سنة أو أكرث( 
عدد البالغ

الذين يعانون من البدانة

ب
يف سن اإلنجا

ساء 
عدد الن

 
 )15 49-( الذين يعانون 

من فقر الدم 4

عدد األطفال الرّضع الذين يرتاوح 
ىل 5 أشهر وتغّذوا 

عمرهم من 0 إ
صة

من الرضاعة الطبيعية الخال

السنوات التي تعود 
إليها البيانات

-2004 
2006

-2014 
2016

-2014 
2016

6 20165 20056 20165 20056 201620052014200520167 20058 2015

سم 
ت الج

قياسا
ى األطفال

رشي لد
الب

الرضاعة الطبيعية 
صة

الخال

نسبة مئوية

 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1برمودا

 2004/…غ.م.غ.م.6.38.50.70.8غ.م.0.2 غ.م.غ.م.غ.م. 0.2غ.إ.غ.إ.كندا

 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غرينالند

الواليات املتحدة 
 2012/2005 غ.م.غ.م.3.40.10.60.41.61.266.987.76.29.8غ.إ.غ.إ.األمريكية

  غ.م.غ.م.118.7147.431.433.7غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.11.7غ.إ.غ.إ.أوروبا

  غ.م.غ.م.48.658.317.516.8غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.3.3غ.إ.غ.إ.أوروبا الرشقية

20052012/2005/…> 0.1> 1.51.80.50.50.1غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.0.1غ.إ.0.3بيالروس

 2004/…غ.م.غ.م.1.21.40.40.4غ.م.> 0.1غ.م.> 0.1غ.م.0.50.2بلغاريا

 غ.م.غ.م.1.92.30.60.6غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.إ.غ.إ.تشيكيا

 غ.م.غ.م.1.71.90.60.6غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.إ.غ.إ.هنغاريا

 غ.م.غ.م.6.47.92.32.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.إ.غ.إ.بولندا

2012/20052012/2005> 0.1> 0.40.50.30.30.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1 غ.م.1.00.3جمهورية مولدوفا

2004/…2002/… غ.م.> 3.23.91.31.20.1غ.م.0.1غ.م.0.1غ.م.غ.إ.غ.إ.رومانيا

  غ.م.غ.م.24.529.58.48.0غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.إ.غ.إ.االتحاد الرويس

 غ.م. غ.م.0.81.00.40.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.30.20.1سلوفاكيا

20022012/2005/…0.1> 7.08.02.62.50.1غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.م.غ.إ.غ.إ.أوكرانيا

  غ.م.غ.م.16.321.42.63.7غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.3.3غ.إ.غ.إ.أوروبا الشاملية

 غ.م.غ.م.0.70.90.20.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1غ.إ.غ.إ.الدامنرك

 غ.م.غ.م.0.20.20.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1غ.إ.> 0.1إستونيا

 غ.م.غ.م.0.81.00.10.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.إ.غ.إ.فنلندا

 غ.م.غ.م.> 0.1> 0.10.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.إ.غ.إ.آيسلندا

 غ.م.غ.م.0.60.90.10.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.2غ.إ.غ.إ.آيرلندا

 غ.م.غ.م.0.40.40.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1غ.إ.غ.إ.التفيا

 غ.م.غ.م.0.60.70.20.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.إ.غ.إ.ليتوانيا

 غ.م.غ.م.0.71.00.10.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.إ.غ.إ.الرنويج

 غ.م.غ.م.1.31.60.20.3غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.إ.غ.إ.السويد

 غ.م.غ.م.10.914.51.42.3غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.2.7غ.إ.غ.إ.اململكة املتحدة

  غ.م.غ.م.24.531.25.66.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.2.4غ.إ.غ.إ.أوروبا الجنوبية

2005/…2005/… غ.م.> 0.30.40.20.20.1غ.م.0.1غ.م. 0.1 غ.م.0.30.10.3ألبانيا

  غ.م.غ.م.> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.أندورا

2012/20062012/2005> 0.1> 0.40.50.30.30.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.10.1غ.إ.0.1البوسنة والهرسك

 غ.م.غ.م.0.70.80.30.3غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1غ.إ.0.1كرواتيا

 غ.م.غ.م.2.02.40.30.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.3غ.إ.غ.إ.اليونان
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 غ.م.غ.م.9.912.51.92.2غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.6غ.إ.غ.إ.إيطاليا

 غ.م.غ.م.> 0.1> 0.10.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.إ.غ.إ.مالطة

2013/20052013/2005> 0.1> 0.1> 0.1> 0.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1غ.إ.غ.م.الجبل األسود

 غ.م.غ.م.1.41.90.40.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.0.4غ.إ.غ.إ.الربتغال

2014/20052013/2005> 0.1> 0.10.11.31.50.50.60.1> 0.1> 0.1> 0.50.10.1غ.م.رصبيا

 غ.م.غ.م.0.30.40.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.إ.غ.إ.سلوفينيا

 غ.م.غ.م.7.810.31.51.7غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.0.5غ.إ.غ.إ.إسبانيا

جمهورية مقدونيا 
2011/20052011/2005> 0.1> 0.30.30.10.10.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.1> 0.10.1اليوغوسالفية السابقة

  غ.م.غ.م.29.336.65.77.0غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.2.6غ.إ.غ.إ.أوروبا الغربية

 غ.م.غ.م.1.11.50.30.3غ.م.غ.م.غ.م.غ.م. غ.م.غ.إ.غ.إ.النمسا

 غ.م.غ.م.1.72.10.30.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.إ.غ.إ.بلجيكا

 غ.م.غ.م.9.511.92.02.5غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.9غ.إ.غ.إ.فرنسا

 2005/…غ.م.غ.م.13.716.82.42.8غ.م.0.1غ.م.> 0.1غ.م.0.8غ.إ.غ.إ.أملانيا

 غ.م.غ.م.> 0.1> 0.10.10.1غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.> 0.1غ.إ.غ.إ.لكسمربغ

 غ.م.غ.م.2.12.80.50.6غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.2غ.إ.غ.إ.هولندا

  غ.م.غ.م.1.11.40.30.4غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0.1غ.إ.غ.إ.سويرسا

اجلدول ألف 2.1
)يتبع(

1   املقصــد 2-1 مــن الهــدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة: "القضاء عىل الجوع وضامن حصول 

الجميــع، وال ســيام الفقــراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، عىل مــا يكفيهم من الغذاء املأمون 
واملغــّذي طــوال العــام بحلول عام 2030." املقصد 2-2 من الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة: 

"وضع نهاية لجميع أشــكال ســوء التغذية، بحلول عام 2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتّفق 
عليها دوليًا بشــأن توقّف النمو والهزال لدى األطفال دون ســن الخامســة، ومعالجة االحتياجات 

التغذوية للمراهقات والنســاء الحوامل واملرضعات وكبار الســن بحلول عام 2025."
2   ُدرجــت التقديــرات اإلقليميــة إذا تم تغطية أكرث من 50 يف املائة من الســكان. تعرض التقديرات 

كمعدالت متوّســطة عىل ثالث ســنوات للحد من هامش الخطأ يف اإلســقاطات.
3   عدد األشــخاص الذين يعيشــون يف أرس يعاين فيها بالغ واحد عىل األقل من انعدام األمن الغذايئ. 

تعرض التقديرات كمعدالت متوّســطة عىل ثالث ســنوات للحد من أثر تقلّب العينات من ســنة إىل 
أخرى. وينبغي تفســري التقديرات القطرية عىل أنها تقديرات أساســية أولية وتعرض فقط بالنســبة 

إىل البلدان التي تســتند تقديراتها إىل بيانات وطنية رســمية )الربازيل، بوركينا فاســو، إكوادور، كندا، 
غواتيامال، املكســيك، باكســتان، سيشــيل، الواليات املتحدة األمريكية( أو تلك التي أعطت السلطات 

اإلحصائيــة الوطنيــة فيها موافقتها املســبقة عىل نرش تقديــرات املنظمة القامئة عىل بيانات غالوب 
العاملــي )Gallup®( التي وفرتها الســلطات اإلحصائية الوطنية. وتعكــس املجاميع العاملية واإلقليمية 

وشــبه اإلقليميــة البيانات التي تــم جمعها يف 150 بلًدا تقريبًا. 
4   تخضــع البيانــات املتعلقــة بفقر الدم لعام 2016 يف الدول الواقعــة ضمن منطقة أوروبا ملنظمة 

الصحــة العامليــة لعمليــة تحقيق، فهي بالتايل قابلة للتعديل. وتجمــع منطقة أوروبا ملنظمة الصجحة 
العاملية: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمســا، أذربجان، بيالروس، البوســنة والهرســك، بلغاريا، كرواتيا، 

قربص، تشــيكيا، الدامنرك، إســتونيا، فنلندا، فرنســا، أملانيا، اليونان، املجر، آسلندا، آيرلندا، إرسائيل، 
إيطاليا، كازاخســتان، قريغيزســتان، التفيا، ليتوانيا، لكســمربغ، مالطا، موناكو، الجبل األسود، هولندا، 

الرنويج، بولندا، الربتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد الرويس، ســان مارينو، رصبيا، ســلوفاكيا، 

ســلوفينيا، اسبانيا، الســويد، سويرسا، طاجيكســتان، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا، 
تركمنســتان، أكرانيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشــاملية، أوزبكســتان.

5   بالنســبة إىل التقديرات اإلقليمية، تم تحديد التقديرات لعام 2005 عن طريق النموذج االســترشايف. 

بالنســبة إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2005، تم اســتخدام بيانات الســنة األقرب إىل 
عام 2005 واملتاحة من 2002 إىل 2008. تُحدد الســنوات الفعلية املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل 

ميني الجدول.
6   بالنســبة إىل التقديرات اإلقليمية، تم تحديد التقديرات لعام 2016 عرب النموذج االســترشايف. 

بالنســبة إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2016، تم اســتخدام البيانات املتاحة من الســنة 
األقرب واملتاحة من 2010 إىل 2015. تُحدد الســنوات الفعلية املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل ميني 

الجدول.
7   أُدرجت التقديرات اإلقليمية يف الجدول إذا تم تغطية أكرث من 50 يف املائة من الســكان. بالنســبة 

إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2005، تم اســتخدام بيانات الســنة األقرب واملتاحة من 
2002 إىل 2008. تُحدد الســنوات الفعلية املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل ميني الجدول.

8   أُدرجت التقديرات اإلقليمية يف الجدول إذا تم تغطية أكرث من 50 يف املائة من الســكان. بالنســبة 

إىل البلدان التي مل تتوافر فيها بيانات لعام 2016، تم اســتخدام بيانات الســنة األقرب واملتاحة من 
2010 إىل 2015. وبصــورة اســتثنائية، أدرجــت البيانات التي تعــود للصني لعام 2008؛ ونتيجة لذلك، 

اســتُخدمت التقديرات نفســها للصني بالنســبة إىل متوسطي عامي 2005 و2015. تُحدد السنوات 
الفعليــة املشــمولة بالبيانات يف العمود إىل ميني الجدول.

9   انخفاض التغطية الســكانية يف ما بعد: توخي الحذر يف التفســري.

>0.1 = أقّل من 000 100 شــخص
غ.إ. = غــري مهم من الناحية اإلحصائية

غ.م. = غري متوفرة
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مالحظات منهجية
قصور التغذية

التعريف: يعرف قصور التغذية بأنه الحالة التي يكون فيها االستهالك 

الغذايئ املعتاد للفرد غري كاف لتوفري كمية الطاقة الغذائية الالزمة 

للحفاظ عىل حياة طبيعية ونشطة وصحية.

كيف يتم اإلبالغ عنه: يتم اإلبالغ عن املؤرش عىل أنه مؤرش انتشار قصور 

التغذية، وهو تقدير لنسبة السكان الذين يعانون من قصور التغذية 

خالل الفرتة املشارة إليها )عادة سنة واحدة(.

املنهجيــة: من أجل حســاب مؤرش انتشــار قصــور التغذية لدى 

الســكان، يتــم وضع منوذج توزيــع احتاميل ملســتويات املتناول اليومي 

مــن الطاقــة الغذائية املعتــادة )املعرب عنها بالســعرات الحرارية( 

لفــرد عــادي، من خــالل وظيفة كثافة االحتــامل البارامرتية f(x). وما 

أن يتــم متييــز وظيفــة كثافة االحتامل، يتــم الحصول عىل املؤرش عىل 

أنــه االحتــامل الرتاكمي ملتنــاول الطاقة الغذائيــة املعتادة (x) التي 

هــي أقــل من الحــد األدىن ملتطلبات الطاقــة الغذائية )أي أقل من 

أدىن نطــاق مقبــول لتوزيــع متطلبات الطاقة( لفرد متوســط عادي، 

كــام هو موضــح يف الصيغة أدناه:

PoU = ∫x<MDER f(x | DEC; CV; Skew)dx

حيث DEC تعني )متوسط استهالك الطاقة الغذائية(، وCV )معامل 

االختالف، الذي يعكس انتشار التوزيع، أو عدم املساواة يف الحصول عىل 

الغذاء(، وSkew )االنحراف، الذي يحدد عدم التامثل يف التوزيع( مييز 

توزيع مستويات الطاقة الغذائية املعتادة )للحصول عىل وصف تفصييل، 

 .)www.fao.org/3/a-i4046e.pdf  أنظر

مصدر البيانات: ميكن استخدام مصادر بيانات مختلفة لتقدير البارامرتات 

املختلفة للنموذج.

استهالك الطاقة الغذائية. يتناسب متوسط توزيع استهالك الطاقة 

الغذائية للفرد العادي ضمن مجموعة سكانية مع متوسط االستهالك 

الغذايئ اليومي للفرد يف املجموعة السكانية. وميكن تقدير استهالك 

الطاقة الغذائية من بيانات عن استهالك األغذية التي تم الحصول عليها 

من خالل الدراسات االستقصائية التي متثل املجموعة السكانية. كام ميكن 

تقدير استهالك الطاقة الغذائية من حسابات إجاميل العرض واستهالك 

جميع السلع الغذائية يف بلد معني، حيث يتم التعبري عن مساهمة كل 

 سلعة يف توافر الغذاء لالستهالك البرشي من خالل محتوى الطاقة 

الغذايئ واملجموع مقسوما عىل حجم املجموعة السكانية. واملصدر 

الرئييس للبيانات املتعلقة مبوازين األغذية الوطنية هي موازين األغذية 

 التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة ملعظم البلدان يف العامل

.)www.fao.org/economic/ess/fbs/en/ أنظر(

معامل االختالف واالنحراف. أهم مصادر البيانات لتقدير معامل 

االختالف واالنحراف هي الدراسات االستقصائية لألرس املتعددة األغراض، 

مثل مسوح قياس مستوى املعيشة أو مسوح دخل األرس واستقصاءات 

اإلنفاق )استقصاءات ميزانية األرس(، التي تجمع أيضاً املعلومات عن 

استهالك األغذية.

الحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية. تحتسب متطلبات الطاقة البرشية 

برضب املتطلبات املعيارية ملعدل األيض األسايس )املعرب عنه بالكيلوغرام 

لكتلة الجسم( بالوزن املثايل لشخص سليم من طول معني، ومن ثم رضبه 

مبعامل مستوى النشاط البدين. وبالتايل، تحتسب نطاقات االحتياجات 

من الطاقة العادية لكل جنس وفئة عمرية من املجموعة السكانية. ويتم 

الحصول عىل الحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية ملجموعة سكانية 

معينة، مبا يف ذلك بالنسبة للسكان الوطنيني، عىل أنه املتوسط املرجح 

لنطاقات الحد األدىن من متطلبات الطاقة لكل جنس وعمر، وذلك 

باستخدام حجم السكان يف كل مجموعة كأوزان.

إسقاطات معدل انتشار قصور التغذية لعام 2016. تم الحصول عىل 

التقديرات الخاصة مبعدل انتشار قصور التغذية لعام 2016 من خالل 

إسقاط كل من معايري النموذج وتطبيق الصيغة املذكورة أعاله عىل 

املعايري التي تم إسقاطها. ويف حني تم ذلك بشكل منفصل بالنسبة إىل 

كل قيمة معدل انتشار قصور التغذية لكل البلدان يف عام 2016، وحدها 

مجاميع القيم عىل املستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي والعاملي مبيّنة يف 

التقرير للحد من أي تفاوت ممكن يف اإلسقاطات. 

إسقاطات استهالك الطاقة الغذائية. تشري معظم البيانات األخرية 

املتاحة من ميزانيات األغذية الوطنية يف معظم البلدان إىل سنة واقعة 

بني 2013 و2015. ولتقدير قيمة استهالك الطاقة الغذائية حتى سنة 

2016، تُستخدم البيانات عن توافر السلع األساسية الرئيسية للفرد 

الواحد – الحبوب، اللحوم، البذور الزيتيةو السكر التي تتيحها شعبة 
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التجارة واألسواق يف منظمة األغذية والزراعة،1 لتقدير معدالت االختالف 

املحتملة يف مجموع توافر األغذية من 2013 أو 2014 أو 2015 

)بحسب البلد( إىل 2016. وتطبّق معدالت االختالف هذه من ثّم عىل 

آخر قيم استهالك الطاقة الغذائية املتاحة الستخدامها يف اإلسقاطات 

حتى عام 2016.

إسقاطات معامل االختالف. يتم الحصول عىل التقديرات الخاصة 

مبعامل االحرتاف من خالل تحليل بيانات ساتهالك األغذية التي يتم 

جمعها من خالل عمليات املسح لألرس املعيشية. ويتم استيفاء قيم 

معامل االختالف لسنوات عدة بني فرتات املسح. وقد جرى استخدام 

نتائج تحليل البيانات عن مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ التي تم 

جمعها يف 2014 و2015 و2016 لتقدير التغريات املحتملة يف معامل 

االختالف خالل تلك السنوات وتطبيقها عىل آخر التقديرات املتاحة 

استناًدا إىل بيانات املسح. 

إسقاطات الحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية. يُحسب الحد األدىن 

ملتطلبات الطاقة الغذائية باستخدام بيانات شعبة األمم املتحدة للسكان 

عن مجموع السكان والرتكيبة السكانية والطول املتوسط بحسب الجنس 

والفئة العمرية للسكان، وغريها من اإلحصاءات املرجعية الدولية. 

ونتيجة لذلك، تستند إسقاطات الحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية 

إىل إسقاطات بيانات شعبة األمم املتحدة للسكان )تنقيح 2015( وإىل 

أحدث املعلومات عن الطول املتوسط املستمد من عمليات املسح 

الجغرايف والصحي. 

التحديات والقيود: يف حني أن حالة قصور التغذية تنطبق عىل األفراد، فإنه 

بسبب االعتبارات املفاهيمية واالعتبارات املتعلقة بالبيانات، ميكن أن يشري 

املؤرش فقط إىل مجموعة سكانية أو مجموعة أفراد. وبالتايل، فإن انتشار 

قصور التغذية هو تقدير لنسبة األفراد يف مجموعة ما ينطبق عليهم هذا 

الرشط؛ وهو ال يستند إىل تحديد األفراد الذين يعانون من قصور التغذية.

ونظرا للطبيعة االحتاملية لالستدالل وهوامش عدم اليقني املقرتنة 

بتقديرات كل من البارامرتات يف النموذج، فإن دقة تقديرات انتشار 

نقص التغذية هي منخفضة عموماً. ويف حني أنه من غري املمكن حساب 

هوامش الخطأ بشأن تقديرات انتشار نقص التغذية، فإنه من املرجح 

أنها تتجاوز 5 يف املائة يف معظم الحاالت. ولهذا السبب، ال تعترب منظمة 

األغذية والزراعة أن تقديرات انتشار نقص التغذية عىل املستوى الوطني 

التي هي أقل من 2.5 يف املائة موثوقة بدرجة كافية لإلبالغ عنها. 

املراجع:

1 . FAO. 1996. The Sixth World Food Survey. Appendix 3.
www.fao.org/docrep/012/w0931e/ :متاح أيضا على( .Rome

.)w0931e16.pdf

2 . L. Naiken. 2003. Keynote paper: FAO methodology
 for estimating the prevalence of undernourishment.

 In: FAO. Proceedings Measurement and Assessment of
 Food Deprivation and Undernutrition International

 .Scientific Symposium, Rome, 26–28 June 2002. Rome
www.fao.org/docrep/005/Y4249E/ :متاح أيضا على(

.)y4249e06.htm

3 . C. Cafiero. 2014. Advances in hunger measurement:
 traditional FAO methods and recent innovations. ESS

Working Paper No. 14-04. Rome, FAO. )متاح أيضا على: 
.)www.fao.org/3/a-i4060e.pdf

4 . N. Wanner, C. Cafiero, N. Troubat and P.
 Conforti. 2014. Refinements to the FAO

 methodology for estimating the prevalence of
 undernourishment indicator. ESS Working Paper

www.fao. أيضا على:  No. 14-05. Rome, FAO. متاح 
.)org/3/a-i4046e.p

انعدام األمن الغذائي حبسب مقياس 
املعاناة من انعدام األمن الغذائي

التعريف: يشري انعدام األمن الغذايئ الذي يقاس من خالل هذا املؤرش 

إىل محدودية فرص الحصول عىل الغذاء عىل مستوى األفراد أو األرس، 

بسبب النقص يف املال أو املوارد األخرى. وتقاس شدة انعدام األمن 

الغذايئ باستخدام مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، وهو معيار 

قيايس عاملي وضعته منظمة األغذية والزراعة.

كيف يتم اإلبالغ عنه: تقدم منظمة األغذية والزراعة يف هذا التقرير 

تقديرين مختلفني النعدام األمن الغذايئ الحاد: 

e  النسبة املئوية )%( لالنتشار عند األفراد يف املجموعة السكانية

الذين يعيشون يف األرس التي ُوجد فيها شخص بالغ عىل األقل يعاين 

من انعدام األمن الغذايئ الحاد

 )XCBS( 1  قامت شعبة التجارة واألسواق بإعداد وتطوير قاعدة بيانات مليزان السلع األساسية

تتضمن معلومات أساسية لتحليل حالة األغذية يف بلد ما أو مجموعة من البلدان. وتوفر 
قاعدة البيانات بيانات منظمة عىل شكل ميزانيات للسلع األساسية الرئيسية يف الفئات التالية: 

الحبوب، األلبان واالجبان، اللحوم، املحاصيل الزيتية، السكر، املرشوبات االستوائية، املوز 

والحمضيات. وتستخدم البيانات املتاحة فيها يف عدد من مطبوعات املنظمة وقواعد البيانات 
املرتبطة بها عىل غرار النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة وتوقعات 
األغذية وتوقعات املحاصيل وحالة األغذية. وتتضمن قاعدة البيانات معلومات محدثة عن 

األسواق التجارية.

| 96 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2017 

e  العدد املقّدر لألفراد يف املجموعة السكانية الذين يعيشون يف األرس

التي وجد فيها شخص بالغ يعاين من انعدام األمن الغذايئ الحاد

مصــدر البيانات: طُبقت وحدة املســح ملقياس املعاناة من انعدام األمن 

الغــذايئ املؤلفة من 8 أســئلة، منذ عــام 2014، يف العينات املمثلة وطنياً 

للســكان البالغــني )الذيــن يبلغون 15 عاماً من العمر أو أكرث( يف أكرث 

 Gallup® World من 140 بلداً مبا يف ذلك يف اســتطالع غالوب العاملي

Poll، الذي يغطي 90 يف املائة من ســكان العامل. ويف معظم البلدان، 

تشــمل العينات حوايل 000 1 نســمة، مع عينات أكرب من 000 3 نســمة 

يف الهند و000 5 نســمة يف الصني.

وبالنسبة إىل إكوادور والربازيل وبوركينا فاسو وسيشيل وغواتيامال وكندا 

واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية، استخدمت البيانات االستقصائية 

الحكومية الوطنية لحساب تقديرات انتشار انعدام األمن الغذايئ عن 

طريق تطبيق األساليب اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لتعديل 

النتائج الوطنية وفقاً لنفس املعيار املرجعي العاملي.

املنهجية: تم التحقق من صحة البيانات واستخدامها لبناء مقياس 

لشدة انعدام األمن الغذايئ باستخدام منوذج Rasch، الذي يفرتض أن 

 ،j عىل السؤال i احتامل مراقبة الجواب اإليجايب من قبل املستجيب

هو وظيفة لوجستية للمسافة، عىل النطاق الكامن للشدة، بني موقف 

 .bj وموقف ،ai،املستجيب

Prob(Xi,j = Yes) =
   exp(ai – bj)

1 + exp(ai – bj)

ومن خالل تطبيق منوذج Rasch عىل بيانات مقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ، من املمكن تقدير احتامل التعرض النعدام األمن الغذايئ 

.0 ≤ psev  ≤  1 لكل مستجيب، حيث )psev( الحاد

 ويتم احتساب انتشار انعدام األمن الغذايئ عىل املستويات الحادة 

 )FIsev( يف املجموعة السكانية عىل أنه املجموع املرجح الحتامل 

املعاناة من انعدام األمن الغذايئ الحاد لجميع املشاركني )i( يف العينة: 

FIsev = ∑pi,sevwi

حيث wi هي األوزان بعد التقسيم الطبقي التي تشري إىل نسبة األفراد أو 

األرس من املجموعة السكانية الوطنية املمثلني بكل عنرص يف العينة. 

ومبــا أنــه يتم أخذ العينات للبالغني فقط يف اســتطالع غالوب العاملي، 

فإن تقديرات االنتشــار الناتجة مبارشة من هذه البيانات تشــري إىل 

الســكان البالغــني مــن العمر 15 عاماً وما فوق. ومن أجل التوصل 

إىل معدل االنتشــار وعدد األفراد )من جميع األعامر( يف املجموعة 

الســكانية، يلزم تقدير عدد األشــخاص الذين يعيشون يف األرس حيث 

يكون هناك شــخص بالغ عىل األقل يعاين من انعدام األمن الغذايئ. 

وينطــوي ذلــك عىل إجراء متعــدد الخطوات مفّصل يف امللحق الثاين من 

التقريــر التقنــي ملبادرة أصوات الجياع )انظر الرابط ادناه(. 

ويتم حساب البيانات املجمعة اإلقليمية والعاملية لشدة انعدام األمن 

الغذايئ  FIsev عىل النحو التايل:

FI r =
  ∑c FI c × Nc

∑c Nc

 FIهي قيمة انعدام األمن الغذايئ FI cإىل املنطقة و  r حيث تشري

املقدرة للبلد c يف البلد وNc هو حجم املجموعة السكانية. ويفرتض أن 

القيم املفقودة لكل بلد عىل حدة تساوي املتوسط املرجح لوزن السكان 

للقيم املقدرة للبلدان يف نفس املنطقة.

وتعــرّف العتبــات العاملية عىل مقيــاس املعاناة من انعدام األمن 

الغــذايئ املعياري العاملــي )مجموعة من القيم البارامرتية املســتندة 

إىل نتائــج جميــع البلــدان التي يغطيها اســتطالع غالوب العاملي يف 

الفــرتة 2014-2016( ويتــم تحويلها إىل قيم مقابلــة عىل املقاييس 

املحليــة. وميكــن اإلشــارة إىل عملية معايرة مقيــاس كل بلد مقارنة 

مبقيــاس املعانــاة من انعدام األمن الغذايئ املعيــاري العاملي عىل أنه 

متكافــئ، ويســمح بإنتــاج مقاييس قابلة للمقارنة دولياً لشــدة انعدام 

األمــن الغذايئ لكل مســتجيب، وكذلك ملعدالت االنتشــار الوطنية 

القابلــة للمقارنة.

التحديات والقيود: عندما تســتند تقديرات انتشــار انعدام األمن 

الغــذايئ إىل بيانــات مقياس انعدام األمــن الغذايئ التي تم جمعها من 

اســتطالع غالوب العاملي، مع حوايل 000 1 عينة وطنية يف معظم 

البلــدان، نــادراً ما تتجاوز فرتات الثقة 20 يف املائة من معدل االنتشــار 

الذي يتم قياســه )أي أن معدالت االنتشــار بحوايل 50 يف املائة لها 

هوامــش خطــأ أكــرث أو أقل بحوايل 5 يف املائة(. ومع ذلك، من املرجح 

أن تكــون فرتات الثقة أصغر بكثري عندما تقدر معدالت االنتشــار 

الوطنية باســتخدام عينات أكرب، وللتقديرات التي تشــري إىل البيانات 

املجمعــة اإلقليميــة واإلقليمية الفرعيــة للبلدان. وللحد من أثر تقلب 

العينات من ســنة إىل أخرى، تعرض التقديرات عىل املســتوى القطري 

كمتوســطات مدتها ثالث سنوات. 
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التقزم، واهلزال، وزيادة الوزن لدى 
األطفال دون سن اخلامسة

تعريف التقزم: الطول )ســم( للعمر )أشــهر( > 2- انحراف معياري 

ملتوســط معايــري منظمة الصحة العامليــة لنمو الطفل. ويعزى التقزم إىل 

الحرمــان التغذوي طويل األجــل وقد يؤثر عىل النمو العقيل واألداء 

املــدريس والقدرة الفكرية. وتعكس النســبة املئوية لألطفال الذين 

يعانــون مــن انخفاض الطول بالنســبة إىل العمر اآلثار املرتاكمة لنقص 

التغذيــة والعدوى منذ الوالدة وحتى قبل ذلك.

كيف يتم اإلبالغ عن التقزم: معدل انتشار التقزم عىل الصعيد الوطني 

هو النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر – 59 شهراً 

الذين هم أقل من 2- انحراف معياري ملتوسط الطول بالنسبة إىل العمر 

بحسب معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل.

تعريف الهزال: الوزن )كلغ( للطول )ســم( > 2- انحراف معياري 

ملتوســط معايري منظمة الصحة العامليــة لنمو الطفل. انخفاض الوزن 

بالنســبة للطول هو مــؤرش لفقدان الوزن الحاد ويعكس اختالالً يف 

التغذيــة، وعــادة ما يكون ذلــك نتيجة لعدم كفاية تناول األغذية و/أو 

األمراض املعدية.

كيف يتم اإلبالغ عن الهزال: الهزال هو النسبة املئوية لألطفال الذين 

ترتاوح أعامرهم بني صفر و59 شهراً الذين هم أقل من 2- انحراف 

معياري ملتوسط الوزن بالنسبة إىل الطول بحسب معايري منظمة الصحة 

العاملية لنمو الطفل.

تعريف الوزن الزائد يف مرحلة الطفولة: الوزن )كلغ( للطول )سم( 

< )2+( انحراف معياري ملتوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو 

الطفل. الوزن الزائد مؤرش للوزن الزائد بالنسبة للطول ويعكس عموما 

عدم التوازن بني تناول األغذية واستهالك الطاقة.

كيف يتم اإلبالغ عن الوزن الزائد: الوزن الزائد يف مرحلة الطفولة هو 

النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 صفر– 59 شهراً 

والذين هم أكرث من 2+ انحراف معياري ملتوسط الوزن بالنسبة إىل 

الطول بحسب معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل.

مصــدر البيانات: التقديرات املشــرتكة بني اليونيســيف/منظمة الصحة 

العاملية/مجموعــة البنــك الدويل حول ســوء التغذية لدى األطفال، 

www.who.int/nutgrowthdb/ :طبعــة عام 2017 متاحة عىل

 estimates/en/

املنهجية: تعد املســوح األرسية عىل املســتوى الوطني )مثل الدراســات 

االســتقصائية املتعددة املؤرشات، والدراســات االســتقصائية الوطنية 

عــن التغذيــة التي تجريها إدارة الصحة والســكان، وما إىل ذلك(، 

ونظــم مراقبــة التغذية، مصادر البيانات األوليــة املفضلة ملؤرشات 

تغذيــة الطفــل. ولــيك يتم إدراجها يف قاعــدة البيانات، يجب أن تكون 

املســوح متثيلية عىل الصعيد الوطني ومســتندة إىل الســكان بحجم 

عينــة ال يقــل عــن 400 طفل، وأن تقدم النتائج اســتنادا إىل معايري 

منظمــة الصحــة العاملية، أو توفري إمكانيــة الوصول إىل البيانات 

األوليــة، مام يتيح إعــادة التحليل.

وقــد أجري تحليل مرجح ملراعاة مختلف فئات الســكان يف البلدان 

وضــامن أن يكون التأثري يف تحليــل االتجاهات اإلقليمية لتقديرات 

الدراســات االستقصائية متناســباً مع عدد سكانها. وقد استمدت أوزان 

املجموعة الســكانية من التوقعات الســكانية لألمم املتحدة، املنقحة 

لعــام 2015. ولــكل نقطة بيانات، تم الحصول عىل تقدير للســكان دون 

ســن الخامســة لكل سنة مســح محددة. ويف حالة إجراء استقصاء عىل 

مــدى فرتة معينة، عىل ســبيل املثال من نوفمرب/ترشين الثاين 2013 

إىل أبريل/نيســان 2014، فإن العام الذي اســتكمل فيه معظم العمل 

امليــداين )يف هذه الحالة 2014( هو العــام الذي يختار فيه التقدير 

الســكاين املعني. وقد اســتمدت أوزان البلدان التي تحتوي عىل نقاط 

بيانات واحدة بقســمة الســكان دون ســن الخامسة يف وقت املسح عىل 

مجموع متوســط ســكان البلدان يف املنطقة بأرسها. وبالنسبة للبلدان 

ذات نقاط البيانات املتعددة، احتســبت األوزان بقســمة متوسط 

الســكان دون الخامســة يف البلد )عىل مدى السنوات امللحوظة( عىل 

مجموع متوســط ســكان البلدان يف املنطقة بأرسها. 

وتم تطبيق منوذج خطي مختلط لكل منطقة أو مجموعة دخل، 

باستخدام التحول اللوجستي لالنتشار. وبعد ذلك، استُخدمت النامذج 

النهائية إلبراز اتجاه سوء التغذية لدى األطفال يف الفرتة بني عامي 2000 

و2016. وباستخدام تقديرات االنتشار الناتجة )بعد التحول الخلفي(، 

تم احتساب مجموع األعداد املترضرة من خالل رضب معدالت االنتشار 
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والحد األدىن واألعىل بعدد السكان اإلقليميني الفرعيني املستمد من 

التقديرات السكانية لألمم املتحدة. 

املتغيات: اإلقليم، اإلقليم الفرعي، البلد، سنة املسح، انتشار التقزم، 

انتشار الوزن الزائد، انتشار الهزال، سكان البلد دون سن الخامسة.

التحديات والقيود: التواتر املوىص به لإلبالغ عن التقزم، والوزن الزائد، 

والهزال، هو كل ثالث إىل خمس سنوات، غري أن بيانات بعض البلدان 

هي أقل تواتراً. وعىل الرغم من بذل كل جهد لتعظيم إمكانية مقارنة 

اإلحصاءات بني البلدان ومع مرور الوقت، قد تختلف البيانات القطرية من 

حيث أساليب جمع البيانات والتغطية السكانية وطرق التقدير املستخدمة. 

وتكون تقديرات االستقصاءات مبستويات من عدم اليقني بسبب أخطاء يف 

العينات وأخطاء أخرى )أخطاء القياس التقنية، وأخطاء التسجيل، وما إىل 

ذلك(. ومل يؤخذ يف الحسبان بشكل كامل أي من مصدري األخطاء الستخالص 

التقديرات عىل املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية.

وبالنسبة النتشار الهزال، مبا أن إجراء الدراسات االستقصائية يجري 

بصفة عامة خالل فرتة محددة من السنة، فإن التقديرات ميكن أن 

تتأثر باملوسمية. وتشمل العوامل املوسمية املرتبطة بالهزال توافر 

األغذية )مثل فرتات ما قبل الحصاد( واألمراض )موسم األمطار واإلسهال 

واملالريا، وما إىل ذلك(، يف حني أن الكوارث الطبيعية والنزاعات ميكنها 

أيضاً أن تظهر تحوالت حقيقية يف االتجاهات التي تحتاج إىل معاملة 

مختلفة عن تباين موسمي. وبالتايل، قد ال تكون تقديرات البلدان 

للهزال قابلة للمقارنة بالرضورة مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك، يتم 

تقديم أحدث التقديرات فقط.

املراجع:

التقديرات المشتركة بين اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/. 1
مجموعة البنك الدولي حول سوء التغذية لدى األطفال، طبعة 

عام 2017. )على األنترنت( منظمة الصحة العالمية. )تاريخ 
 الدخول 24 يوليو/تموز uni.cf/jme .)2017؛

  http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2016/en/ 
http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition/

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطة التنفيذ الشاملة بشان تغذية . 2
األمهات والرضع وصغار األطفال: جنيف، سويسرا. متاحة على: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/113048/1/
 WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن . 3
المشهد التغذوي، ودليل تفسير المؤشرات القطرية. 

http://apps.who.int/iris/ :جنيف، سويسرا. متاح على
 bitstream/10665/44397/1/9789241599955_eng.pdf

الرضاعة الطبيعية اخلالصة
التعريف: هي الرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال البالغني من العمر أقل 

من 6 أشهر. الرضاعة الطبيعية الخالصة هي حجر الزاوية لبقاء األطفال 

عىل قيد الحياة وهي أفضل تغذية للمواليد الجدد، مبا أن حليب الثدي 

يشكل ميكروبيوم الطفل، ويقوي جهاز املناعة، ويقلل من خطر اإلصابة 

باألمراض املزمنة.

كام تستفيد األمهات من اإلرضاع الطبيعي عن طريق منع النزف بعد 

الوالدة وتعزيز التفاف الرحم، وتقليل خطر اإلصابة بفقر الدم الناجم 

عن نقص الحديد، والحد من خطر اإلصابة بأنواع مختلفة من الرسطان، 

وتوفري فوائد نفسية.

كيف يتم اإلبالغ عنها: النسبة املئوية للرضع الذين ترتاوح أعامرهم ما 

بني صفر و5 أشهر والذين يتغذون حرصيا عىل حليب الثدي من دون أي 

طعام أو رشاب إضايف، وال حتى املاء.

مصدر البيانات: قاعدة بيانات اليونيسيف لتغذية الرّضع وصغار األطفال، 

املتاحة اعتباراً من يوليو/متوز 2016.

املنهجية:

الرضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر والذين تغذوا حرصياً 

عىل حليب الثدي خالل اليوم السابق

الرضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر

ويشمل هذا املؤرش الرضاعة الطبيعية من قبل مرضعة والتغذية بحليب 

الثدي املستخرج.

ويستند املؤرش إىل التغذية يف اليوم السابق ومجموعة شاملة من الرضع 

ما بني صفر و5 أشهر من العمر.

وتم حســاب املتوســطات اإلقليمية والعاملية باعتبارها متوســطًا 

مرجحــا السنتشــار الرضاعة الحرصية يف كل بلد وباســتخدام العدد 

اإلجــاميل للــوالدات املتاحة يف التوقعات الســكانية العامليــة، تنقيح عام 

2015 )عامــي 2015 و2015 عىل التــوايل( كأوزان ترجيح. وتعرض 

التقديــرات فقــط يف حــال كانت البيانات املتاحــة متثل ما ال يقل عن 

50 يف املائــة مــن ســكان األقاليــم املعنية، ما مل يرش إىل خالف ذلك. 

وبالنســبة إىل بيانــات عام 2005، يف حال عدم توفــر بيانات قطرية، 
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مالحظات منهجية

اســتخدمت البيانات من عام 2002 إىل عام 2008 مع اختيار الســنة 

األقــرب إىل 2005. وبالنســبة إىل عــام 2016، ويف حال عدم توافر 

بيانــات قطرية، اســتخدمت البيانات املتاحة من أقرب ســنة بني 

2010 و2015. واســتخدمت بصورة اســتثنائية التقديرات نفســها 

للصــني 2008 لــكل من املتوســطات اإلقليمية يف 2005 و2015. 

التحديــات والقيود: يف حني أن نســبة عالية مــن البلدان تجمع 

البيانــات عــن الرضاعــة الطبيعية الخالصة، هنــاك نقص يف البيانات 

مــن البلدان ذات الدخل املرتفع بشــكل خــاص. والتواتر املوىص به 

لإلبــالغ عــن الرضاعــة الطبيعية الخالصة هــو كثل ثالث إىل خمس 

ســنوات، غــري أنــه يتم اإلبالغ عن البيانات يف بعــض البلدان بتواتر 

أقــل، وهــذا يعنــي أن التغريات يف أمناط التغذية ال يتم اكتشــافها يف 

كثــري مــن األحيان إال بعد حدوث التغيري بعدة ســنوات. 

وميكن أن تتأثر املعدالت اإلقليمية والعاملية بحسب البلدان التي لديها 

بيانات متاحة للفرتات التي يتناولها التقرير.

وقد يؤدي اســتخدام تغذية اليوم الســابق كأســاس، إىل املبالغة يف نسبة 

الرضع الذين يرضعون من الثدي بشــكل حرصي، مبا أن أولئك الذين 

يحصلون عىل بعض الســوائل األخرى بشــكل غري منتظم قد ال يكونوا 

حصلوا عليها يف اليوم الســابق للمسح.

املراجع:

اليونيسيف. 2016. من الساعة األولى من الحياة. الدعوة . 1
لتحسين تغذية الرضع وصغار األطفال في كل مكان. نيويورك، 
https://data.unicef.  :الواليات المتحدة األمريكية. متاح على

org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-
 of-life-1.pdf

الشاملة . 2 التنفيذ  2014. خطة  العالمية.  منظمة الصحة 
بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال. جنيف، 

http://apps.who.int/iris/ سويسرا. متاحة على: 
bitstream/10665/113048/1/WHO_NMH_

 NHD_14.1_eng.pdf

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن . 3
المشهد التغذوي، دليل تفسير المؤشرات القطرية. 

http://apps.who.int/iris/ :جنيف سويسرا. متاح على
bitstream/10665/44397/1/9789241599955_eng.pdf

ممارسات . 4 لتقييم  المؤشرات   .2008 العالمية.  الصحة  منظمة 
التعاريف.  األول:  الجزء  الرضع وصغار األطفال،  تغذية 

www.unicef.org/nutrition/ جنيف سويسرا. متاحة على 

files/IYCF_updated_indicators_2008_part_1_

definitions.pdf

البدانة لدى البالغني
التعريف: مؤرش كتلة الجســم ≥ 30 كغ/م2. مؤرش كتلة الجســم هو 

نســبة الوزن إىل الطول املســتخدمة عادة لتصنيف الحالة التغذوية 

لدى البالغني. ويتم احتســابها عىل أنها وزن الجســم بالكيلوغرام 

مقســوماً عىل مربع طول الجســم باألمتار )كغ/م2(. وتشمل البدانة 

األفراد الذين يعانون من مؤرش كتلة جســم يســاوي 30 كغ/م2 أو أكرث.

كيف يتم اإلبالغ عنه: النسبة املئوية للسكان الذين تزيد أعامرهم 

عن 18 سنة مع مؤرش كتلة الجسم ≥ 30 كغ/م2 موحد بحسب العمر 

ومرجح بحسب الجنس.

مصــدر البيانــات: منظمة الصحة العاملية / الشــبكة املعنية بالتعاون 

بشــأن عوامل املخاطر املتّصلة باألمراض غري املعدية ومســتودع بيانات 

 املرصــد الصحي العاملي ملنظمــة الصحة العاملية. متاح عىل:

 .http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en

)698 1 دراســــــة تســتند إىل املجموعات الســكانية مع أكرث من 19.2 

مليون مشــرتك أعامرهم بني 18 ســنة أو أكرث، تم قياســها يف 186 بلدا(.  

املنهجية: طُبق نظام هرمي بايزي عىل الدراســات الســكانية التي 

قاســت الطول والوزن لدى البالغني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 18 

ســنة وما فوق، لتقدير االتجاهات من 1975 إىل 2014 يف متوســط 

مؤرش كتلة الجســم ويف انتشــار فئات مؤرش كتلة الجســم )نقص الوزن، 

الــوزن الزائد، البدانة(. وأدرج النمــوذج اتجاهات زمنية غري خطية 

وأمنــاط عمرية؛ والتمثيل املجتمعي عــىل الصعيدين الوطني والوطني 

الفرعــي؛ وما إذا كانت البيانات تغطــي املناطق الريفية والحرضية 

عىل حد ســواء مقابل واحدة منها فقط. كام شــمل النموذج املتغريات 

املشــرتكة التي تســاعد عىل التنبؤ مبؤرش كتلة الجســم، مبا يف ذلك 

الدخل القومي، ونســبة الســكان الذين يعيشون يف املناطق الحرضية، 

ومتوســط عدد ســنوات التعليم، وتدابري موجزة لتوافر أنواع مختلفة 

من األغذية لالســتهالك البرشي. 

التحديات والقيود: مل يكن لدى بعض البلدان سوى القليل من مصادر 

البيانات، و42 يف املائة من املصادر فقط أبلغت عن بيانات األشخاص 

الذين يزيد عمرهم عىل 70 عاماً.
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2017 

املراجع:

التعاون لخفض عامل المخاطرة لألمراض المعدية. 2016. . 1
االتجاهات في مؤشر كتلة الجسم في 200 بلد في الفترة ما بين 

1975 و2014 تحليل مجمع لـ698 1 دراسة قياسية تستند إلى 
 المجموعات السكانية مع أكثر من 19.2 مليون مشارك. 

 The Lancet 387 )10026(, 1377-1396 متاح على
www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140- 

 6736)16(30054-X.pdf

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن . 2
المشهد التغذوي، دليل تفسير المؤشرات القطرية. 

http://apps.who.int/iris/ :جنيف، سويسرا. متاح على
bitstream/10665/44397/1/9789241599955_eng.pdf

فقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب
التعريف: ]الهيموجلوبني[ > 110 غ/لرت للنساء الحوامل؛ ]الهيموجلوبني[ 

> 120 غ/لرت للنساء غري الحوامل. يُعرف فقر الدم عىل أنه تركيز 

الهيموجلوبني أقل من نقطة محددة، والتي ميكن أن تتغري وفقاً للعمر 

والجنس والوضع الفيزيولوجي، وعادات التدخني، وارتفاع املكان الذي 

يقيم فيه السكان الذي يتم تقييمهم. 

كيف يتم اإلبالغ عنه: النسبة املئوية من النساء يف سن اإلنجاب )15 إىل 

49 سنة( مع تركيز هيموجلوبني أقل من 110غ/لرت للنساء الحوامل وأقل 

من 120 غ/لرت للنساء غري الحوامل.

مصدر البيانات: منظمة الصحة العاملية، مرصد الصحة العاملي، 2017.

املنهجية: املسوح التمثيلية الوطنية، وإحصاءات موجزة من نظم 

املعلومات عن التغذية بالفيتامينات واملعادن، واإلحصاءات املوجزة التي 

أبلغت عنها وكاالت وطنية ودولية أخرى.

تم جمع البيانات للنساء غري الحوامل والنساء الحوامل وترجيحها 

بحسب انتشار الحمل لتوليد قيمة واحدة لجميع النساء يف سن 

اإلنجاب. وتم تعديل البيانات بحسب االرتفاع، وعند توفر املعلومات 

بحسب حالة التدخني.

ومتت صياغة االتجاهات عىل مّر الزمن باعتبارها اتجاها خطياً باإلضافة 

إىل االتجاه غري الخطي، عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

واستخدم النموذج متوسط مرجح لكثافات مختلفة عىل شكل جرس، 

لتقدير توزيعات الهيموجلوبني، التي قد تكون نفسها منحرفة.

وتســتفيد التقديرات أيضاً من املتغريات التي تســاعد عىل التنبؤ 

برتكيزات الهيموجلوبني، مبا يف ذلك تعليم األمهات، ونســبة الســكان يف 

املناطــق الحرضية، وخط العرض، وانتشــار اضطرابات الخاليا املنجلية 

والثالســيميا، ومتوســط مؤرش كتلة الجسم. وكانت جميع املتغريات 

متاحة لكل بلد وبحســب السنة، باســتثناء انتشار اضطرابات الخاليا 

املنجليــة والثالســيميا، التــي كان يفرتض أنها ثابتة مع مرور الوقت 

خــالل فرتة التحليل لكل بلد. 

التحديات والقيود: عىل الرغم من وجود نسبة عالية من البلدان التي 

لديها بيانات استقصائية متثيلية عىل الصعيد الوطني بشأن فقر الدم، 

فإنه ال يزال هناك نقص يف اإلبالغ عن هذا املؤرش، وال سيام يف البلدان 

املرتفعة الدخل. ونتيجة لذلك، قد ال تغطي التقديرات التباين الكامل بني 

البلدان واألقاليم، وقد متيل إىل االنكامش نحو املتوسطات العاملية عندما 

تكون البيانات متفرقة. 

املراجع: 

1 . G.A. Steven،M.M. Finucane ، L.M. De-Regil ،  C.J.
 Paciorek، S.R. Flaxman، F. Branca، J.P. Peña-Rosas ،

Z.A. Bhutta، M.Ezzati. 2013. مجموعة دراسة نموذج تأثير 
التغذية. االتجاهات العالمية، واإلقليمية، والوطنية، في تركيز 

الهيموجلوبين وانتشار فقر الدم الكلي والحاد لدى األطفال 
والنساء الحوامل وغير الحوامل للفترة 2011-1995: تحليل 

منهجي للبيانات الممثلة للسكان. النسيت للصحة العالمية. 
www.ncbi.nlm. متاح على . e16-25:)1( 1 2013 يوليو/تموز
nih.gov/pmc/articles/PMC4547326/?report=printable

منظمة الصحة العالمية 2014، خطة التنفيذ الشاملة بشأن . 2
تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال. جنيف، سويسرا. متاحة 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/113048/1/:على
 WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf

منظمة الصحة العالمية 2010 نظام المعلومات عن . 3
المشهد التغذوي، دليل تفسير المؤشرات القطرية. 

http://apps.who.int/iris/ :جنيف، سويسرا. متاح على
bitstream/10665/44397/1/9789241599955_eng.pdf
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الملحق 2

تعاريف وقوائم 
جمموعات البلدان

البلدان التي متر بأزمات طويلة األمد ألف – 

يحدد تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل لعام 2010 حاالت 

األزمات الطويلة األمد بأنها "تتسم بتكرار حدوث الكوارث الطبيعية و/

أو النزاعات، وبطول أجل األزمات الغذائية، وانهيار سبل كسب العيش، 

وبعدم قدرة مؤسساتها عىل التصدي لألزمات". وهناك ثالثة معايري 

تستخدم لتحديد بلد مير بأزمة طويلة األمد: )1( طول فرتة األزمة؛ )2( 

تدفق املساعدات اإلنسانية إىل البلد؛ )3( الوضع االقتصادي وحالة األمن 

الغذايئ يف البلد.

وعىل وجه التحديد، تتضمن قامئة البلدان التي تم تحديدها عىل أنها متر 

بأزمات طويلة األمد، تلك التي تستويف املعايري الثالثة التالية:

أن يكون البلد من بين بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، . 1
كما هو محدد من قبل منظمة األغذية والزراعة في عام 2015؛

أن يكون البلد قد واجه صدمة – سواء كانت طبيعية أو من صنع . 2
اإلنسان - لمدة أربع سنوات متتالية بين عامي 2013 و2016، 
أو لمدة ثماني سنوات من أصل عشر سنوات بين عامي 2007 

و2016، وأي يكون على الئحة البلدان التي تحتاج إلى مساعدة 
خارجية من أجل الغذاء )المصدر: النظام العالمي للمعلومات 

واإلنذار المبكر في مجال األغذية والزراعة التابع لمنظمة 
األغذية والزراعة(؛

أن يكون البلد قد تلقى أكثر من عشرة في المائة من مجموع . 3
المساعدة اإلنمائية الرسمية في شكل مساعدات إنسانية بين عامي 
.)http://devinit.org :2006 و2014 )المصدر: المبادرات اإلنمائية

ويف عام 2017، كان هناك 19 بلداً استوىف املعايري املذكورة أعاله لألزمات 

الطويلة األمد )أنظر الجدول ألف 2-1 العمود ألف، أدناه(. وعىل الرغم 

من أنها ال تشكل جزءا من التعريف أو معايري االختيار، فإنه من بني 

ال19 بلداً التي تعاين من أزمات طويلة األمد، جميعها قد عرف شكال 

من النزاعات من حيث النوع واملدة والشدة بني عامي 1996 و2015 

)أنظر الجدول ألف 2-2 أدناه(. ومع ذلك، هناك 13 بلداً عانوا من 

نزاعات أسفرت عن عدد كبري من الوفيات يف املعارك، وبالتايل فإن هذه 

البلدان تستويف معايري األزمة الطويلة األمد والبلدان املتأثرة بالنزاعات 

)أنظر التعريف واملعايري الواردة يف القسم باء أدناه(، ويشار إىل هذه 

البلدان عىل أنها بلدان متر بأزمات طويلة األمد ومترضرة بالنزاعات )أنظر 

الجدول ألف2-2، العمود جيم، أدناه(.

البلدان املترضرة بالنزاعات باء –  

تُعرّف عىل أنها البلدان واألقاليم املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 

املترضرة بالنزاعات لفرتة فرعية واحدة عىل األقل مؤلفة من خمس 

سنوات، وقد عانت من 500 حالة وفاة أو أكرث يف املعارك يف تلك الفرتة 

الفرعية. ويرتاوح اإلطار الزمني بني عامي 1996 و2015، مع أربع فرتات 

مؤلفة من خمس سنوات: 1996-2000؛ 2001-2005؛ 2006-2010؛ 

2011-2015. ويعرض الجدول ألف 2-3 أدناه عدد الفرتات الفرعية التي 

تستويف هذه املعايري، بحسب البلد.  وتستخدم قاعدة بيانات برنامج 

أوبساال لبيانات النزاعات لوضع القوائم بوفيات املعارك والبلدان )أنظر  

/http://ucdp.uu.se(. وهناك 45 بلداً من البلدان ذات دخل منخفض 

أو متوسط وإقليم واحد )املجموع 46( يستوفون هذه املعايري. ولالطالع 

عىل قامئة كاملة، أنظر الجدول ألف 2-1، العمود باء، أدناه.
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اجلدول ألف 1.2
البلدان واألراضي املتأثرة بالنزاعات1 و/أو األزمات املمتدة 

 ألف- البلدان/األرايض املتأثّرة بأزمات 
ممتدة )العدد 19(

باء- البلدان/األرايض املتأثرة بنزاعات
)العدد 46( 

جيم- البلدان/األرايض املتأثرة بنزاعات 
يف سياق أزمة ممتدة )العدد 13(

 دال- البلدان/األرايض يف حالة من الهشاشة 
واملتأثرة بالنزاعات )العدد 20( 

أفغانستانأفغانستانأفغانستانأفغانستان

بورونديبورونديالجزائربوروندي

جمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية أفريقيا الوسطىأنغوالجمهورية أفريقيا الوسطى

تشادتشادبورونديتشاد

كوت ديفوارجمهورية الكونغو الدميقراطيةكمبودياجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

جمهورية الكونغو الدميقراطيةإريرتياالكامريونجمهورية الكونغو الدميقراطية

إريرتياإثيوبياجمهورية أفريقيا الوسطىجيبويت

غينيا - بيساوليبريياتشادإريرتيا

العراقالصومالكولومبياإثيوبيا

ليبريياجنوب السودانالكونغوهايتي

ليبياالسودانكوت ديفواركينيا

مايلالجمهورية العربية السوريةجمهورية الكونغو الدميقراطيةليبرييا

ميامناراليمنجمهوريّة مرص العربيّةالنيجر

فلسطني2 إريرتياالصومال

سرياليون إثيوبياجنوب السودان

الصومال جورجياالسودان

جنوب السودان غينيا - بيساوالجمهورية العربية السورية

السودان الهنداليمن

الجمهورية العربية السورية إندونيسيازمبابوي

اليمن العراق 

  ليبرييا 

  ليبيا 

  مايل 

  ميامنار 

  نيبال 

  نيجرييا 

  باكستان 

   فلسطني2 

  الفلبني 

  االتحاد الرويس 

  رواندا 

  السنغال 

  رصبيا 

  سرياليون 

  الصومال 

  جنوب السودان 

  رسي النكا 

  السودان 

  الجمهورية العربية السورية 

  طاجيكستان 

  تايلند 

  تركيا 

  أوغندا 

  أوكرانيا 

  أوزبكستان 

  اليمن 

1  أنظــر امللحق 2 صفحــة 102 للتعريفات ومصادر البيانات.

2  األرايض الوحيــدة التــي تلبــي املعايري املســتخدمة لتصنيف بلد ما عىل أنه متأثــر بنزاعات كام ورد توضيحه يف الصفحة 102.
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امللحق  2

البلدان التي متّر بحاالت هّشة جيم- 

يســتخدم هذا التقرير قامئة مجموعة البنك الدويل املنســقة للحاالت 

الهشــة لعام 2017، ما مل ينص عىل اســتخدام تعريف آخر لحالة 

الهشاشــة. وتشمل منهجية البنك الدويل بشأن "الحاالت الهشة" 

البلدان واألقاليم التي تســتويف ثالثة معايري: )1( تقييم سياســايت 

ومؤســيس وقطري منســق يبلغ 3.2 أو أقل، و/أو )2( وجود بعثة لحفظ 

الســالم تابعة لألمم املتحدة و/أو إقليمية، أو بعثة سياســية/لبناء السالم 

خالل الســنوات الثالث املاضية؛ و)3( أن تتضمن القامئة فقط البلدان 

املؤهلــة لعضويــة الرابطة الدولية للتنمية واملناطق/البلدان غري األعضاء 

أو الخاملة التي ال تتوفر عنها بيانات تقييم للسياســات واملؤسســات 

القطرية. وال تشــمل القامئة بلدان البنك الدويل لإلنشــاء والتعمري )التي 

ال يتم الكشــف عن درجات تقييم السياســات واملؤسسات القطرية 

الخاصة بها علناً(، ما مل يكن هناك بعثة لحفظ الســالم أو مهمة سياســية 

/لبناء الســالم، ويف هذه الحالة ســيتم إدراج البلد يف القامئة املنسقة من 

دون درجة تقييم السياســات واملؤسســات القطرية الخاصة به. ويف عام 

2017 كان هناك 34 بلداً وإقليامً واحداً عىل القامئة املنســقة للحاالت 

http://pubdocs. :الهشــة. ولالطالع عىل قامئة بهذه البلدان، أنظر

worldbank.org/en/154851467143896227/FY17HLFS-

Final-6272016.pdf. ويشــار إىل البلدان ال20 املدرجة عىل القامئة 

املنســقة للحاالت الهشة، والتي تستويف معايري البلدان املترضرة 

بالنزاعات عىل النحو املحدد يف القســم باء، عىل أنها بلدان تعاين من 

حاالت هشــة ومترضرة بالنزاعات. ولالطالع عىل قامئة بهذه البلدان، 

أنظــر الجدول ألف2-1، العمود دال، أعاله. 
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ف 2.2
اجلدول أل

طبيعية 
ث ال

شّدته ومّدته وتواتر الكوار
ب نوع النزاع و

س
حب

ت ممتدة 
ضي املتأثرة بأزما

البلدان واألرا
نوع النزاع، 12015-1996

مّدة النزاع1
حّدة النزاع للفرتة 2016-2011 2

شاشة3
اله

ث 
الكوار

الطبيعية4
ت املمتدة 

قامئة املنظمة باألزما
لعام 2017

ت
ني الواليا

ب
يل

داخ
يل جرى 

داخ
تدويله

ف 
ف من طر

عن
واحد

ف متارسه جهة 
عن

من غري الدولة
ت النزاع 

عدد سنوا
)2015-1996(

قليل الحّدة
شديد الحدة 

ب محدودة"
/"حرو

شديد الحدة/ 
ب"

"حرو

ستان
أفغان

•
•

•
•

20
•

•
*•

•

ي
بوروند

•
•

•
14

•
•

*•
•

ى
جمهورية أفريقيا الوسط
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•

*•
•

شاد
ت

•
•

•
16
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•
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0
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جمهورية كوريا ال

الدميقراطية5
•
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20

•
•

•
*•

 

جيبويت
•
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•

3
•

•
•

إريرتيا
•

•
6

•
*•

•

إثيوبيا
•

•
•

•
19

•
*•

•

ي
هايت

•
•

2
•

*•
•

كينيا
•

•
•

18
•

•
•

•

ليبرييا
•

•
•

5
•

•

النيجر
•

•
•

•
6

•
•

•

صومال
ال

•
•

•
•

20
•

•
•

*•
•

سودان
ب ال

جنو
•

•
•

•
•

5
•

•
•
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•

سودان
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•
•

•
•

•
20

•
•

•
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سورية
الجمهورية العربية ال

•
•

•
•

5
•

•
*•

 

اليمن
•

•
•

•
7

•
•

•
*•

 

زمبابوي
•

1
•

•
•

املجموع
5

17
9

17
14

10.5
18

9
11

18
16

ط املّدة.
ىل مّدة النزاع، فإن املجموع ميثّل متوّســ

ســبة إ
ســاال، الفرتة 1996-2015(. بالن

يف جامعة أوب
ت 

ت النزاعا
ت ومّدتها )برنامج بيانا

أنواع النزاعا    1

ت 
س النزاعا

ب مقايي
ســ

ت بح
يف النزاعا

ت االحتدام 
ســتويا

ىل م
ىل أع

ب محدودة" إ
ب" وشــديد الحدة /"حرو

ت املعنونة شــديد الحدة/ "حرو
شــري الخانا

ت    2

ام 
ت العنيفة" ك

ىل "األزما
شــري الخانة املعنونــة "قليل الحّدة" إ

ت الدولية(؛ وت
شــأن النزاعا

ث ب
H للبحو

eidelberg صــادرة عن معهد
للفــرتة 2011-2016 )ال

ســه للفرتة 2016-2011.
صادرة عن املعهد نف

ت ال
س النزاعا

ورد تعريفهــا يف مقاييــ
ى ملنظمة 

صو
شاشــة الق

ت اله
يل لعام 2017 وحاال

ك الدو
صادرة عن البن

شاشــة ال
ت اله

ت القامئة املوّحدة بحاال
ىل تعريفا

شاشــة" إ
شــري الخانة املعنونة "اله

ت    3

شــار بعالمة 
ي )2016(. ي

صاد
يف امليدان االقت

ى ملنظمة التعاون والتنمية 
صو

شاشــة الق
شاشــة واله

ت اله
ي )2017(، وحاال

صاد
يف امليدان االقت

التعاون والتنمية 
ي.

صاد
يف امليدان االقت

ف منظمة التعــاون والتنمية 
ب تعري

ســ
ى بح

صو
شاشــة ق

ين من ه
ي يُعترب أنها تعا

ىل البلــدان الت
النجمــة إ

ب تقارير النظام 
ســ

يئ )بح
يس النعدام األمن الغذا

ث الطبيعية املحرّك األســا
ت الكوار

ث شــّكل
ت خارجية من األغذية وحي

ســاعدا
ت م

ي تطلّب
البلدان الت    4

ىل 2016.
صيــل، وحالة األغذية( خالل الفرتة املمتدة من 2007 إ

ق املحا
ي لإلعــالم واإلنــذار املبكر عن األغذية والزراعة، وآفا

العاملــ
ىل أنها 

ت عنيفة نظراً إ
ين مــن نزاعا

ب معايري املنظمة، فال يُعترب أنها تعا
ســ

شــعبية الدميقراطية تواجه أزمة ممتدة بح
ىل الرغــم مــن أن جمهوريــة كوريا ال

عــ
   5

ت متكررة مع البلدان املجاورة. 
ىل الرغم من مواجهتهــا أزما

ط ع
ت جرّاء املعارك فق

ت عــن 25 مــن الوفيا
بلّغــ

ت الدولية 
شــأن النزاعا

ث ب
H للبحو

eidelberg ســاال؛ ومعهد
ت يف جامعة أوب

ت النزاعا
ت املمتدة للمنظمة )2017(؛ وبرنامج بيانا

ت األزمــا
صــادر: حــاال

امل
يف املنظمة - النظام 

ق 
ي )2016(؛ وشــعبة التجارة واألســوا

صاد
يف امليدان االقت

يل )2017( ومنظمة التعاون والتنمية 
ك الدو

)2011-2016(؛ ومجموعة البن
ي لإلعــالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة )2016(.

العاملــ
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اجلدول ألف 3.2
البلدان واألراضي املتوسطة واملنخفضة الدخل املتأثرة بنزاعات1 

البلدان/األرايض املتأثرة بنزاعات
متأثرة بأكرث من 500 حالة من الوفيات جّراء املعارك

2000-19962005-20012010 - 20062015-2011  

••••أفغانستان

••••الجزائر

  ••أنغوال

  ••بوروندي

   •كمبوديا

•   الكامريون

••   جمهورية أفريقيا الوسطى2    

 •••تشاد

••••كولومبيا

•الكونغو

  • كوت ديفوار

•• •جمهورية الكونغو الدميقراطية

•   مرص

   •إريرتيا

 • •إثيوبيا

 •  جورجيا

   •غينيا - بيساو

••••الهند

  ••إندونيسيا

•••  العراق                                        

  • ليبرييا

•   ليبيا

•   مايل

••••ميامنار

  ••نيبال

•   نيجرييا

•• •باكستان
••• فلسطني3

••••الفلبني

••••االتحاد الرويس

 •••رواندا

   •السنغال

   •رصبيا

   •سرياليون

••  الصومال

•   جنوب السودان

 •••رسي النكا

••••السودان

•   الجمهورية العربية السورية

   •طاجيكستان

••  تايلند

••••تركيا

••••أوغندا

•   أوكرانيا

   •أوزبكستان

•   اليمن

املجموع: 31املجموع: 33املجموع: 46

1  البلــدان املظللــة باللــون الربتقايل قد حققت الغاية 1)ج( مــن األهداف اإلمنائية لأللفية ) املصدر: 

الجــدول 2 مــن تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2015(.
2  فرتات النزاع التي شــهدتها جمهوريّة أفريقيا الوســطى والواردة يف هذا الجدول تشــري إىل نزاعات غري 

دولية )برنامج بيانات النزاعات يف جامعة أوبســاال(.

3  األرايض الوحيــدة التــي تطابق املعايري املســتخدمة لتصنيف بلــد ما عىل أنه متأثر بنزاعات كام ورد 

توضيحه أعاله.
املصــدر: برنامــج بيانات النزاعات يف جامعة أوبســاال؛ انظر أعاله لالطالع عــىل التعريفات واملعايري التي 

تنطبق عــىل البلدان املتأثّرة بالنزاعات.
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الملحق 3
قائمة املصطلحات

مقاييس الجسم البرشي. استخدام قياسات جسم اإلنسان للحصول عىل 

معلومات عن الحالة التغذوية.

مؤرش كتلة الجسم. نسبة الوزن مقابل الطول، مقاسة بالوزن بالكيلوغرام 

مقسوما عىل مربع الطول باألمتار.

النزاع. يعرّف النزاع عىل النحو املستخدم يف هذا التقرير، بأنه نزاع 

بني مجموعات مرتابطة لديها عدم توافق فعيل أو متصور يف ما يتعلق 

باالحتياجات، والقيم، واألهداف، واملوارد، أو النوايا. ويشمل هذا 

التعريف )ولكنه أوسع من ذلك( النزاع املسلح – الذي هو مواجهات 

عنيفة جامعية منظمة بني جامعتني عىل األقل، من جهات حكومية أو 

غري حكومية. ويركز هذا التقرير عىل النزاعات التي تهدد أو تستتبع 

العنف أو التدمري، مبا يف ذلك حيث تثري الهشاشة خطر نشوب نزاعات 

مدمرة وحيث تستمر األزمات طويلة األمد.

مراعاة النزاع: مراعاة النزاع هي دراسة خصائص النزاع، وأسبابه، والجهات 

الفاعلة فيه، وديناميكياته، والتفاعل بينها وبني التدخل املقرتح. ويف سياق 

الحفاظ عىل السالم، فإن ذلك يعني تعظيم اآلثار اإليجابية نحو تحقيق 

السالم، مع التقليل إىل أدىن حّد من اآلثار السلبية، مبا يف ذلك إمكانية 

خلق ما يسمى باملخاطر املستقبلية.

متناول الطاقة الغذائية. محتوى الطاقة من املواد الغذائية املستهلكة.

إمدادات الطاقة الغذائية. األغذية املتاحة لالستهالك البرشي، يعرّب عنها 

بالسعرات الحرارية للشخص الواحد يف اليوم )سعرة حرارية/شخص/يوم(. 

ويتم احتسابها عىل املستوى القطري، عىل أنها الغذاء املتبقي لالستخدام 

البرشي بعد خصم جميع االستخدامات غري الغذائية )مثل الغذاء = اإلنتاج 

+ الواردات + سحب املخزون - الصادرات - االستخدام الصناعي - العلف 

الحيواين - البذور - املهدر - اإلضافات إىل املخزون(. ويشمل املهدر الفاقد 

من املنتجات القابلة لالستخدام الذي يحدث عىل طول سالسل التوزيع من 

بوابة املزرعة )أو ميناء االسترياد( حتى مستوى التجزئة.

انعدام األمن الغذايئ. حالة قامئة يفتقر فيها األشخاص إىل إمكانية 

الحصول عىل كميات كافية من األغذية املأمونة واملغذية من أجل النمو 

والتنمية الطبيعيني، وحياة نشطة وصحية. قد تنجم هذه الحالة عن 

عدم توافر الغذاء، وعدم كفاية القوة الرشائية، والتوزيع غري املالئم أو 

عدم كفاية استخدام الغذاء عىل مستوى األرسة. ويشكل انعدام األمن 

الغذايئ، وسوء ظروف الصحة، والنظافة العامة، واملامرسات غري املالمئة 

للرعاية والتغذية، األسباب الرئيسية لسوء الحالة التغذوية. وقد يكون 

انعدام األمن الغذايئ مزمناً أو موسمياً أو عابراً.

األمن الغذايئ. حالة قامئة عندما يحظى جميع األشخاص، يف جميع 

األوقات، بإمكانية الحصول عىل الغذاء الكايف عىل املستوى االجتامعي 

االقتصادي، يكون آمناً ومغذياً، ويلبي احتياجاتهم الغذائية من أجل 

حياة نشطة وصحية. واستناداً إىل هذا التعريف، ميكن تحديد أربعة 

أبعاد لألمن الغذايئ وهي: توافر األغذية، والوصول االقتصادي واملادي إىل 

الغذاء، واستخدام األغذية، واالستقرار عىل مّر الزمن.

الهشاشة. تعرّف الهشاشة بأنها مزيج من التعرض للمخاطر وعدم كفاية 

القدرات عىل التأقلم لدى الدولة، أو النظام و/أو املجتمعات املحلية، من 

أجل إدارة هذه املخاطر أو استيعابها أو تخفيفها. ويستند إطار الهشاشة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل خمسة أبعاد للهشاشة 

– البُعد االقتصادي، والبيئي، والسيايس، واالجتامعي، واألمني – ويقيس 

كل منها من خالل تراكم ومزيج من املخاطر والقدرات. أنظر منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2016. حاالت الهشاشة لعام 

www.oecd.org/dac/states- 2016: فهم العنف. باريس. متاح  عىل

 of-fragility-2016-9789264267213-en.htm.

الجوع. يف هذا التقرير مصطلح الجوع مرادف لقصور التغذية املزمن.

كيلوكالوري. وحدة قياس الطاقة. كيلوكالوري واحدة تساوي 000 1 

سعرة حرارية. يف النظام الدويل للوحدات، وحدة الطاقة العاملية هي 

جول. كيلوكالوري واحدة = 184 4 كيلو جول.
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امللحق  3

املغذيات الكلية. تشري هنا إىل الربوتينات والكربوهيدرات والدهون 

املتاحة الستخدامها يف الطاقة؛ تقاس بالغرام.

سوء التغذية. حالة فيزيولوجية غري طبيعية ناتجة عن عدم كفاية، أو 

عدم توازن، أو استهالك مفرط، للمغذيات الكلية و/أو املغذيات الدقيقة. 

ويشمل سوء التغذية النقص يف التغذية أو التغذية املفرطة باإلضافة إىل 

النقص يف املغذيات الدقيقة. 

املغذيات الدقيقة. الفيتامينات، واملعادن، واملواد األخرى التي يطلبها 

الجسم بكميات صغرية؛ تقاس بامليليغرام أو امليكروغرام.

األمــن التغذوي. حالة قامئــة عندما يقرتن الوصول اآلمن إىل نظام 

غذايئ مغذي بشــكل مناســب، ببيئة صحية وخدمات صحية، ورعاية 

كافية، من أجل ضامن حياة صحية ونشــطة لجميع أفراد األرسة 

املعيشــية. ويختلــف األمن التغذوي عــن األمن الغذايئ بأنه ينظر أيضا 

يف جوانب املامرســات املناســبة للرعاية والصحة والنظافة الصحية، 

باإلضافــة إىل كفاية الغذاء.

التدخالت املراعية للتغذية. تدخالت مصممة ملعالجة املحددات األساسية 

للتغذية )التي تشمل األمن الغذايئ لألرس، ورعاية األمهات واألطفال، 

وخدمات الرعاية الصحية األولية، واملرافق الصحية( ولكنها ال تستهدف 

بالرضورة التغذية بشكل أسايس.

الحالة التغذوية. الحالة الفيزيولوجية للفرد التي تنتج عن العالقة 

بني تناول املغذيات واملتطلبات وقدرة الجسم عىل هضم واستيعاب 

واستخدام هذه العنارص الغذائية.

اإلفــراط يف التغذيــة. نتيجة لإلفراط يف تنــاول األغذية مقارنة 

باملتطلبــات الغذائية.

زيادة الوزن والبدانة. وزن الجسم الذي هو أعىل من الطبيعي بالنسبة 

إىل الطول نتيجة لرتاكم مفرط للدهون. وعادة ما يكون ذلك مظهرا من 

مظاهر حرق سعرات حرارية أقل مام يستهلك. ولدى البالغني، تُعرّف 

زيادة الوزن عىل أنها مؤرش لكتلة الجسم من أكرث 25 ولكن أقل من 

30، والبدانة عىل أنها مؤرش لكتلة الجسم من 30 أو أكرث. ولدى األطفال 

دون سن الخامسة، تُعرّف زيادة الوزن عىل أنها الحالة التي تكون فيها 

االنحرافات املعيارية للوزن مقابل الطول أكرث من 2 من الدرجات قياسا 

إىل متوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل، والبدانة عىل أنها 

الحالة التي تكون فيها االنحرفات املعيارية للوزن مقابل الطول أكرث من 3 

درجات قياسا إىل متوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل. 

التقزّم. الطول املنخفض بالنسبة إىل السن، مام يعكس حالة سابقة أو 

حاالت من نقص التغذية املستدام. ولدى األطفال دون سن الخامسة، 

يُعرّف التقزّم عىل أنه الحالة التي تكون فيها االنحرافات املعيارية لنقص 

الطول مقابل السن أقل من 2 من الدرجات قياسا إىل متوسط معايري 

منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل.

قصور التغذية. حالة تستمر ملدة عام واحد عىل األقل من عدم القدرة 

عىل الحصول عىل ما يكفي من الغذاء، وتُعرّف عىل أنها مستوى من 

متناول األغذية غري كاف لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية. وألغراض هذا 

التقرير، يُعرّف الجوع عىل أنه مرادف لقصور التغذية املزمن.

النقص يف التغذية. حصيلة متناول تغذوي سيئ من حيث الكمية و/ 

أو الجودة، و/أو سوء استيعاب و/أو سوء استخدام بيولوجي للمغذيات 

املستهلكة، نتيجة ألمراض متكررة. وهو يشمل نقص الوزن بالنسبة إىل 

سن الفرد، أو قرص القامة بالنسبة إىل سن الفرد )التقزم(، أو الضعف 

الخطري بالنسبة إىل طول الفرد )الهزال(، والنقص يف الفيتامينات واملعادن 

)نقص املغذيات الدقيقة(.

نقص الوزن. يُعرّف نقص الوزن، لدى البالغني، عىل أنه مؤرش لكتلة 

الجسم أقل من 18.5، مام يعكس حالة قامئة من عدم كفاية املتناول 

الغذايئ، وحاالت سابقة من نقص التغذية أو سوء األحوال الصحية. ولدى 

األطفال دون سن الخامسة، يُعرّف نقص الوزن عىل أنه الحالة التي 

تكون فيها االنحرافات املعيارية لنقص الوزن مقابل السن أقل من 2 من 

الدرجات قياسا إىل متوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل، 

وبالتايل فهو مظهر من مظاهر انخفاض الطول بالنسبة إىل السن و/أو 

انخفاض الوزن بالنسبة إىل الطول.

الهزال. انخفاض الوزن بالنسبة إىل الطول، ويكون عموماً نتيجة لفقدان 

الوزن املرتبط بفرتة أخرية من عدم كفاية املتناول من السعرات الحرارية 

و/أو املرض. ولدى األطفال دون سن الخامسة، يُعرّف الهزال عىل أنه 

الحالة التي تكون فيها االنحرفات املعيارية لنقص الوزن مقابل الطول 

أقل من 2 من الدرجات قياسا إىل متوسط معايري منظمة الصحة العاملية 

لنمو الطفل.
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تنمية القدرات واألدوات والرشاكات والتعلّم؛ )د( مراعاة النزاعات؛ )هـ( 
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املجموعات وعىل مستوى الرابط الذي يجمع بني السالم والعمل اإلنساين 
والتنمية ملعالجة محرّكات النزاعات العنيفة وتوفري املساعدة اإلنسانية وتطوير 
املؤسسات والقدرة عىل الصمود والقدرات بشكل متزامن وتكمييل ومتآز للحد 

من االحتياجات اإلنسانية، مع مراعاة السياق وصون املبادئ اإلنسانية.

von Grebmer et al., 2015 )انظر املالحظة 21(..1751
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أعدت شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية يف منظمة األغذية والزراعة التقرير عن حالة 

األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 2017 بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات التابعة 
إلدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومبساعدة فريق من الخرباء الفنيني من منظمة 

األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسيف، وبرنامج األغذية 
العاملي، ومنظمة الصحة العاملية.

واسرتشــدت عملية إعداد التقرير بفريق استشــاري رفيع املســتوى، تألف من كبار 
املــدراء املعينني من رشكاء النرش الخمســة لألمــم املتحدة. وقرر هذا الفريق، بقيادة 

منظمــة األغذيــة والزراعة، الخطوط العريضــة للتقرير، وحدد تركيزه املواضيعي. كام 
أنــه أرشف عــىل فريق الصياغة الفنية املؤلــف من خرباء من كل من الوكاالت الخمس 

املشــاركة يف النرش. وضم فريق الصياغة الفنية خرباء خارجيني شــاركوا يف إعداد ورقات 
املعلومات األساســية الســتكامل البحوث وعملية تحليل البيانات التي اضطلع بها 

أعضاء فريق الصياغة.

وأصدر فريق الصياغة عددا من النواتج املؤقتة، مبا يف ذلك مخطط تفصييل، ومرشوع 
أول، ومرشوع نهايئ، للتقرير. وقام فريق استشاري رفيع املستوى باستعراض مشاريع 
التقرير، والتحقق من صحتها، وإجازتها، يف كل مرحلة من مراحل عملية اإلعداد. وقد 

خضع التقرير النهايئ ملراجعة تقنية دقيقة من جانب اإلدارة العليا والخرباء الفنيني 
من مختلف األقسام واإلدارات داخل كل وكالة من الوكاالت الخمس لألمم املتحدة، 

سواء كان ذلك يف املقار الرئيسية أو املكاتب امليدانية. وأخرياً، خضع التقرير الستعراض 
تنفيذي وتم إقراره من قبل رؤساء الوكاالت الخمس املشاركة يف النرش.



مالحظات خاصة بامللحق 1
تراجع البلدان إحصاءاتها الرسمية بانتظام بالنسبة إىل املايض وكذلك بالنسبة إىل 

أحدث الفرتات املبلغ عنها. وينطبق األمر نفسه عىل البيانات الخاصة بالسكان 
لدى األمم املتحدة. وكلام حدث هذا، تتم مراجعة التقديرات وفقا لذلك. ولذلك 

يرجى من املستخدمني العودة إىل التغيريات يف التقديرات مع مرور الوقت يف 
إطار الطبعة عينها من تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، واالمتناع عن 

مقارنة البيانات املنشورة يف مطبوعات تعود لسنوات مختلفة. 

املناطق الجغرافية

تتبع هذه الطبعة تكوين املناطق الجغرافية كام عرضته شعبة اإلحصاءات التابعة 
ألمانة األمم املتحدة، وذلك الستخدامها أساسا يف منشوراتها وقواعد بياناتها 
)/https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49(. وإن تخصيص 

البلدان أو املناطق ملجموعات محددة هو لتسهيل اإلحصاءات وال يعني أي 
افرتاض من جانب األمم املتحدة بشأن االنتامء السيايس أو أي انتامء آخر للبلدان 
أو األقاليم. ومل يتم اإلبالغ عن البلدان واملناطق واألقاليم التي ال تتوفر لها بيانات 

كافية أو أن البيانات بشأنها غري موثوقة، كام أنه مل يتم إدراجها يف البيانات 
املجمعة. وعىل وجه التحديد:

e  أفريقيا الشاملية: باإلضافة إىل البلدان واألرايض املدرجة يف الجدول، يشمل
مؤرش انتشار قصور التغذية وانتشار االنعدام الحاد يف األمن الغذايئ استناًدا 

إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ تقديرا للصحراء الغربية. 
وتستثني تقديرات الهزال، والتقزّم، والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة، والبدانة 

لدى البالغني، والرضاعة الطبيعية الخالصة، وفقر الدم، الصحراء الغربية.

e  يُستثنى إقليم املحيط الهندي ،M49 أفريقيا الرشقية: يف ما يتعلق بتصنيف
الربيطاين، واألقاليم الجنوبية الفرنسية، ومايوت وريونيون.

e .تُستثنى سانت هيالنا ،M49 أفريقيا الغربية: يف ما يتعلق بتصنيف

e  يُستثنى اليابان من ،M49 آسيا وآسيا الرشقية: يف ما يتعلق بتصنيف
البيانات املجمعة بشأن الهزال والتقزم والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة.

e  تُستثنى أنغويال، وأروبا، وبونري ،M49 البحر الكاريبي: يف ما يتعلق بتصنيف
)سينت أوستاتيوس وسابا(، وجزر فريجني الربيطانية، وجزر كاميان، وكوراساو، 

وغوادلوب، ومارتينيك، ومونتسريات، وسانت بارتيليمي، وسانت مارتن 
)الجزء الفرنيس( وسانت مارتن )الجزء الهولندي(، وجزر تركس وكايكوس، 

وجزر فرجني التابعة للواليات املتحدة. وباإلضافة إىل ذلك، تستثني تقديرات 
فقر الدم سانت كيتس ونيفيس. وتستثني بيانات البدانة لدى البالغني 

والرضاعة الطبيعية الخالصة بورتوريكو. 

e  ،تُســتثنى جزيرة بوفيت ،M49 أمريــكا الجنوبيــة: يف ما يتعلق بتصنيف
وجــزر فوكالند )مالفيناس(، وغيانا الفرنســية، وجورجيا الجنوبية، وجزر 

الجنوبية. ساندويتش 

e  تســتثني البيانات بشــأن الهزال ،M49 أوســيانيا: يف ما يتعلق بتصنيف
والتقــزم والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة والرضاعــة الطبيعية الخالصة، 

ونيوزيلندا. أسرتاليا 

e  ،تُستثنى جزيرة كريسامس ،M49 أسرتاليا ونيوزيلندا: يف ما يتعلق بتصنيف
وجزر كوكوس )كيلينغ(، وجزيرة هريد، وجزر ماك دونالد، وجزيرة نورفولك.

e  تستثني تقديرات فقر الدم ،M49 ميالنيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف 
كاليدونيا الجديدة.

e  تُستثنى غوام، وجزر ماريانا ،M49 ميكرونيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
الشاملية، والجزر الصغرى النائية التابعة للواليات املتحدة. وباإلضافة إىل 

ذلك، تستثني تقديرات فقر الدم ناورو وباالو.

e  تُستثنى جزر بيتكرين وجزر واليس ،M49 بولينيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
وجزر فوتونا. وتستثني البيانات بشأن البدانة لدى البالغني والرضاعة الطبيعية 

الخالصة ساموا األمريكية، وبولينيزيا الفرنسية وتوكيالو. وباإلضافة إىل ذلك، 
تستثني البيانات املجمعة بشأن فقر الدم جزر كوك، ونيوي، وتوفالو.

e  تُســتثنى ســانت بيري ،M49 أمريكا الشــاملية: يف ما يتعلق بتصنيف
وميكلون.كام تســتثني البيانات املجمعة بشــأن البدانة لدى البالغني، وفقر 

الــدم، والرضاعة الطبيعية الخالصة بريمودا وغرينالند. وبالنســبة للهزال 
والتقــزم والــوزن الزائد يف مرحلة الطفولة، تســتند البيانات املجمعة إىل 

بيانــات الواليات املتحدة األمريكية فقط.

e  تُستثنى جزر أوالند، وجزر ،M49 أوروبا الشاملية: يف ما يتعلق بتصنيف
القنال، وجزر فارو، وجزيرة مان، وجزر سفالبارد وجان مايني.

e  يستثنى جبل طارق، والكريس ،M49 أوروبا الجنوبية: يف ما يتعلق بتصنيف
الرسويل، وسان مارينو. وتشمل تقديرات فقر الدم سان مارينو.

e .تُستثنى ليختنشتاين، وموناكو ،M49 أوروبا الغربية: يف ما يتعلق بتصنيف

وتشمل جميع املناطق الجغرافية تقديرا لجميع البلدان املدرجة يف الجدول التي 
مل يتم اإلبالغ عن أي قيمة لها.

مجموعات أخرى

تشمل البلدان األقل منوا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول الجزرية الصغرية 
النامية، البلدان عىل النحو الذي قدمته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

 .)https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/(

e  الدول الجزرية الصغرية النامية: تستثني البيانات املجمعة بشأن البدانة لدى
البالغني والرضاعة الطبيعية الخالصة، ساموا األمريكية، وبولينيزيا الفرنسية 
وبورتوريكو. وباإلضافة إىل ذلك، تستثني البيانات املجمعة بشأن فقر الدم 
أنغويال، وأروبا، وبونري )سانت أوستاتيوس وسابا(، وجزر فرجني الربيطانية، 

وجزر كوك، وكوراساو، وغوام، ومونتسريات، وناورو، وكاليدونيا الجديدة، 
ونيوي، وجزر ماريانا الشاملية، وباالو، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت 

مارتن )الجزء الهولندي(، وتوفالو، وجزر فرجني التابعة للواليات املتحدة 
األمريكية، وتشمل بورتوريكو.

وتشمل اقتصادات الدخل املنخفض واقتصادات الدخل املتوسط األدىن، البلدان 
https://datahelpdesk.( عىل النحو الذي يعرضه تصنيف البنك الدويل
worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-

 .)country-and-lending-groups

وتشــمل بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض: أفغانســتان، وبنغالديش، 
وبنن، وبوركينا فاســو، وبوروندي، والكامريون، وجمهورية أفريقيا الوســطى، 

وتشــاد، وجزر القمر، وكوت ديفوار، وجمهورية كوريا الشــعبية الدميقراطية، 
وجمهوريــة الكونغو الدميقراطية، وجيبويت، وإريرتيــا، وإثيوبيا، وغامبيا، وغانا، 

وغينيا، وغينيا – بيســاو، وهايتي، والهند، وكينيا، وقريغيزســتان، وليســوتو، 
وليبرييا، ومدغشــقر، ومالوي، ومايل، وموريتانيــا، وموزامبيق، ونيبال، ونيكاراغوا، 

والنيجر، ونيجرييا، وباكســتان، وبابوا غينيا الجديدة، ورواندا، وســاو تومي 
وبرنســيبي، والسنغال، وســرياليون، وجزر سليامن، والصومال، وجنوب السودان، 

والســودان، والجمهورية العربية الســورية، وطاجيكستان، وتوغو، وأوغندا، 
وجمهوريــة تنزانيا املتحدة، وأوزبكســتان، واليمن، وزمبابوي.



يلتزم املجتمع الدويل بالقضاء عىل الجوع وجميع أشكال سوء التغذية يف العامل بحلول عام 2030. ورغم إحراز تقدم كبري، فإن النزاعات 
والكوارث الطبيعية التي يسببها اإلنسان تنجم عنها عقبات. ويحذر تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لهذا العام من أن االتجاه 

التنازيل الطويل األجل يف قصور التغذية قد توقف عىل ما يبدو، ورمبا يكون قد انعكس، حيث يعود ذلك إىل حد كبري إىل العوامل 
املذكورة أعاله. ويف غضون ذلك، وعىل الرغم من استمرار إحراز تقّدم للحّد من سوء تغذية األطفال، يُشكل ارتفاع الوزن الزائد والبدانة 

مصدر قلق يف معظم أنحاء العامل.

وترد تفاصيل هذه االســتنتاجات وغريها يف طبعة عام 2017 من تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل )الذي كان يُعرف ســابقاً 
بتقريــر حالــة انعــدام األمــن الغذايئ يف العامل(. ويُنرش تقرير هذا العام ألول مرة من خالل رشاكة موســعة، انضمت فيها منظمة األمم 

املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( ومنظمــة الصحة العاملية، إىل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الــدويل للتنمية الزراعية وبرنامج 
العاملي. األغذية 

وميثل التقرير أيضاً حقبة جديدة يف مجال رصد األمن الغذايئ والتغذية يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 2030، ولتقييم التقدم 
املحرز نحو تحقيق هدف القضاء عىل الجوع، يستخدم التقرير املقياس التقليدي النتشار قصور التغذية، ومؤرشاً جديداً النتشار انعدام 

األمن الغذايئ الحاد الذي يستند إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، عىل حد سواء. ويتناول التقرير أيضاً أشكاالً متعددة من 
سوء التغذية، مبا يف ذلك االتجاهات والحاالت املتعلقة بالتقزّم، والهزال، وزيادة الوزن لدى األطفال، والبدانة لدى البالغني. ويسلط 

القسم املواضيعي من التقرير الضوء عىل كيفية تأثري زيادة انتشار النزاعات يف العامل عىل األمن الغذايئ والتغذية. كام يستكشف كيف 
أنه من خالل تحسني األمن الغذايئ وزيادة قدرة سبل املعيشة يف الريف عىل الصمود، من املمكن املساعدة يف منع نشوب النزاعات 

وإدامة السالم.
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