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تحقيق الغايات الدولية
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تقييم ّ

الرسائل الرئيسية
J

J

J

J

Jيعاني نحو  795مليون نسمة من نقص التغذية
على مستوى العالم ،بعدما تراجع بنحو  167مليون
نسمة خالل العقد األخير ،وبنحو  216مليوناً مقارنة
بالفترة  .1992-1990ويبرز التراجع بصورة أكبر
في األقاليم النامية ،على الرغم من النمو السكاني
الكبير .وفي خالل السنوات األخيرة ،أعاق النمو
االقتصادي األكثر بطئاً واألقل شموالً إلى جانب عدم
االستقرار السياسي في بعض األقاليم النامية مثل
أفريقيا الوسطى وآسيا الغربية ،مسيرة التقدّم.
Jيم ّثل عام  2015نهاية فترة الرصد للغايات المتصلة
بالجوع لمؤتمر القمة العالمي لألغذية واألهداف
اإلنمائية لأللفية .وفي األقاليم النامية ّ
ككل تراجعت
نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية من
إجمالي عدد السكان من  23.3في المائة في الفترة
 1992-1990إلى  12.9في المائة .وأحرزت بعض
األقاليم ،على غرار أمريكا الالتينية ،وشرق وجنوب
شرقي آسيا ،والقوقاز وآسيا الوسطى ،وإقليما أفريقيا
سجل تقدّم في
الشمالية والغربية تقدّماً سريعاً .كما ّ
آسيا الجنوبية وأوسيانيا ،ومنطقة البحر الكاريبي،
وأفريقيا الجنوبية والشرقية ولكن بوتيرة أبطأ من
أن تبلغ الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من
األهداف اإلنمائية لأللفية التي تقتضي تخفيض نسبة
الذين يعانون من نقص التغذية المزمن إلى النصف.
Jبلغ ما مجموعه  72بلداً نامياً من أصل  129أو
أكثر من نصف البلدان التي ّتم رصدها الغاية ج
الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية
لأللفية .وتمتع معظمها بظروف من االستقرار
السياسي والنمو االقتصادي ،اقترنت عادة بسياسات
موجهة نحو المجموعات
للحماية االجتماعية ّ
الضعيفة من السكان.
Jبالنسبة إلى األقاليم النامية عموماً ،تراجع ّ
كل من
مؤشري الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية
لأللفية – معدّل انتشار نقص التغذية ونسبة نقص
الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة .وفي بعض

األقاليم ،بما في ذلك ،أفريقيا الغربية وجنوب
شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية ،انخفض معدّل نقص
التغذية بصورة أسرع من معدّل نقص الوزن لدى
األطفال ،ما يشير إلى إمكانية تحسين جودة النظم
الغذائية وظروف النظافة والوصول إلى المياه
النظيفة ،ال س ّيما لمجموعات السكان األكثر فقراً.
J

J

J

Jيم ّثل النمو االقتصادي عامل نجاح رئيسي للح ّد
من نقص التغذية ،ولكن ينبغي أن يكون شام ًال
وأن يو ّفر فرصاً لتحسين السبل المعيشية للفقراء.
ويعتبر تعزيز إنتاجية وإيرادات صغار المزارعين
األسريين أساسياً لتحقيق التقدّم.
Jاكتست نظم الحماية االجتماعية أهمية بالغة في
مجال تعزيز التقدّم باتجاه تحقيق الغايات الخاصة
بالجوع والفقر في سياق الهدف  1من األهداف
اإلنمائية لأللفية في عدد من البلدان النامية.
وتساهم الحماية االجتماعية بصورة مباشرة في
الح ّد من الفقر والجوع وسوء التغذية ،من خالل
تعزيز أمن الدخول والوصول إلى تغذية ورعاية
صحية وتعليم أفضل .وعن طريق تحسين القدرات
البشرية ومواجهة آثار الصدمات ،تدّعم الحماية
االجتماعية قدرة الفقراء على المشاركة في النمو
عبر وصول أفضل إلى العمل.
Jأدّت الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع
اإلنسان أو عدم االستقرار السياسي في العديد
من البلدان التي عجزت عن بلوغ الغايات الدولية
الخاصة بالجوع ،إلى أزمات ممتدة تتالزم مع زيادة
المخاطر وانعدام األمن الغذائي لدى شرائح واسعة
من السكان .وفي سياقات كهذه ،كانت التدابير
اآليلة إلى حماية مجموعات السكان المع ّرضين
للمخاطر وتحسين السبل المعيشية صعبة التنفيذ أو
غير فعالة.
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يق ّيم التقرير السنوي حول حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لهذا العام التقدّم المحرز باتجاه تحقيق األهداف
المتصلة بالجوع والمحددة دولياً ويتناول ما الذي ينبغي القيام به ،في معرض انتقالنا إلى الخطة الجديدة للتنمية
المستدامة لمرحلة ما بعد .2015
وقد قطعت الدول األعضاء في األمم المتحدة التزامين رئيسيين اثنين من أجل التصدّي للجوع في العالم .فقد
جاء االلتزام األ ّول في مؤتمر القمة العالمي لألغذية ،المنعقد في روما في عام  ،1996حين التزمت  182حكومة
" ...باستئصال الجوع في جميع البلدان ،والسعي مباشرة إلى الح ّد من عدد السكان الذين يعانون من نقص
التغذية إلى نصف مستواهم الحالي بموعد أقصاه عام  ."2015أما االلتزام الثاني فتم ّثل في صياغة الهدف األ ّول
من األهداف اإلنمائية لأللفية الذي وضعه أعضاء األمم المتحدة في عام  2000والذي يشمل ضمن غاياته "تخفيض
نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام ."2015
ّ
ونستعرض في هذا التقرير التقدّم المحرز منذ عام  1990في ّ
كل بلد وإقليم وكذلك على مستوى العالم ككل .نبدأ
أ ّوالً بالبشرى السارة :فبصورة شاملة ،لقد تحقق تقريباً االلتزام بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع والمتم ّثل
في بلوغ الغاية ج من الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،على المستوى العالمي .واألهم من ذلك ّأن  72بلداً من
أصل  129من البلدان التي ُرصد تقدّمها قد بلغت الهدف اإلنمائي لأللفية ،وحقق  29منها أيضاً الهدف الطموح لمؤتمر
القمة العالمي لألغذية القاضي بخفض عدد سكانها الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف على األقل.
وال تظهر االختالفات الواضحة في التقدّم بين فرادى البلدان فحسب ،بل على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية
أيضاً .وقد انخفض استشراء الجوع بسرعة في آسيا الوسطى والشرقية وفي جنوب شرقي آسيا ،وكذلك في أمريكا
الالتينية :ففي أفريقيا الشماليةّ ،تم الحفاظ على مستوى منخفض خالل فترات رصد األهداف اإلنمائية لأللفية ومؤتمر
القمة العالمي لألغذية .وشهدت أقاليم أخرى ،بما فيها البحر الكاريبي وأوسيانيا وآسيا الغربية بعض التقدّم باإلجمال،
إنما بوتيرة بطيئة .وكان التقدّم في إقليمي آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بطيئاً بصورة إجمالية ،على
الرغم من تعدّد قصص النجاح على المستويين القطري واإلقليمي الفرعي .ولطالما أحبطت عوامل ،من قبيل الحرب
واالضطرابات األهلية ونزوح الالجئين ،الجهود الرامية إلى خفض الجوع ،في العديد من البلدان التي أحرزت تقدّماً
متواضعاً ،حيث أدّت في بعض األحيان إلى زيادة أعداد الجياع.
غير ّأن التقدّم المحرز باتجاه تحقيق الغاية ج من الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ال ُيق َّيم بقياس نقص
التغذية أو الجوع فحسب ،بل من خالل مؤشر ثانٍ أيضاً  -هو انتشار معدالت األطفال ناقصي الوزن دون سن الخامسة.
وجاء التقدّم مشابهاً بالنسبة إلى المؤشرين االثنين ،إنما أسرع قلي ًال في حالة نقص التغذية .وفي حين سار المؤشران
بصورة متوازية على مستوى العالم ّ
ككل ،إ ّال أ ّنهما اختلفا اختالفاً ملحوظاً على المستوى اإلقليمي بفعل العوامل
المحدّدة المتباينة لنقص الوزن عند األطفال.
ً
ً
وعلى الرغم من التقدّم الشامل ،يبقى الجوع تحديا يوميا لنحو  795مليون نسمة حول العالم ،بما في ذلك 780
مليون نسمة في األقاليم النامية .وبالتالي ،ينبغي أن ّ
يظل استئصال الجوع التزاماً رئيسياً لصانعي القرار على جميع
المستويات.
وفي تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لهذا العام ،ال نقدّر التقدّم الذي أحرز حتى اآلن فقط ،بل نحدّد
أيضاً المشاكل المتبقية ،ونقدّم توصيات حول كيفية التصدي لها .وبوجيز العبارة ،ال يوجد ّ
حل "واحد يناسب جميع
الحاالت" .وينبغي أن تتك ّيف التدخالت مع الظروف ،بما في ذلك توافر األغذية والحصول عليها ،وكذلك آفاق التنمية
الطويلة األمد .وال بد أن تكون ال ُنهُج مالئمة وشاملة ،مع وجود االلتزام السياسي المطلوب لضمان النجاح.
وبالتالي ،ال يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به الستئصال الجوع وتحقيق األمن الغذائي في جميع
أبعاده .ويب ّين هذا التقرير العوامل الرئيسية التي كانت مسؤولة عن النجاح المحرز حتى اليوم في بلوغ الغاية ج
الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،كما يو ّفر التوجيهات بشأن السياسات التي ينبغي التأكيد عليها
في المستقبل.
ً
ويحسن السبل المعيشية وإيرادات الفقراء ،ال سي ّما
ويو ّفر النمو الشامل فرصا لمن لديهم أصول ومهارات ضئيلة،
ّ
في مجال الزراعة .وبالتالي فهو من األدوات األكثر فعالية لمكافحة الجوع وانعدام األمن الغذائي ،وإحراز تقدّم مستدام.
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جوزيه غرازيانو دا سيلفا
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

كانايو ف .نوانزي
رئيس الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية

ّ
مقدمة

ويش ّكل تعزيز إنتاجية الموارد التي يتوالها صغار المزارعين األسريين وصيادو األسماك ومجتمعات الغابات ،وتوطيد
إدماجها االقتصادي الريفي من خالل أسواق تعمل ج ّيداً ،عنصرين أساسيين للنمو الشامل.
وتساهم الحماية االجتماعية مباشرة في الح ّد من الجوع وسوء التغذية .ومن خالل زيادة القدرات البشرية وتعزيز
أمن اإليراداتُ ،تدعّم التنمية االقتصادية المحلية ،وقدرة الفقراء على تأمين عمل الئق وبالتالي تقاسم النمو االقتصادي.
ويمكن إيجاد العديد من الحاالت التي ترضي جميع األطراف والتي تربط الزراعة األسرية والحماية االجتماعية .وهي
تشمل مشتريات مؤسسية من المزارعين المحليين لتوفير الوجبات المدرسية والبرامج الحكومية ،والتحويالت النقدية أو
برامج النقد مقابل العمل التي تسمح للمجتمعات المحلية بشراء األغذية المنتجة محلياً.
وخالل األزمات الممتدة ،يلوح انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في األفق على نطاق أوسع ،بفعل النزاعات
والكوارث الطبيعية .وتستدعي هذه التحديات التزاماً سياسياً قوياً وإجراءات ف ّعالة.
منسقة وتكميلية من جميع أصحاب
وبوجه أكثر عمومية ،يقتضي التقدّم في مكافحة انعدام األمن الغذائي استجابات ّ
ً
المصلحة .وبصفتنا رؤساء للوكاالت الثالث المعنية باألغذية والزراعة التي تتخذ من روما مقرا لها ،كنا وسوف نبقى في
طليعة هذه الجهود ،نعمل معاً لدعم الدول األعضاء ومنظماتها وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل القضاء على الجوع
وسوء التغذية.
ً
وقد ُقطعت مؤخرا التزامات كبرى جديدة للح ّد من الجوع على المستوى اإلقليمي – مثل مبادرة تحرير أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي من الجوع ،والشراكة المتجددة للقضاء على الجوع في أفريقيا بحلول عام  ،2025ومبادرة
القضاء على الجوع في غرب أفريقيا ،وتحدي القضاء على الجوع في آسيا-المحيط الهادي ،والمبادرات التجريبية في
بنغالديش وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار ونيبال وتيمور-ليشتي ،من بين بلدان أخرى .وهناك مزيد من
المبادرات قيد اإلعداد من أجل استئصال الجوع بحلول عام  2025أو .2030
وتستحق هذه الجهود دعمنا المطلق وهي تحظى به لتعزيز القدرات واإلمكانات الوطنية من أجل وضع البرامج
طي صفحة الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
الالزمة وتنفيذها بنجاح .وتظهر اإلنجازات منذ عام ّ 1990أن ّ
ممكن .كما تب ّين ّأن أمامنا كثير من العمل إذا ما أردنا تحويل هذه الرؤية إلى واقع .فااللتزام السياسي والشراكة
والتمويل الكافي واإلجراءات الشاملة ،عناصر أساسية من عناصر هذا الجهد الذي نحن شركاء فاعلون فيه.
وبوصفنا أعضاء ديناميكيين في منظومة األمم المتحدة ،سوف ندعم الجهود الوطنية والجهود األخرى لطي
صفحة الجوع وسوء التغذية من خالل تحدي القضاء على الجوع ،وإعالن روما عن التغذية لعام  ،2014وخطة التنمية
المستدامة لما بعد عام .2015

إيرثارين كوزن
املديرة التنفيذية
لربنامج األغذية العاملي
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أعدّت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) باالشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية
العالمي تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم.
وتو ّلى  Pietro Gennariالتنسيق الفني للمطبوعة تحت اإلشراف العام لـ  Jomo Kwame Sundaramوبدعم
كل من  Kostas Stamoulisمن إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية في الفاو .واضطلع كل من Piero Conforti
و George Rapsomanikisو Josef Schmidhuberمن الفاو ،و Rui Benficaمن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
و Arif Husainمن برنامج األغذية العالمي بمهام المحررين الفنيين .وقدّم الرؤساء التنفيذيون للوكاالت الثالث التي تتخذ
من روما مقراً لها ومكاتبها ،وكذلك  Coumba Dieng Sowو Lucas Tavaresمن الفاو تعليقات ق ّيمة وأعطوا الموافقة النهائية
على التقرير.
وت ّمت صياغة القسم حول نقص التغذية حول العالم في عام  2015بفضل مساهمات فنية من Filippo Gheri
و Erdgin Maneو Nathalie Troubatو Nathan Wannerوفريق األمن الغذائي واإلحصاءات االجتماعية من شعبة اإلحصاء
في الفاو .وقدّم ّ
كل من  Mariana Campeanuو Tomasz Filipczukو Nicolas Sakoffو Salar Tayyibوفريق ميزان محاصيل
األغذية من الشعبة نفسها بيانات الدعم.
ُوأع ّد القسم الذي يتناول مضمون غاية القضاء على الجوع :مقارنة االتجاهات في نقص التغذية ونقص الوزن لدى
األطفال بفضل مساهمات مهمة قدّمها ّ
كل من  Chiara Brunelliوفريق األمن الغذائي واإلحصاءات االجتماعية لدى شعبة
اإلحصاء في الفاو.
ّ
أما القسم عن األمن الغذائي والتغذية :محركات التغيير فقد أع ّد بمساهمات قدّمها كل من Federica Alfani
و Lavinia Antonacciو Romina Cavatassiو Ben Davisو Julius Jacksonو Panagiotis Karfakisو Leslie LipperوLuca Russo
و Elisa Scambelloniمن شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية في الفاو؛ و Ekaterina Krivonosو Jamie Morrisonمن
شعبة التجارة واألسواق في الفاو؛ و Meshack Maloمن مكتب نائب المدير العام لشؤون الموارد الطبيعية في الفاو؛
و Francesco Pierriمن مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات في الفاو؛ و Constanza Di Nucciمن الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية؛ و Niels Balzerو Kimberly Deniو Paul Howeو Michelle Laceyو John McHarrisمن برنامج األغذية
العالمي.
وتو ّلى  Filippo Gheriمسؤولية إعداد الملحق  1وتجهيز البيانات ذات الصلة .وأع ّد  Nathan Wannerبواسطة مساهمات
فنية أساسية من  Carlo Cafieroالملحق .2
وقدّم  Raul Benitezو Eduardo Rojas Brialesو Gustavo Merino Juárezو Arni MathiesenوEugenia Serova
و Rob Vosمن الفاو؛ وكريم حسين و Edward Heinemannمن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ وRichard Choularton
و Sarah Kohnstammمن برنامج األغذية العالمي ،تعليقات واقتراحات ق ّيمة.
وتو ّلت  Michelle Kendrickمن إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،تنسيق التحرير والرسوم البيانية واإلخراج الفني
وعملية النشر .وقدّمت  Flora Dicarloخدمات تصميم الرسوم البيانية واإلخراج الفنّي .وقام فرع المكتبة والمطبوعات في
مكتب االتصاالت على مستوى المنظمة بتنسيق إنتاج النسخ المترجمة .وتو ّلت دائرة برمجة االجتماعات والتوثيق التابعة
لشعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم في الفاو تنسيق الترجمة وخدمات الطباعة.
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نقص التغذية حول العامل يف عام 2015
االتجاهات العاملية
ما زال التقدّم مستمراً يف مجال مكافحة الجوع ،إ ّال ّأن عدداً كبرياً من
الناس ال زالوا يفتقرون ،عىل نحو غري مقبول ،لألغذية التي يحتاجون إليها
لعيش حياة نشطة وصحية .وتشري آخر التقديرات املتوافرة إىل ّأن نحو 795
مليون نسمة يف العامل – أي أكرث من شخص واحد من أصل تسعة – عانوا
من نقص التغذية يف الفرتة ( 2016-2014الجدول  .)1وقد انخفضت نسبة

األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بني السكان أو معدّل انتشار نقص
التغذية 1من  18.6يف املائة خالل الفرتة  1992-1990إىل  10.9يف املائة يف
الفرتة  ،2016-2014ما يعكس انخفاضاً يف عدد األشخاص الذين يعانون من
نقص التغذية يف ّ
ظل تنامي عدد سكان العامل .ومنذ الفرتة ،1992-1990
تراجع عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بقدر  216مليوناً عىل

الجدول ١

نقص التغذية حول العامل 1992-1990 ،إىل 2016-2014
عدد من يعانون نقص التغذية (باملاليني) وانتشار نقص التغذية (نسبة مئوية)
١٩٩٢-١٩٩٠
العدد

العدد

٪

2012-2010

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

العامل

1 010.6

18.6

929.6

14.9

942.3

14.3

820.7

11.8

794.6

10.9

األقاليم املتقدمة

20.0

>5.0

21.2

>5.0

15.4

>5.0

15.7

>5.0

14.7

>5.0

األقاليم النامية

990.7

23.3

908.4

18.2

926.9

17.3

805.0

14.1

779.9

12.9

أفريقيا

181.7

27.6

210.2

25.4

213.0

22.7

218.5

20.7

232.5

20.0

أفريقيا الشاملية

6.0

>5.0

6.6

>5.0

7.0

>5.0

5.1

>5.0

4.3

>5.0

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

175.7

33.2

203.6

30.0

206.0

26.5

205.7

24.1

220.0

23.2

أفريقيا الرشقية

103.9

47.2

121.6

43.1

122.5

37.8

118.7

33.7

124.2

31.5

وسط أفريقيا

24.2

33.5

42.4

44.2

47.7

43.0

53.0

41.5

58.9

41.3

أفريقيا الجنوبية

3.1

7.2

3.7

7.1

3.5

6.2

3.6

6.1

3.2

5.2

أفريقيا الغربية

44.6

24.2

35.9

15.0

32.3

11.8

30.4

9.7

33.7

9.6

آسيا

741.9

23.6

636.5

17.6

665.5

17.3

546.9

13.5

511.7

12.1

القوقاز وآسيا الوسطى

9.6

14.1

10.9

15.3

8.4

11.3

7.1

8.9

5.8

7.0

آسيا الرشقية

295.4

23.2

221.7

16.0

217.6

15.2

174.7

11.8

145.1

9.6

جنوب رشقي آسيا

137.5

30.6

117.6

22.3

103.2

18.3

72.5

12.1

60.5

9.6

آسيا الجنوبية

291.2

23.9

272.3

18.5

319.1

20.1

274.2

16.1

281.4

15.7

آسيا الغربية

8.2

6.4

14.0

8.6

17.2

9.3

18.4

8.8

18.9

8.4

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

66.1

14.7

60.4

11.4

47.1

8.4

38.3

6.4

34.3

5.5

البحر الكاريبي

8.1

27.0

8.2

24.4

8.3

23.5

7.3

19.8

7.5

19.8

أمريكا الالتينية

58.0

13.9

52.1

10.5

38.8

7.3

31.0

5.5

26.8

>5.0

أمريكا الوسطى

12.6

10.7

11.8

8.3

11.6

7.6

11.3

6.9

11.4

6.6

أمريكا الجنوبية

45.4

15.1

40.3

11.4

27.2

7.2

غمح

>5.0

غمح

>5.0

1.0

15.7

1.3

16.5

1.3

15.4

1.3

13.5

1.4

14.2

أوسيانيا

* تشير البيانات للفترة  2016–2014إلى تقديرات مؤقتة قابلة للتعديل.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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نقص التغذية حول العالم في عام 2015

مستوى العامل ،وهو انخفاض بنسبة  21.4يف املائة ،عىل الرغم من زيادة عدد
إجاميل سكان العامل بـ  1.9مليار نسمة إبان الفرتة نفسها .وتعيش األغلبية
الساحقة ممن يعانون الجوع يف األقاليم النامية 2،حيث عاىن ما يقدّر بنحو
 780مليون نسمة من نقص التغذية يف الفرتة ( 2016-2014الجدول .)1
وتراجع معدّل انتشار نقص التغذية ،الذي بلغ  12.9يف املائة يف الفرتة
 ،2016-2014بنسبة  44.5يف املائة منذ الفرتة .1992-1990
وتفسر التغ ّيرات في البلدان الكبيرة المكتظة بالسكان ،ال س ّيما الصين
ّ
والهند ،إلى ح ّد كبير االتجاهات الشاملة للح ّد من الجوع في األقاليم
النامية 3.فقد أحرز تقدّم سريع خالل تسعينيات القرن الماضي ،حين شهدت
األقاليم النامية ّ
ككل تراجعاً ثابتاً في عدد الذين يعانون من نقص التغذية
وفي معدل انتشار نقص التغذية على السواء (الشكل  .)1وتال ذلك تباطؤ
في انتشار نقص التغذية في مطلع األلفية الثالثة قبل أن عاد ليتسارع من
جديد في الفترة األخيرة من العقد ،مع انخفاض معدل انتشار نقص التغذية
من  17.3في المائة خالل الفترة  2007-2005إلى  14.1في المائة خالل
الفترة  .2012-2010ودلت التقديرات للفترة األخيرة ،التي تستند بصورة
جزئية إلى توقعات ،مجدداً على مرحلة من التقدّم المتباطئ ،حيث انخفض
معدل انتشار نقص التغذية إلى  12.9في المائة بحلول الفترة .2016-2014

■■قياس التق ّدم العاملي املحرز نسبة إىل الغايات
يوافق عام  2015نهاية فرتة الرصد للغايتني االثنتني املتفق عليهام دولياً للح ّد
من الجوع .وتتم ّثل الغاية األوىل يف هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية.
وخالل مؤمتر القمة هذا الذي عقد يف روما يف عام  ،1996تع ّهد ممثلو 182
حكومة بـ"...استئصال الجوع يف جميع البلدان ،جاعلني هدفهم املبارش
خفض عدد املصابني بنقص التغذية إىل نصف مستواه الحايل يف موعد أقصاه
عام  4."2015وتتم ّثل الثانية يف الغاية الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف
اإلمنائية لأللفية .ويف عام  ،2000تعهدت  189دولة بتحرير الشعوب من
الحرمان بشتى أشكاله ،وأق ّرت بأنه من حقّ ّ
كل فرد أن ينعم بالكرامة
والحرية واملساواة ،وبأدىن مق ّومات العيش التي تنطوي عىل التحرر من
الجوع والعنف .وقد ّ
تجل هذا التع ّهد يف صياغة األهداف اإلمنائية الثامنية
لأللفية يف عام  .2001وجرى تطبيقها يف ما بعد من خالل وضع غايات
ومؤرشات لتع ّقب التقدم املحرز ،عىل املستويني الوطني والعاملي ،خالل فرتة
مرجعية متتد عىل  25سنة ،من عام  1990حتى عام  .2015ويشمل الهدف
اإلمنايئ األ ّول لأللفية أو الهدف  ،1ثالث غايات مختلفة هي :خفض نسبة
الفقر يف العامل إىل النصف ،وتوفري العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق
للجميع ،وخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع 5إىل النصف بحلول
عام  .2015وقد رصدت منظمة األغذية والزراعة التقدّم املحرز باتجاه
تحقيق الغايات الخاصة بالجوع ملؤمتر القمة العاملي لألغذية والغاية ج من
الهدف  1لألهداف اإلمنائية لأللفية ،باستخدام فرتة الثالث سنوات -1990
 1992كنقطة انطالق.
وتشير آخر التقديرات حول معدل انتشار نقص التغذية إلى ّأن األقاليم
النامية ّ
ككل قد بلغت تقريباً الغاية ج الخاصة بالجوع في سياق الهدف  1من
األهداف اإلنمائية لأللفية .واالنخفاض المقدّر في الفترة  2016-2014هو ّ
أقل
من نقطة مئوية واحدة من االنخفاض المطلوب لبلوغ الغاية بحلول عام 2015
(الشكل  6.)1وبالنظر إلى هذا االختالف البسيط ،وإتاحة لهامش من الموثوقية

للبيانات األساسية المستخدمة من أجل تقدير نقص التغذية ،يمكن اعتبار ّأن
الغاية قد تحققت .إ ّال أ ّنه ،وعلى النحو المشار إليه في نسختي عامي 2013
و 2014من هذا التقريرّ ،
فإن تحقيق الغاية تماماً كان يقتضي تسريع التقدّم
في السنوات األخيرة .وعلى الرغم من التقدّم الكبير المحرز في العديد من
البلدان ،ال يبدو ّأن التسريع المطلوب قد تحقق في األقاليم النامية ّ
ككل.
أما الغاية األخرى ،التي وضعها مؤتمر القمة العالمي لألغذية في عام ،1996
فلم تتحقق بهامش كبير .وتحدّد التقديرات الحالية عدد األشخاص الذين عانوا
من نقص التغذية في الفترة  1992-1990بأقل من مليار نسمة بقليل في
األقاليم النامية .وكان بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية يقتضي خفض
هذا الرقم إلى نحو  515مليون نسمة ،أي بحوالي  265مليون نسمة أقل
من التقدير الحالي للفترة ( 2016-2014الجدول  .)1ولكن نظراً إلى ّأن عدد
السكان قد زاد بنسبة  1.9مليار نسمة منذ الفترة  ،1992-1990تح ّرر نحو
ملياري نسمة من حالة جوع محتملة خالل السنوات الـ 25الماضية.
وينبغي النظر إلى التقدّم الملفت المحرز في مكافحة الجوع خالل
العقد الماضي على خلفية البيئة العالمية الصعبة :تق ّلبات في أسعار السلع،
وارتفاع األسعار الشاملة لألغذية والطاقة ،وارتفاع معدالت البطالة والبطالة
الجزئية ،وفوق ّ
كل ذلك ،الركود االقتصادي العالمي الذي ظهر في أواخر
تسعينيات القرن الماضي ومن جديد بعد عام  .2008كما ألحقت الظواهر
المناخية القصوى والكوارث الطبيعية المتواترة على نحو متزايد أضراراً
جسيمة من حيث األرواح والخسائر االقتصادية ،ما أعاق الجهود الرامية
إلى تعزيز األمن الغذائي .وزاد انعدام االستقرار السياسي والنزاعات األهلية
من تأ ّزم الوضع ،ما رفع عدد النازحين عالمياً إلى أعلى مستوى منذ الحرب
الشكل ١

مسار نقص التغذية يف األقاليم النامية :التقدم الفعيل واملتوقع نحو تحقيق
غاية األهداف اإلمنائية لأللفية وهدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية
باملاليني
١ ١٠٠
١ ٠٠٠

النسبة املئوية
٤٥

٩٩١

٩٢٧

٩٠٨

٩٠٠

٤٠
٣٥

٨٠٠
٧٠٠
٦٠٠

٨٠٥
٪٢٣,٣

٪١٧,٣

٪١٨,٢

٥٠٠

٧٨٠

هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية

٪١٤,١

٢٠
١٠
٥

٣٠٠
٠

٢٥

١٥ ٪١٢,٩

غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية

٤٠٠

٣٠

-١٩٩٠
١٩٩٢

-٢٠٠٠
٢٠٠٢

-٢٠٠٥
٢٠٠٧

-٢٠١٠
٢٠١٢

-٢٠١٤
٢٠١٦

عدد من يعانون نقص التغذية (املحور األمين)
إنتشار نقص التغذية (املحور األيرس)
مالحظة :تشير بيانات الفترة  2016–2014إلى تقديرات مؤقتة.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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العالمية الثانية .وأسفرت هذه التطورات عن عواقب جسيمة على األمن
الغذائي في بعض البلدان األكثر ضعفاً ،ال س ّيما في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،فيما بقيت أقاليم أخرى من قبيل آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا
غير متأثرة ،أو تم ّكنت من تقليص اآلثار الوخيمة إلى أدنى حدّ.
ووضعت البيئة االقتصادية العالمية المتغ ّيرة ال ُنهُج التقليدية لمعالجة
الجوع على المحك .وحظيت شبكات األمان االجتماعي وغيرها من
التدابير التي تو ّفر مساعدة هادفة لمجموعات السكان األكثر ضعفاً
باهتمام متزايد .وتتم ّثل أهمية هذا النوع من التدابير الهادفة ،حين تتالزم
مع تدخالت هيكلية وطويلة األمد ،في قدرتها على أن تو ّلد حلقة مجدية
من تغذية أفضل وإنتاجية أكبر لليد العاملة .وتكون التدخالت المباشرة
أكثر فعالية حين تستهدف السكان األكثر ضعفاً وتعالج احتياجاتهم

يحسن جودة نظامهم الغذائي .وحتى عندما نجحت
المحددة ،ما ّ
السياسات في معالجة أوجه النقص الكبيرة في الطاقة الغذائية ،كانت
جودة األغذية ال تزال مدعا ًة للقلق .وتبقى آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى على وجه التحديد مع ّرضتين لما أصبح يعرف بـ"الجوع
الخفي" – أي ق ّلة أو عدم كفاية المتناول من المغذيات الدقيقة ،ما يؤدي
إلى أنواع مختلفة من سوء التغذية ،من قبيل فقر الدم الناجم عن نقص
الحديد ونقص الفيتامين ألف.
ويناقش القسم الثالث من هذا التقرير ،المعنون "األمن الغذائي
والتغذية :مح ّركات التغيير (انظر الصفحات  ")42-26بالتفصيل الدقيق
كيف تؤ ّثر التحديات التي تطرحها البيئة االقتصادية العالمية على فرادى
األقاليم ،وكذلك السياسات المعتمدة لمواجهتها.

استمرار الفروق الشاسعة بني األقاليم
ال يزال التقدّم املحرز باتجاه تحقيق األمن الغذايئ متفاوتاً عىل مستوى
األقاليم .فقد ح ّققت بعض األقاليم عىل نحو ملحوظ تقدماً رسيعاً يف الح ّد
من الجوع ،ال س ّيام القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الرشقية وأمريكا الالتينية،
وأفريقيا الشامل ّية .كام خ ّفضت أقاليم أخرى ،مبا يف ذلك البحر الكاريبي
وأوسيانيا وآسيا الغرب ّية معدّل انتشار نقص التغذية لديها ،إمنا بوترية أبطأ.
وكان التقدّم املحرز متفاوتاً أيضاً ضمن هذه األقاليم ،مام خ ّلف بؤراً كبرية
من انعدام األمن الغذايئ يف عدد من البلدان .ويف إقليمي آسيا الجنوبية
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،كان التقدّم بطيئاً باإلجامل .وفيام تب ّلغ

بعض البلدان عن نجاحات يف مجال الح ّد من الجوع ،ال يزال نقص التغذية
وأشكال أخرى من سوء التغذية يف مستويات مرتفعة إجامالً يف تلك األقاليم.
وأحدثت المعدالت المختلفة للتقدّم المحرز على مستوى األقاليم
تغ ّيرات في التوزيع الجغرافي للجوع منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي
(الشكل  .)2وقد ارتفعت اليوم حصة آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى من نقص التغذية العالمي ارتفاعاً كبيراً 7.وازدادت أيضاً حصص
أوسيانيا وآسيا الغربية ولو بهوامش أصغر بكثير ،وانطالقاً من مستويات
متدنية نسبياً .وفي موازاة ذلك ،يعني التقدّم المحرز بوتيرة أسرع من

الشكل ٢

التوزيع املتغري للجوع يف العامل :العدد والنسبة املئوية ملن يعانون نقص التغذية حسب اإلقليم 1992–1990 ،و2016–2014
١٩٩٢-١٩٩٠
ي ط
أ

٢٠١٦-٢٠١٤

ح

ز

و

ي
أ

ه

ب

ط

ح
ز

أ
و

ب

ه

ج
د

ب
د

ه
و
ز
ح

د

ج

العدد الكيل =
 ١ ٠١١مليونا

ج

العدد الكيل =
 *٧٩٥مليونا

ط
ي

األقاليم املتقدمة
آسيا الجنوبية
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
آسيا الرشقية
جنوب رشقي آسيا
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
آسيا الغربية
شامل أفريقيا
القوقاز وآسيا الوسطى
أوسيانيا
املجموع

العدد
(باملاليني)
-٢٠١٤ -١٩٩٠
٢٠١٦ ١٩٩٢
15
20
281 291
220 176
145 295
61 138
34
66
19
8
4
6
6
10
1
1
*795 1 011

حصة اإلقليم
()٪
-٢٠١٤ -١٩٩٠
٢٠١٦ ١٩٩٢
1.8 2.0
35.4 28.8
27.7 17.4
18.3 29.2
7.6 13.6
4.3 6.5
2.4 0.8
0.5 0.6
0.7 0.9
0.2 0.1
100 100

مالحظات :تتناسب المساحات في الرسوم البيانية الدائرية مع عدد من يعانون نقص التغذية في كل فترة .وتشير بيانات الفترة  2016–2014إلى تقديرات مؤقتة .واألرقام جميعها مدوّرة إلى أقرب كسر عشري.
* يتضمن بيانات عن السودان ،وهي بيانات لم يتم تضمينها في األرقام الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،عقب تقسيم البالد عندما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في عام .2011
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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المعدّل في آسيا الشرق ّية وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ّأن هذه األقاليم
تم ّثل حصصاً أصغر بكثير من نقص التغذية العالمي.

■ ■التقدّم املحرز باتجاه تحقيق الغايات الدولية املتصلة بالجوع
يظهر الشكل  3كيف تتعامل مختلف األقاليم النامية مع هذه الغايات.
وتشري التقديرات إىل ّأن أفريقيا عموماً ،وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى
عىل وجه خاص ،لن تحقق الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلمنائية
لأللفية .ومن باب املفارقةّ ،
فإن أفريقيا الشاملية ،قد بلغت الغاية 8.غري
ّأن الهدف األكرث طموحاً ملؤمتر القمة العاملي لألغذية يبدو بعيد املنال
بالنسبة ألفريقيا ّ
ككل ،وكذلك لجميع أقاليمها الفرعية .وقد حققت آسيا
كإقليم الغاية الخاصة بالجوع يف سياق الغاية ج للهدف  1من األهداف
اإلمنائية لأللفية ،ولكنّها بحاجة إىل مواصلة خفض عدد السكان الذين
يعانون من نقص التغذية البالغ نحو  140مليون نسمة لبلوغ هدف
يرجح أال يتحقق يف املستقبل
مؤمتر القمة العاملي لألغذية – وهو إنجاز ّ
القريب .وحققت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي اللتان تنظر

الدراسات فيهام معاً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف
اإلمنائية لأللفية وهدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية عىل ح ّد سواء يف
الفرتة  .2016-2014وأخرياً ،مل تبلغ أوسيانيا ال الغاية الخاصة بالجوع يف
سياق الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية وال هدف مؤمتر
القمة العاملي لألغذية.
ً
وحققت بعض البلدان الهدفين الدوليين على السواء .واستنادا إلى
التقديرات األخيرة ،بلغ ما مجموعه  72بلداً نامياً الغاية ج الخاصة بالجوع
للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية في الفترة ( 2016-2014الجدوالن
 2و 9.)3وبلغ  29بلداً من تلك البلدان هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية
أيضاً .وحقق  31بلداً نامياً آخر الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من
األهداف اإلنمائية لأللفية فقط ،إما من خالل خفض معدل انتشار نقص
التغذية بنسبة  50في المائة أو أكثر ،أو بتقليصه إلى ما دون  5في المائة.
وأخيراًُ ،تصنّف أيضاً مجموعة ثالثة من  12بلداً إلى جانب البلدان التي
بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية،
حيث حافظت على معدل انتشار نقص التغذية بنسبة تناهز  5في المائة أو
تقل عنها منذ الفترة .1992-1990

الشكل ٣

يتفاوت التقدم املحرز نحو تحقيق غاية األهداف اإلمنائية لأللفية وهدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية بني األقاليم تفاوتاً ملحوظاً
أفريقيا

باملاليني
٢٥٠

٢١٠

٢٠٠
١٥٠
١٠٠

١٨٢
٪٢٧,٦

٪٢٥,٤

النسبة املئوية
٢١٣

٤٠
٣٠

هدف مؤمتر القمة
 ٪٢٠,٧العاملي لألغذية

٪٢٢,٧

٪٢٠,٠

غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية

٥٠
٠

٢١٩

٥٠ ٢٣٣

-١٩٩٠
١٩٩٢

-٢٠٠٠
٢٠٠٢

-٢٠٠٥
٢٠٠٧

-٢٠١٠
٢٠١٢

-٢٠١٤
٢٠١٦

٢٠

٧٥
٦٠
٤٥

٦٦

٦٠
٤٧

٪١٤,٧
٪١١,٤

٣٠

٪٨,٤

١٥
٠

-١٩٩٠
١٩٩٢

-٢٠٠٠
٢٠٠٢

-٢٠٠٥
٢٠٠٧

هدف مؤمتر
القمة العاملي
لألغذية

-٢٠١٠
٢٠١٢

عدد من يعانون نقص التغذية (املحور األمين)

٦٠٠

٦٣٧

٥٤٧

-١٩٩٠
١٩٩٢

٢٠
١٦

١,٢

١٢

٠,٩
٠,٦

-٢٠٠٥
٢٠٠٧

-٢٠١٠
٢٠١٢

-٢٠١٤
٢٠١٦

النسبة املئوية
١,٣

١,٣

١,٠
٪١٦,٥

١,٤

هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية

٪١٥,٤

٪١٣,٥

-١٩٩٠
١٩٩٢

-٢٠٠٥
٢٠٠٧

-٢٠١٠
٢٠١٢

٤٠
٣٢
٢٤

١٦ ٪١٤,٢

غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية

-٢٠٠٠
٢٠٠٢

٢٠

٪١٣,٥
١٥ ٪١٢,١
غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية
١٠

أوسيانيا

٠,٣
٠,٠

٪١٧,٣

-٢٠٠٠
٢٠٠٢

١,٣

٪١٥,٧

٣٠ ٥١٢
٢٥

هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية

٪١٧,٦

باملاليني
١,٥

٣٥

٦٦٦

٪٢٣,٦ ٣٠٠

٠

٠

٤٠

٤٥٠

٠

٣٨
٣٤
لأللفية ٨
غاية الهدف اإلمنايئ
٪٦,٤
٤
٪٥,٥
-٢٠١٤
٢٠١٦

٩٠٠

٧٤٢ ٧٥٠

١٠

النسبة املئوية

باملاليني

باملاليني

١٥٠

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

آسيا

النسبة املئوية

-٢٠١٤
٢٠١٦

٨
٠

إنتشار نقص التغذية (املحور األيرس)

مالحظة :تشير بيانات الفترة  2016–2014إلى تقديرات مؤقتة قابلة للتعديل.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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الجدول ٢

البلدان التي حققت أو هي عىل وشك تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع
حققت هدف مؤمتر القمة العاملي
لألغذية والغاية ج من الهدف  1من
األهداف اإلمنائية لأللفية
 1أنغوال
 2أرمينيا
 3أذربيجان
 4الربازيل
 5الكامريون
 6شييل
 7الصني
 8كوبا
 9جيبويت
 10الجمهورية الدومينيكية
 11غابون
 12جورجيا
 13غانا
 14غيانا
 15الكويت
 16قريغيزستان
 17مايل
 18ميامنار
 19نيكاراغوا
 20عامن
 21بريو
 22سانت فنسنت وجزر غرينادين
 23ساموا
 24سان تومي وبرنسيبي
 25تايلند
 26تركامنستان
 27أوروغواي
 28جمهورية فنزويال البوليفارية
 29فييت نام

عىل وشك بلوغ هدف
مؤمتر القمة العاملي لألغذية*
1
2
3
4
5
6
7
8

* يتوقع أن تبلغ هذه البلدان الغاية قبل العام .2020
المصدر :حسابات منظمة األغذية والزراعة.

الجزائر
إندونيسيا
ملديف
بنام
جنوب أفريقيا
توغو
ترينيداد وتوباغو
تونس

حققت الغاية ج من الهدف 1
من األهداف اإلمنائية لأللفية
 1الجزائر
 2بنغالديش
 3بنن
 4بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
 5كمبوديا
 6كوستاريكا
 7إثيوبيا
 8فيجي
 9غامبيا
 10إندونيسيا
 11إيران
 12األردن
 13كرييباس
 14جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
 15مالوي
 16ماليزيا
 17ملديف
 18موريتانيا
 19موريشيوس
 20املكسيك
 21املغرب
 22موزامبيق
 23نيبال
 24النيجر
 25نيجرييا
 26بنام
 27الفلبني
 28جزر سليامن
 29سورينام
 30توغو
 31أوزبكستان

■■أفريقيا جنوب الصحراء الكربى :بعض قصص النجاح،
ولكن الغايات الدولية الخاصة بالجوع بعيدة ّ
كل البعد
عن التحقق
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،يقدّر ّأن ّ
أقل من شخص واحد من أصل
أربعة ،أو  23.2يف املائة من السكان ،يعاين من نقص التغذية يف الفرتة
( 2016-2014الشكل  ،4ص .)14 .وهذه هي أعىل نسبة انتشار لنقص
التغذية ألي إقليم ،ومع نحو  220مليون نسمة يعانون من الجوع يف الفرتة
 ،2016-2014فهذا ثاين أكرث عبء عىل اإلطالق .ويف الحقيقة ّ
فإن عدد الذين
يعانون من نقص التغذية زاد حتى  44مليون نسمة بني الفرتة 1992-1990
والفرتة  .2016-2014ومع األخذ يف الحسبان تراجع معدل انتشار نقص
12
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عىل وشك بلوغ الغاية ج من الهدف 1
من األهداف اإلمنائية لأللفية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كابو فريدي
تشاد
كولومبيا
إكوادور
جامايكا
هندوراس
باراغواي
رواندا
سرياليون

انتشار نقص التغذية إىل ما هو أدىن
(أو يقرب) من  5يف املائة منذ عام 1990
 1األرجنتني
 2بربادوس
 3بروين دار السالم
 4مرص
 5كازاخستان
 6لبنان
 7جمهورية كوريا
 8اململكة العربية السعودية
 9جنوب أفريقيا
 10تونس
 11تركيا
 12اإلمارات العربية املتحدة

التغذية يف اإلقليم (الجدول  ،1ص ،)8 .يعكس ذلك االرتفاع امللحوظ ملعدل
منو السكان يف اإلقليم بنسبة  2.7يف املائة يف السنة .وتش ّكل الوترية البطيئة
للتقدّم املحرز يف مكافحة الجوع عىل مر السنوات مدعاة قلق بالغ .وفيام
انخفض معدل انتشار نقص التغذية بصورة رسيعة نسبياً بني الفرتة -2000
 2002والفرتة  ،2007-2005إ ّال ّأن هذه الوترية تباطأت يف السنوات الالحقة،
ما يعكس وجود عوامل من قبيل ارتفاع أسعار األغذية وموجات الجفاف
وعدم االستقرار السيايس يف العديد من البلدان.
وتجاوز الضعف عدد الذين يعانون من نقص التغذية في إقليم أفريقيا
الوسطى الفرعي 10بين الفترة  1992-1990والفترة  ،2016-2014فيما
ويفسر نمو
تراجع معدل انتشار نقص التغذية بنسبة  23.4في المائةّ .
السكان السريع في أفريقيا الوسطى االختالف بين الزيادة باألرقام المطلقة
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الجدول ٣

البلدان التي حققت الغايات الدولية الخاصة بالجوع ،بحسب األقاليم
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

آسيا الرشقية ،آسيا الجنوبية،
جنوب رشقي آسيا ،أوسيانيا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

القوقاز وآسيا الوسطى

أفريقيا الشاملية وآسيا الغربية

البلدان التي حققت الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إىل النصف أو بتقليصها إىل ما دون  5يف املائة بحلول عام 2015
 28الجزائر
 27أوزباكستان
 22بوليفيا
 11بنغالديش
 1بنن
 29إيران
 23كوستاريكا
 12كمبوديا
 2إثيوبيا
 30األردن
 24املكسيك
 13فيجي
 3غامبيا
 31املغرب
 25بنام
 14إندونيسيا
 4مالوي
 26سورينام
 15كرييباس
 5موريتانيا
 16جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
 6موريشيوس
 17ماليزيا
 7موزامبيق
 18ملديف
 8النيجر
 19نيبال
 9نيجرييا
 20الفلبني
 10توغو
 21جزر سليامن
البلدان التي حققت الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية وهدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية عىل السواء بخفض عدد السكان الذين يعانون من الجوع إىل النصف بحلول عام 2015
 28الكويت
 23أرمينيا
 13الربازيل
 8الصني
 1أنغوال
 29عامن
 24أذربيجان
 14شييل
 9ميامنار
 2الكامريون
 25جورجيا
 15كوبا
 10ساموا
 3جيبويت
 26قريغيزستان
 16الجمهورية الدومينيكية
 11تايلند
 4غابون
 27تركامنستان
 17غيانا
 12فييت نام
 5غانا
 18نيكاراغوا
 6مايل
 19بريو
 7سان تومي وبرينسيبي
 20سانت فنسنت وجزر غرينادين
 21أوروغواي
 22فنزويال (الجمهورية البوليفارية)
البلدان التي حافظت عىل معدل نقص التغذية مبا يناهز نسبة  5يف املائة أو ما يقل عنها منذ الفرتة 1992-1990
 7مرص
 6كازاخستان
 4األرجنتني
 2بروين دار السالم
 1جنوب أفريقيا
 8تركيا
 5بربادوس
 3جمهورية كوريا
 9لبنان
 10اململكة العربية السعودية
 11تونس
 12اإلمارات العربية املتحدة
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.

والتراجع في معدل انتشار نقص التغذية .ويعكس غياب التقدّم المحرز
بصورة مطلقة المشاكل السائدة في اإلقليم الفرعي ،وال س ّيما عدم االستقرار
السياسي ،والنزاعات األهلية ،والحرب المباشرة ،كما هو الحال في جمهورية
أفريقيا الوسطى.
وال تزال أفريقيا الشرقية اإلقليم الفرعي الذي يواجه مشكلة الجوع
األكبر على اإلطالق ،كونه موطناً لـ 124مليون نسمة يعانون من نقص
التغذية .وكما في أفريقيا الوسطى ،ما برح اإلقليم يشهد نمواً سكانياً
سريعاً .وفي حين انخفض معدّل الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة
 33.2في المائة ،إ ّال ّأن عدد الجياع ارتفع بنحو  20في المائة إبان فترة
رصد األهداف اإلنمائية لأللفية .وتبرز صورة أكثر إيجابي ًة في أفريقيا
الجنوبية ،حيث انخفض معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة  28في المائة
منذ الفترة  ،1992-1990وال يزال ما يزيد بقليل عن  3ماليين نسمة يعانون
من نقص التغذية .وتم ّثل أفريقيا الغربية اإلقليم الفرعي األكثر نجاحاً

في الح ّد من الجوع ،حيث انخفض عدد الذين يعانون من نقص التغذية
بنسبة  24.5في المائة منذ الفترة  ،1992-1990في حين ُيتو ّقع أن يبلغ
معدل انتشار نقص التغذية أقل من  10في المائة في الفترة .2016-2014
وتحقق هذا النجاح على الرغم من مجموعة عوامل مق ّيدة ،من قبيل النمو
السريع للسكان – نيجيريا هي البلد األكثر كثافة من حيث عدد السكان
في اإلقليم – والجفاف في الساحل األفريقي وارتفاع أسعار األغذية خالل
السنوات األخيرة.
وح ّقق ما مجموعه  18بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الغاية ج
الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،وتشارف أربعة
بلدان أخرى بلوغ هذه الغاية (أي ُيتوقع أن تحققها قبل حلول عام 2020
في حال استمرت االتجاهات الحالية) .ومن بين هذه البلدان ،حققت
سبعة بلدان أيضاً الهدف األكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي لألغذية
(أنغوال والكاميرون وجيبوتي وغابون وغانا ومالي وسان تومي وبرينسيبي)
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015
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الشكل ٤

اتجاهات نقص التغذية :أحرز تقدم يف املناطق جميعها تقريباً ،ولكن بنسب متفاوتة جداً
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

٣٣,٢

٢٣,٢

البحر الكاريبي

٢٧,٠

١٩,٨

آسيا الجنوبية

٢٣,٩

١٥,٧

أوسيانيا

١٤,٢

آسيا الرشقية

١٥,٧
٢٣,٢

٩,٦

جنوب رشقي آسيا

٣٠,٦

٩,٦
٦,٤

آسيا الغربية
القوقاز وآسيا الوسطى

٨,٤
١٤,١

٧,٠

أمريكا الالتينية

١٣,٩

>٥,٠
>٥,٠
>٥,٠

أفريقيا الشاملية
٠

٥

١٥

١٠

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

النسبة املئوية ملن يعانون نقص التغذية
١٩٩٢-١٩٩٠

٢٠١٦-٢٠١٤

غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية

مالحظة :تشير بيانات الفترة  2016–2014إلى تقديرات مؤقتة.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.

ويشارف بلدان آخران (جنوب أفريقيا وتوغو) على تحقيقها .وفي حين
لقيت هذه التط ّورات ترحيباً ،بدأ التقدّم المحرز في المقام األ ّول من
مستويات مرتفعة لنقص التغذية ،وال يزال العديد من هذه البلدان يرزح
تحت عبء مستويات الجوع المرتفعة .وتشمل البلدان األكثر اكتظاظاً التي
بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية
أنغوال والكاميرون وإثيوبيا وغانا ومالوي وموزامبيق ونيجيريا وتوغو .إضاف ًة
إلى ذلك ،بلغت عدة بلدان أصغر حجماً ،بما فيها بنن وغامبيا وموريشيوس
والنيجر الغاية المذكورة .وتشارف بلدان أخرى ،بما فيها تشاد ورواندا
وسيراليون ،على تحقيقها ،ولو كان عبء الجوع في هذه البلدان ال يزال
مرتفعاً ،بصورة نسبية ومطلقة على السواء .غير ّأن معظم البلدان في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تظهر غياب التقدّم باتجاه تحقيق الغايات
الدولية ،وما برح العديد من البلدان بما فيها جمهورية أفريقيا الوسطى
وزامبيا يواجه مستويات مرتفعة النتشار نقص التغذية.
وكما نوقش بتفصيل أكبر في القسم الثالث من هذا التقرير ،المعنون
"األمن الغذائي والتغذية :محركات التغيير (انظر الصفحات ّ ،)42-26
فإن
العديد من البلدان التي أحرزت تقدماً ج ّيداً في مكافحة الجوع تمتّعت
بظروف سياسية مستقرة ،ونمو اقتصادي شامل وشهدت توسع قطاعات
أساسية ،كالزراعة ومصايد األسماك والغابات بالدرجة األولى .وتوافرت لدى
كثير منها سياسات تهدف إلى تعزيز وحماية الوصول إلى األغذية .وعالوة
على ذلك ،شهد العديد من هذه البلدان معدالت عالية لنمو السكان ،ومع
ذلك حققت الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية وحتى هدف
مؤتمر القمة العالمي لألغذية 11.وهذا يظهر أ ّنه يمكن الح ّد من الجوع
حتى حيث يتزايد السكان بشكل سريع ،في حال توافرت سياسات وظروف
14
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مؤسسية مالئمة .ومن باب المفارقةّ ،
فإن البلدان التي أحرزت تقدّماً غير
كاف أو التي تدهورت فيها معدالت الجوع ،تتّسم عادة بضعف النمو
ٍ
الزراعي وعدم كفاية تدابير الحماية االجتماعية .والكثير من هذه البلدان
هو في حالة أزمة ممتدة .ويتجاوز عدد هذا النوع من البلدان عدد تلك
التي تتوافر بيانات بشأنها في الجدول ألف  .1ويعيق غياب المعلومات
الموثوقة عن توافر األغذية والحصول عليها إجراء تحليل ناجز لمعدل انتشار
نقص التغذية في بلدان مثل بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية
وإريتريا والصومال ،وبالتالي جرى إقصاؤها ،ولكن مؤشرات األمن الغذائي
التي تتوافر بيانات بشأنها تشير إلى ّأن مستويات نقص التغذية لديها ال
تزال مرتفعة جداً.

■■أفريقيا الشاملية :تحققت الغايات الدولية الخاصة
بالجوع عىل الرغم من احتامل انعدام االستقرار
تختلف كثرياً اتجاهات نقص التغذية ومستوياته يف أفريقيا الشاملية عن
االتجاهات واملستويات يف باقي أنحاء القارة .وقد بلغ اإلقليم مستويات
ما دون  5يف املائة ملعدل انتشار نقص التغذية حسب التوقعات للفرتة
( 2016-2014الشكل  12.)4وتعترب مواقف فرادى البلدان بالنسبة إىل
الغايات الدولية الخاصة بالجوع متسقة نوعاً ما .ويف حني ال تزال نسبة
 5يف املائة من السكان مت ّثل عدداً كبرياً من سكان الجزائر ومرص واملغرب
وتونس ،يشري معدل انتشار نقص التغذية املنخفض عموماً إىل ّأن اإلقليم
يشارف ،استناداً إىل االتجاهات الحالية ،عىل استئصال انعدام األمن
الغذايئ الحاد.
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ويم ّثل دعم الوصول إلى الغذاء عنصراً مركزياً للسياسات في اإلقليم،
حيث بقيت أسعار األغذية األساسية منخفضة في العديد من البلدان ،حتى
حين ارتفعت األسعار العالمية بشكل ّ
مطرد .وفي حين يمكن التشكيك في
استدامة هذه التدابير ،إ ّال أ ّنها ساعدت على الحفاظ على مستويات متدنية
لنقص التغذية ،من خالل توفير قسط وافر من السعرات الحرارية بأسعار
مقبولة .غير ّأن التركيز على السعرات الحرارية خ ّلف شواغل بشأن الجودة
الغذائية لم تعالج على نطاق واسع ،ما أوجد أشكاالً أخرى من سوء التغذية،
بما في ذلك زيادة انتشار الوزن الزائد والسمنة .إضافة إلى ذلك ،ال يزال
اإلقليم مع ّرضاً النعدام استقرار اقتصادي وسياسي محتمل وفعلي .وتعتمد
بعض البلدان بشدة على واردات األغذية ،وتشير قاعدة مواردها المحدودة،
التي تقترن بنمو سكاني سريع ،إلى ّأن االعتماد على الواردات سيبقى سمة
اإلقليم في المستقبل ،على الرغم من الجهود اآليلة إلى زيادة اإلنتاجية
الزراعية.

■■آسيا الجنوبية :أحرز بعض التقدّم يف بلوغ الغايات
الدولية الخاصة بالجوع إمنا ببطء شديد
يربز العبء األكرب للجوع بصورة مطلقة يف آسيا الجنوبية ،فتشري التقديرات
للفرتة  2016-2014إىل ّأن نحو  281مليون نسمة يعانون من نقص التغذية
املسجل يف الفرتة -1990
يف اإلقليم ،ما يظهر انخفاضاً طفيفاً فقط للرقم ّ
( 1992الجدول  ،1ص .)8 .إ ّال ّأن تقدماً ملحوظاً قد أحرز بشكل نسبي إذ
تراجع معدل انتشار نقص التغذية من  23.9يف املائة خالل الفرتة -1990
 1992إىل  15.7يف املائة خالل الفرتة ( 2016-2014الشكل  .)4ويتبع اإلقليم
مساراً يفيض إىل إمكانية أكرب إلدارة عبء الجوع .واألهم ّأن وترية التقدّم
تسارعت خالل العقد األخري ،بالرغم من ارتفاع األسعار يف أسواق السلع
الدولية .وكان لتط ّور اتجاهات الجوع يف الهند ،عىل وجه التحديد ،تأثري كبري
عىل النتائج التي ح ّققها اإلقليم .فلم ينتقل ارتفاع أسعار األغذية العاملية،
الذي ساد منذ أواخر العقد األ ّول من األلفية الثانية ،بشكل تام إىل األسعار
املحلية ،ال س ّيام يف بلدان كربى عىل غرار الهند .ويف هذا البلد ،ساهم أيضاً
توسيع برنامج توزيع األغذية يف تحقيق هذه النتيجة اإليجابية .ومل ترتجم
زيادة النمو االقتصادي بالكامل إىل استهالك مرتفع لألغذية ،ناهيك عن
نظم غذائية أفضل باإلجامل ،ما يشري إىل ّأن الفقراء والجياع عجزوا رمبا عن
تحقيق استفادة كبرية من النمو الشامل.
ً
وقد أحرزت معظم البلدان في آسيا الجنوبية تقدّما باتجاه بلوغ الغايات
الدولية الخاصة بالجوع ،حتى وإن كانت وتيرتها أبطأ من أن تحقق غايات
مؤتمر القمة العالمي لألغذية أو األهداف اإلنمائية لأللفية ،بما في ذلك،
على سبيل المثال ،أفغانستان والهند وباكستان وسري النكا .ولما كانت
هذه البلدان تم ّثل حصة كبيرة من سكان اإلقليم ،فإ ّنها سبب األداء الشامل
المتدني – ال تزال الهند صاحبة ثاني أعلى مرتبة للعدد المقدّر للسكان
الذين يعانون من نقص التغذية في العالم .وتش ّكل بنغالديش ،التي أحرزت
تقدّماً أسرع وحققت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف
اإلنمائية لأللفية ،استثناء الفتاً من حيث األداء ،بفضل اإلطار الشامل
لسياسات األغذية الوطنية أيضاً الذي اعتمد في منتصف العقد األ ّول من
األلفية الثالثة .كما ّأن نيبال لم تبلغ الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من
األهداف اإلنمائية لأللفية فحسب ،بل شارفت على تحقيق عتبة الـ 5في

المائة .وكان بلد واحد آخر في اإلقليم ،وهو جمهورية إيران اإلسالمية ،قد
خ ّفض معدل انتشار نقص التغذية إلى ما دون  5في المائة ،وبالتالي بلغ
الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية.

■■آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا :تقدّم رسيع ومع ّمم
باتجاه تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع
كانت آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا اإلقليمني الفرعيني األكرث نجاحاً يف
مكافحة الجوع .فقد انخفض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية
يف آسيا الرشق ّية من  295مليون نسمة يف الفرتة  1992-1990إىل  145مليون
نسمة يف الفرتة  ،2016-2014أي انخفاض بنسبة  50.9يف املائة (الجدول ،1
ص .)8 .وإبان الفرتة نفسها ،تراجع معدّل انتشار نقص التغذية من 23.2
يف املائة يف مستهل فرتة الرصد ،إىل  9.6يف املائة يف الفرتة  ،2016-2014أي
تراجع بنسبة أكرث من  60يف املائة (الشكل .)4
وفي جنوب شرقي آسيا ،واصل عدد السكان الذين يعانون من نقص
التغذية تراجعه المطرد ،من  137.5مليون في الفترة  1992-1990إلى 60.5
مليون بحلول الفترة  ،2016-2014أي انخفاض بنسبة  56في المائة ّ
ككل.
وتق ّلص معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة ملحوظة بلغت  68.5في المائة،
حيث انخفض من  30.6في المائة في الفترة  1992-1990إلى أقل من 10
في المائة في الفترة  .2016-2014وتحرز معظم البلدان في جنوب شرقي
آسيا تقدّماً سريعاً باتجاه تحقيق الغايات الدولية .ويعود الفضل في هذا
األداء اإليجابي إلى كمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلند وفييت نام مجتمع ًة .ولم يظهر أي بلد
في اإلقليم تقاعساً في التقدّم بالنسبة إلى الغايات الدولية .وقد ق ّلصت
بروني دار السالم وماليزيا معدّل انتشار نقص التغذية لديهما إلى ما دون
ح ّد الـ 5في المائة ،ما يعني أ ّنهما شارفتا على استئصال الجوع.
وكما نوقش بتفصيل أكبر في القسم المعنون "األمن الغذائي والتغذية:
محركات التغيير" (الصفحات ّ ،)42-26
فإن القدر األكبر من نجاح آسيا
الشرقية وجنوب شرقي آسيا كان ممكناً نتيجة زيادة النمو االقتصادي
الشامل .وخالفاً آلسيا الجنوبية ،شهدت هذه األقاليم الفرعية نمواً أكثر
شمولية ،حيث تقاسم المنافع عدد أكبر من الفقراء والضعفاء .وح ّفز النمو
وحسن إلى
السريع لإلنتاجية في الزراعة ،منذ الثورة الخضراء ،توافر األغذية ّ
ح ّد كبير وصول فقراء الريف إلى األغذية.
وتطغى إنجازات الصين في مجال الح ّد من الجوع على األداء الشامل
آلسيا الشرقية .فقد ساهم هذا البلد في خفض عدد السكان الذين يعانون
من نقص التغذية بنحو الثلثين في األقاليم النامية بين  1992-1990و-2014
 .2016وبلغت الصين وجمهورية كوريا الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف 1
من األهداف اإلنمائية لأللفية وهدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية على
السواء .لكن وبالنظر إلى حجم السكان الهائل في الصين ،فإ ّنها ال تزال
موطناً لما يقدّر بنحو  134مليون نسمة عرضة للجوع ،والبلد الذي يضم
العدد األكبر من األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية .وكانت وال تزال
وتوسع
آفاق النمو المستمر ،وزيادة اتجاه االقتصاد نحو السوق المحليةّ ،
الفرص االقتصادية في المناطق الداخلية للبلد ،وتنامي قدرة الفقراء على
االستفادة من هذه التط ّورات ،عوامل رئيسية في جهود الح ّد من الجوع.
ومن جديد ،يم ّثل أيضاً حجم الصين وزناً على المستوى اإلقليمي ويؤ ّثر
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015

15

نقص التغذية حول العالم في عام 2015

تأثيراً ملحوظاً على النتائج العالمية .وتش ّكل جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية التي ترزح تحت عبء مستويات نقص التغذية المرتفعة
باستمرار ،والتي تبدي احتماالت ضئيلة لمعالجة مشاكلها في وقت قريب،
االستثناء الرئيسي الوحيد للتقدّم اإليجابي الشامل في اإلقليم.

■■القوقاز وآسيا الوسطى :م ّكن التعايف الرسيع من التح ّول
إىل اقتصاد السوق من تحقيق الغايات الدولية الخاصة
بالجوع
ساهمت مجموعة من العوامل يف إحراز التقدّم يف القوقاز وآسيا الوسطى،
مبا يف ذلك النمو االقتصادي الرسيع ،والبيئة الغنية باملوارد والتحويالت
املالية .وبعد مرحلة انتقالية صعبة يف مطلع تسعينيات القرن املايض ا ّتسمت
تحسنت
يف معظم األحيان بعدم االستقرار السيايس والتقشف االقتصاديّ ،
الظروف االقتصادية بشكل كبري واستقر الوضع السيايس .و ُترجم هذا التقدّم
إىل انخفاض يف أعباء الجوع عىل امتداد اإلقليم .وتالحظ التقديرات األخرية
تراجعاً مستمراً يف معدل انتشار نقص التغذية ،الذي انخفض من  ١٤,١يف
املائة يف الفرتة  1992-1990إىل  7.0يف املائة يف الفرتة ( 2016-2014الشكل ،4
ص .)14 .وأصبح عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أدىن بكثري
مقارنة مع أقاليم فرعية آسيوية أخرى –  5.8مليون يف الفرتة ،2016-2014
بعدما تراجع من  9.6مليون يف الفرتة ( 1992-1990الجدول  ،1ص.)8 .
وكان التقدّم سريعاً بما يكفي لتمكين اإلقليم ّ
ككل ومعظم البلدان على
السواء من تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية
لأللفية .وبالفعل ،فقد بلغت أغلبية البلدان مستويات من معدّل نقص
التغذية تناهز عتبة الـ 5في المائة أو ّ
تقل عنها .فح ّققت أرمينيا وأذربيجان
وجورجيا وقيرغيزستان وتركمانستان هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية،
فيما ح ّققت كازاخستان وأوزبكستان الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف 1
من األهداف اإلنمائية لأللفية .أما البلد الوحيد الذي ال يزال متأخراً على
هذا الصعيد فهو طاجيكستان 13الذي يحرز تقدّماً غير كاف لبلوغ الغايات
الدولية ،ويرزح تحت وزر معدل مرتفع نسبياً النتشار نقص التغذية (33.2
في المائة في الفترة .)2016-2014

■■آسيا الغربية :مل يُح َرز تقدّم باتجاه تحقيق الغايات
الدولية الخاصة بالجوع ،عىل الرغم من تدين مستويات
نقص التغذية يف عدّة بلدان
تربز صورة أقل إيجابية من آسيا الغربية ،حيث ميكن مالحظة أمناط مختلفة
فتسجل بعض البلدان ،مبا فيها العراق واليمن مستويات مرتفعة
للغايةّ .
ً
ً
النعدام األمن الغذايئ ،وقد أحرزت تقدما بطيئا باتجاه تحسني هذا الوضع.
وعىل العكس ،فقد بلغت معظم البلدان األخرى منذ فرتة طويلة مستويات
ثابتة لألمن الغذايئ ،بعدما خ ّفضت معدالت نقص التغذية إىل ما دون  5يف
املائة .وتشمل هذه البلدان اقتصادات مستقرة سياسياً وغنية باملوارد مثل
الكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة إىل جانب
األردن ولبنان وعامن – وقد حققت جميعها الغاية ج الخاصة بالجوع
للهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ كام حققت أيضاً الكويت وعامن
هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية .وتضم املجموعة بلداناً رسيعة النمو
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ومستقرة سياسياً مثل تركيا .ويش ّكل عدم االستقرار السيايس والحروب
والنزاعات األهلية ،وكذلك املؤسسات الهشة العوامل الرئيسية لغياب
التقدّم 14يف العراق واليمن ،ويف بلدان أخرى أيضاً يف اإلقليم ال تتوافر بشأنها
معلومات موثوقة.
ً
وعلى الرغم من العدد المنخفض نسبيا للسكان الذين يعانون من نقص
التغذية ،شهدت آسيا الغربية زيادة في نقص التغذية على امتداد فترة
الرصد :فقد ارتفع معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة  32.2في المائة ،من
 6.4إلى  8.4في المائة ،بين الفترة  1992-1990والفترة ( 2016-2014الشكل
 ،4ص .)14 .وعلى خط موا ٍز ،أدى النمو السريع للسكان ،من  8ماليين إلى
نحو  19مليونا ،إلى زيادة دراماتيكية في عدد األشخاص الذين يعانون من
نقص التغذية .وبالتاليّ ،
فإن اإلقليم بر ّمته لم يحرز تقدّماً باتجاه بلوغ أية
من الغايات الدولية الخاصة بالجوع ،نتيجة للوضع المتأزم في البلدان.

■■أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :تحققت الغايات
الدولية الخاصة بالجوع بفعل التقدّم الرسيع
يف أمريكا الجنوبية
تراجع معدّل انتشار نقص التغذية يف أمريكا الالتينية من  13.9يف املائة يف
الفرتة  1992-1990إىل أقل من  5يف املائة يف الفرتة ( 2016-2014الشكل
 ،4ص .)14 .ومبوازاة ذلك ،انخفض عدد الذين يعانون من نقص التغذية
من  58مليونا إىل أقل من  27مليون نسمة (الجدول  ،1ص .)8 .وعىل غرار
معظم األقاليم ،ميكن إيجاد اختالفات صارخة عىل مستوى البلدان واألقاليم
الفرعية .فقد أحرز إقليم أمريكا الوسطى الفرعي ،عىل سبيل املثال ،تقدّماً
ّ
أقل مقارنة مع التقدّم الذي حققته أمريكا الجنوبية وحتى أمريكا الالتينية
ّ
ً
عموما .ويف حني متكنت أمريكا الجنوبية من خفض نقص التغذية بأكرث
من  75يف املائة ،وإىل ما دون عتبة الـ 5يف املائة أخرياً ،تراجع معدل انتشار
نقص التغذية يف أمريكا الوسطى بنسبة  38.2يف املائة فقط خالل فرتة رصد
األهداف اإلمنائية لأللفية.
وعلى الرغم من التط ّورات المتباينة ضمن اإلقليم ،حققت أمريكا
الالتينية الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية وغاية مؤتمر
القمة العالمي لألغذية بفروق كبيرة .وتعكس اإلنجازات الشاملة إلى
ح ّد كبير التقدّم الثابت في أكثر بلدان اإلقليم اكتظاظاً .ويعتبر األداء
االقتصادي اإليجابي الشامل ،والنمو المستمر للنواتج في قطاع الزراعة،
وسياسات الحماية االجتماعية الناجحة ،من أوجه الترابط الرئيسية
للتقدّم في اإلقليم .وقد ساهم إدماج شبكات األمان مع برامج خاصة
الموجه
للمزارعين األسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة ،والدعم
ّ
للمجموعات الضعيفة ،إلى جانب التدخالت واسعة النطاق في مجال
األمن الغذائي مثل برامج التغذية المدرسية ،في تحسين األمن الغذائي
في اإلقليم بصورة ملحوظة .وعلى المستوى القاري ،انطلقت التزامات
مهمة في عام  2005مع مبادرة تحرير أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
من الجوع ،ومن خالل مجموعة من المبادرات األخرى ،التي أفضت
في النهاية إلى خطة تحقيق األمن الغذائي والتغذية واستئصال الجوع
بحلول عام  2025لجماعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 15،التي
اعتمدها جميع بلدان اإلقليم في يناير/كانون الثاني  2015خالل قمتها
الرئاسية الثالثة.
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وتبلغ معدّالت الجوع حالياً مستويات ما دون عتبة الـ 5في المائة في
األرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا والمكسيك ،وأوروغواي وجمهورية
فنزويال البوليفارية ،وقد تحقق الهدف الخاص بالجوع لمؤتمر القمة
العالمي لألغذية في األرجنتين ،والبرازيل وشيلي وغيانا ونيكاراغوا وبيرو
وأوروغواي ،وجمهورية فنزويال البوليفارية .وعلى العموم ،حقق  13بلداً في
أمريكا الالتينية الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية
لأللفية .وإضافة إلى تلك اآلنفة الذكر ،تشمل البلدان هذه بوليفيا (دولة
متعددة القوميات) وغيانا وبنما وبيرو وسورينام .وتسير أربعة بلدان أخرى
تضم كولومبيا وإكوادور وهندوراس وباراغواي ،في االتجاه الصحيح لبلوغ
الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية خالل السنوات القليلة
يسجل أي بلد في اإلقليم
المقبلة ،في حال استمرت االتجاهات الحالية .ولم ّ
معدّل انتشار لنقص التغذية يفوق  20في المائة ،وإن بدت بعض البلدان،
من قبيل غواتيماال أو السلفادور بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق
الغايات الدولية.
ولم تتم ّكن منطقة البحر الكاريبي ّ
ككل ،على غرار أمريكا الوسطى،
من تحقيق الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية .ولكن خالفاً
يسجل عبء الجوع المتبقي في جميع بلدان البحر
ألمريكا الوسطىّ ،
الكاريبي تقريباً مستوى أدنى وبالتالي يمكن إدارته بشكل أكبر .وقد
انخفض معدّل انتشار نقص التغذية من  27.0في المائة في 1992-1990
إلى  19.8في المائة في الفترة  ،2016-2014أي تراجع بنسبة  26.6في
المائة على نحو نسبي .غير ّأن العديد من فرادى بلدان البحر الكاريبي
حققت الغايات الدولية أو على األقل شارفت على تحقيقها .وقد بلغت
بربادوس وكوبا والجمهورية الدومينيكية وسانت فنسنت وجزر غرينادين،
جميعها الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية.
كما بلغت البلدان الثالثة األخيرة هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية األكثر
تط ّلباً .وباتت جامايكا وترينيداد وتوباغو على مقربة جداً من تحقيق الغاية
ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية .ويعود تخ ّلف اإلقليم ّ
ككل إلى
المشاكل العسيرة المستمرة بال هوادة إلى ح ّد كبير في هايتي – وهو بلد
يتع ّرض لكوارث طبيعية متواترة ،وال يزال يشهد نمواً بطيئاً في توافر األغذية

مقارنة بنمو السكان ويرزح تحت وزر التدهور المتزايد لقاعدة الموارد
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■■أوسيانيا
أحرزت البلدان النامية يف أوسيانيا تقدّماً بطيئاً باتجاه تحسني األمن الغذايئ.
وتراجع املعدل الشامل النتشار نقص التغذية بأقل من  10يف املائة بني الفرتة
 1992-1990والفرتة  .2016-2014وهذا يتطابق مع زيادة بنحو  0.5مليون
نسمة يف عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية أو بنسبة  50يف املائة.
وميكن أن يتأ ّثر األمن الغذايئ يف معظم هذه البلدان إىل ح ّد كبري بالصدمات
الخارجية ،مبا يف ذلك تق ّلبات األسعار الدولية ،واألحوال املناخية الرديئة،
والتغيات املفاجئة يف توافر بضعة أغذية أساسية مهمة ،مثل األرز ،نظراً إىل
ّ
أ ّنها يف العموم دول جزرية صغرية نامية تعرف باعتامدها الشديد عىل استرياد
األغذية .وترزح جزر املحيط الهادئ تحت أعباء متعددة لسوء التغذية؛ وعىل
الرغم من تراجع الجوع ببطء ،إ ّال ّأن الوزن الزائد والسمنة واألمراض غري
املعدية من قبيل مرض السكري من نوع  2ومرض أوعية القلب نتيجة لذلك،
تلحق أرضاراً متزايدة بالحالة الصحية واالقتصادية يف اإلقليم.
وح ّققت بلدان عدّة في إقليم أوسيانيا شملها هذا التقرير الغاية ج
الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،بما في ذلك فيجي
وكيريباس وساموا وجزر سليمان ،فيما عجزت فانواتو عن ذلك .وبلغت ساموا
أيضاً الهدف األكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي لألغذية .وتدهور الوضع
في فانواتو بصورة دراماتيكية منذ أن ضرب إعصار بام الجزر في مارس/آذار
 17.2015وقبل وقوع هذا الحدث الكارثي ،كان البلد يشهد تقدّماً مستمراً
في الح ّد من الجوع .وفي حالة بابوا غينيا الجديدة ،وهي إلى ح ّد بعيد البلد
مفصل بفعل
األكثر اكتظاظاً بالسكان في اإلقليم ،لم يكن ممكناً إجراء تقييم ّ
عدم توافر بيانات أساسية موثوقة .وبالرغم من التقدّم الشامل المحرز ،هناك
لبس كبير يلف الوضع في البلد ،مع الغياب البارز للمعلومات الالزمة لتقدير
نقص التغذية بشكل موثوق .وتشير األد ّلة المبدئية إلى ّأن حالة األمن
الغذائي في البلد ال تزال بعيدة ّ
كل البعد عن الحل.

االستنتاجات الرئيسية
•بناء على التقديرات األخيرة ،ال يزال هناك نحو  795مليون شخص
يعانون من نقص التغذية على مستوى العالم ،بعدما تراجع العدد
إلى  167مليوناً خالل العقد األخير وانخفض بنحو  216مليوناً مقارنة
بما كان عليه في الفترة  .1992-1990وهذا يعني ّأن أكثر من
كل تسعة أشخاص في العالم غير قادر حالياً
شخص واحد من أصل ّ
على استهالك ما يكفي من األغذية لينعم بحياة نشطة وصحية.
•يعيش حوالي  780مليون نسمة ،أو األغلبية الساحقة ممن يعانون
الجوع ،في األقاليم النامية .وقد تراجع انتشار نقص التغذية في
هذه األقاليم بنسبة  44.4في المائة منذ الفترة  ،1992-1990وتبلغ
النسبة الشاملة اليوم  12.9في المائة من إجمالي السكان.

•يم ّثل عام  2015نهاية فترة الرصد للغايات المتصلة بالجوع
لمؤتمر القمة العالمي لألغذية واألهداف اإلنمائية لأللفية.
أن األقاليم النامية ّ
وتشير التو ّقعات األخيرة إلى ّ
ككل بلغت
تقريباً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية
لأللفية .ومن منظور إحصائي ،لم تتحقق الغاية بهامش صغير،
ولكن من منظور إنمائي ،فقد تمّ الوفاء بجوهر التزام الغاية
ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،على األقل عالمياً.
ومن باب المفارقة ،لم تتحقق غاية مؤتمر القمة العالمي
لألغذية بهامش كبير .ويفوق العدد المق ّدر لألشخاص الذين
يعانون من نقص التغذية بنحو  285مليون نسمة الغاية
المتوخاة لعام .2015
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015
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نقص التغذية حول العالم في عام 2015

•ال تزال هناك اختالفات كبيرة على مستوى األقاليم .فقد شهد
بعض منها تقدّماً سريعاً في الح ّد من الجوع :إذ ح ّققت أمريكا
الالتينية وكذلك إقليما آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا جميعاً
الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية،
والهدف األكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي لألغذية .وتحققت الغاية
ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية في القوقاز
وآسيا الوسطى وفي إقليمي أفريقيا الشمالية والغربية .كما ُس ِّجل
تقدّم في منطقة البحر الكاريبي وأوسيانيا وآسيا الجنوبية وأفريقيا
الجنوبية والشرقية إنما بوتيرة أبطأ من أن تبلغ الغاية ج للهدف 1
من األهداف اإلنمائية لأللفية .وأخيراً ،تبتعد أفريقيا الوسطى وآسيا
الغربية عن تحقيق الغايات المتصلة بالجوع ،حيث ارتفعت نسبة
الذين يعانون من نقص التغذية من السكان مقارنة مع ما كانت عليه
في الفترة .1992-1990
•ح ّقق ما مجموعه  72بلداً نامياً من أصل  129تمّ رصدها الغاية ج
الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية .ومن بين
هذه البلدان ،بلغ  29بلداً أيضاً الهدف األكثر طموحاً لمؤتمر القمة
العالمي لألغذية .وحافظ  12بلداً آخر من أصل البلدان الـ 72التي
اعتبر أ ّنها ح ّققت الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية،
على معدّل ّ
يقل عن أو يناهز  5في المائة النتشار نقص التغذية
منذ الفترة .1992-1990
•نعمت معظم البلدان التي حققت الغايات الدولية الخاصة
بالجوع بظروف سياسية مستقرة ونمو اقتصادي ،ترافقت مع
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موجهة نحو المجموعات
سياسات ناجعة للحماية االجتماعية ّ
الضعيفة من السكان .وفي تلك البلدان ،نجح االلتزام بمكافحة
انعدام األمن الغذائي ،على الرغم من الصعوبات المتأتية عن
النمو السكاني السريع ،وتق ّلبات أسعار السلع ،وارتفاع أسعار
األغذية والطاقة ،وزيادة معدالت البطالة ،والركود االقتصادي
الذي حدث في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومن جديد بعد
عام .2008
•و ّلد ّ
كل من الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنسان
أو عدم االستقرار السياسي حالة من األزمات الممتدة ،التي
حالت دون حماية المجموعات الضعيفة من السكان وتعزيز فرص
تحقيق الدخل للجميع ،في العديد من البلدان التي لم تتم ّكن
من بلوغ الغايات الدولية الخاصة بالجوع .وفي بلدان أخرى ،لم
تصل منافع النمو االقتصادي إلى السكان الفقراء ،بفعل غياب
الحماية االجتماعية الفعالة وسياسات إعادة توزيع الدخل .ويم ّثل
ّ
التدخل اإلنساني الوسيلة الوحيدة في األمد القصير لمعالجة
لمعالجة انعدام األمن الغذائي .وفي األمد المتوسط والطويل،
يمكن العمل على استئصال الجوع فقط إذا ما ساهم جميع أصحاب
المصلحة في تصميم وإقرار السياسات الرامية إلى تحسين الفرص
االقتصادية ،وحماية المجموعات الضعيفة واالستعداد للكوارث.
وينبغي أن تأخذ اإلجراءات المعمول بها على المستويين العالمي
واإلقليمي في الحسبان الخصوصيات القطرية ،والتع ّرض للكوارث
الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنسان ،ال س ّيما الكوارث التي
تضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية.

مضمون غاية القضاء عىل الجوع:
مقارنة االتجاهات يف نقص التغذية
ونقص الوزن لدى األطفال
يقاس التقدّم املحرز باتجاه تحقيق "الغاية الخاصة بالجوع" لألهداف
اإلمنائية لأللفية ،أو الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية ،التي
تقتيض تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إىل النصف بني عامي
 1990و ،2015مبؤرشين مختلفني اثنني :انتشار نقص التغذية الذي ترصده
منظمة األغذية والزراعة ،وانتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
الخامسة الذي يرصده صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة
الصحة العاملية .وتو ّفر نهاية فرتة رصد األهداف اإلمنائية لأللفية فرص ًة ج ّيدة
ملعاينة تط ّور هذه املؤرشات ،وتحديد االتجاهات املشرتكة ،وإمنا أيضاً فهم
االنحرافات املمكنة.
وينبغي أن تكون االتجاهات المشتركة واضحة ،بالنظر إلى ّأن المؤشرين
قد حظيا بموافقة المجتمع الدولي لقياس الغاية الخاصة بالجوع .إ ّال ّأن
18
االنحرافات يمكن أن تتأتى عن األساليب المختلفة المستخدمة لتجميعها
واألبعاد المتباينة النعدام األمن الغذائي التي يتو ّقع من المؤشرين
تحديدها.
ومن األهمية بمكان فهم االتجاهات المختلفة للمؤشرين على مستوى
األقاليم ومع مرور الوقت ،حيث يمكن أن تقدّم فكر ًة أوضح عن مدى
تعقيد مسألة األمن الغذائي ،ويحتمل أن تؤدي إلى تدخالت سياساتية أكثر

تحديداً .يمكن أن يتأتى نقص الوزن عن مجموعة من العوامل المختلفة –
ليس فقط النقص في السعرات الحرارية أو في البروتين ،بل أيضاً عن ق ّلة
النظافة أو المرض أو الوصول المحدود إلى المياه النظيفة .وتعيق جميع
هذه العوامل قدرة الجسم على امتصاص المغذيات من األغذية وتؤدي في
النهاية إلى مظاهر نقص في المغذيات مثل التقزّم أو الهزال أو نقص الوزن.
ولهذا السبب ،ال يعكس المؤشران دائماً المشكلة األساسية نفسها .فحين
يكون عدم توافر الغذاء الكافي السبب الرئيسي لنقص الوزن ،ينبغي أن
يتح ّرك معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال
دون سن الخامسة بشكل متزامن .وحين يسود سوء استخدام األغذية بدالً
يرجح أن يتباين المؤشران.
من ذلكّ ،
وبالنظر إلى األقاليم النامية ّ
ككل خالل فترة رصد األهداف اإلنمائية
لأللفية بر ّمتها ،يظهر المؤشران اتجاهات متسقة .فقد انتقل معدّل انتشار
نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة ،بين عامي  1990و ،2013من
 27.4في المائة إلى  16.6في المائة ،أي انخفاض بنسبة  39.3في المائة،
فيما تراجع معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة  44.5في المائة بين الفترة
 1992-1990والفترة ( 2016-2014الجدول  ،4الشكل  ،5ص 19.)21-20 .أما
المعدّل السنوي لالنخفاض فهو مشابه.

األمناط اإلقليمية
ال يكون التقدّم املوازي للمؤرشين يف األقاليم النامية عموماً واضحاً دامئاً
حني ير ّكز التحليل عىل فرادى األقاليم .ويف بعض األقاليم ،يظهر مؤرشا معدّل
انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
الخامسة نسب انخفاض مختلفة (الجدول  .)4ويف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،عىل سبيل املثال ،يتح ّرك املؤرشان معاً فقط يف أفريقيا الرشقية بينام
يتفاوتان مع مرور الوقت يف جميع األقاليم الفرعية األخرى تقريباً .ومن
التناقض ،تتح ّرك االتجاهات يف األقاليم الفرعية يف آسيا وأمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي بصورة متوازية إىل ح ّد كبري .وسيح ّلل ما تبقى من هذا
القسم أوجه التباين والتشابه يف هذه االتجاهات.

■■أفريقيا الشاملية
تحدّد املؤرشات الخاصة بالجوع لألهداف اإلمنائية لأللفية مشاكل اإلقليم
ج ّيداً .ويظهر معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن
لدى األطفال دون سن الخامسة مستويات مطلقة منخفضة النعدام األمن
الغذايئ ،بل وأكرث من األقاليم النامية األخرى .وعىل وجه التحديد ،انخفض
معدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة بشكل رسيع
خالل فرتة الرصد ،حيث انخفض من  9.5يف املائة إىل  4.8يف املائة .ويبدو أن
ظروف استخدام األغذية مؤاتية يف اإلقليم ،مع حصول أكرث من  90يف املائة
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015
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مضمون غاية القضاء على الجوع :مقارنة االتجاهات في نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال

الجدول ٤

إنتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى األطفال دون الخامسة من العمر :التقدم املحرز خالل فرتة رصد األهداف اإلمنائية لأللفية
انتشار نقص الوزن لدى األطفال

انتشار نقص التغذية

1

أويل

نهايئ

2

متوسط التغري السنوي

أويل

()%

()%

األقاليم النامية

23.3

12.9

–2.4

27.4

16.6

–2.1

أفريقيا

27.6

20.00

–1.3

22.8

17.0

–1.3

أفريقيا الشاملية

>5

>5

–2.9

9.5

4.8

–2.9

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

33.2

23.2

–1.5

28.5

21.1

–1.3

أفريقيا الرشقية

47.2

31.5

–1.7

26.9

18.7

–1.6

وسط أفريقيا

33.5

41.3

0.9

25.0

15.5

–2.1

أفريقيا الجنوبية

7.2

5.2

–1.4

11.9

12.1

0.1

أفريقيا الغربية

24.2

9.6

–3.8

26.1

20.5

–1.0

آسيا

23.6

12.1

–2.8

31.4

18.4

–2.3

القوقاز وآسيا الوسطى

14.1

7.0

–2.9

*9.3

4.3

–3.3

آسيا الرشقية

23.2

9.6

–3.6

14.1

2.7

–6.9

آسيا الجنوبية

23.9

15.7

–1.7

49.2

30.0

–2.1

جنوب رشقي آسيا

30.6

9.6

–4.7

30.4

16.6

–2.6

آسيا الغربية

6.4

8.4

1.3

13.0

5.4

–3.8

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

14.7

5.5

–4.0

7.0

2.7

–4.1

البحر الكاريبي

27.0

19.8

–1.3

8.1

3.2

–3.9

أمريكا الوسطى

10.7

6.6

–2.0

10.6

3.6

–4.6

أمريكا الجنوبية

15.1

>5

–5.7

5.9

2.9

–3.1

15.7

14.2

–0.4

18.5

18.9

0.1

أوسيانيا
مالحظات:
 1فترتا الرصد األولي والنهائي النتشار نقص التغذية هما  1992–1990و ،2016–2014على التوالي .وتشير البيانات للفترة  2016-2014إلى تقديرات مؤقتة قابلة للتغيير.
 2فترتا الرصد األولي والنهائي النتشار نقص الوزن لدى األطفال هما عام  1991وعام  ،2013على التوالي.
* فترة الرصد األولي للقوقاز وآسيا الوسطى كانت عام .1995
المصدر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.

محسنة يف عام  .2012وبقي
من السكان عىل مياه نظيفة ومرافق إصحاح ّ
معدّل انتشار نقص التغذية دون عتبة الـ 5يف املائة منذ الفرتة 1992-1990
(الشكل  .)6ويتمتّع العديد من بلدان اإلقليم مبستويات كافية ال بل مفرطة
من توافر السعرات الحرارية .وكام هو الحال يف أفريقيا الغربية ،يكمن
ّ
جل املشكلة يف عدم توازن الوجبات الغذائية التي تحتوي عىل الكثري من
الكربوهيدرات املستمدة بالدرجة األوىل من الحبوب والسكر .وقد أدّت
إعانات استهالك األغذية ،التي ُتنح يف العديد من بلدان أفريقيا الشاملية،
دوراً يف الحفاظ عىل مستويات متدنية من نقص التغذية ،فيام دعمت يف
الوقت نفسه استهالكاً مفرطاً لألغذية املك ّثفة الطاقة ،ما ميكن أن يؤدي إىل
زيادة مخاطر األمراض غري املعدية والسمنة.

■■أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
بالنسبة إىل اإلقليم ّ
ككل ،كان نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال
يلوحان يف األفق بصورة هامة يف مطلع تسعينيات القرن املايض ،حيث
20

نهايئ

متوسط التغري السنوي
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تخطى مؤرشاهام نسبة  25يف املائة .ومنذ ذلك الحني ،انخفض معدّل انتشار
نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة
بوترية بطيئة مشابهة (الشكل .)7
وخالل التسعينيات ،انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في عدد
من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وبلغ مؤشر التنمية البشرية
وتفسر هذه العوامل التراجع
في اإلقليم المستوى األدنى في العالمّ 20.
البطيء في نقص التغذية ،وكذلك االستثمار المتباطئ في البنية التحتية
والصحة 21.وإبان التسعينيات أيضاً ،كان يحصل شخص واحد فقط ،في
المتوسط ،من أصل أربعة أشخاص على الكهرباء ،مقارنة مع المعدّل
العالمي المتم ّثل في شخص واحد من أصل ثالثة .وبالمثل ،كان يتوافر
 0.15طبيب فقط ّ
لكل ألف شخص ،مقارنة مع المعدّل العالمي البالغ
 1.3في المتوسط.
تحسنت حالة األمن الغذائي في
وخالل العقد األول من األلفية الثالثةّ ،
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بصورة تدريجية .واستؤنف النمو االقتصادي
في العديد من البلدان ،ما أفضى إلى تراجع في معدّل انتشار نقص
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الشكل ٥

الشكل ٦

األقاليم النامية :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال

أفريقيا الشاملية :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال

النسبة املئوية
٣٥

النسبة املئوية
٣٥

٣٠

٣٠

٢٥

٢٥

٢٠

٢٠

١٥

١٥

١٠

١٠

٥

٥

٠

١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠١٠

٢٠١٥

٠

١٩٩٠

١٩٩٥

إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال

إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
المصادر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.

التغذية ،ولكن التحديات الرئيسية بقيت دون معالجة ،ال س ّيما من حيث
التصدي لظروف النظافة غير المالئمة وجودة النظم الغذائية في اإلقليم.
ويبدو هذا التباين جلياً في أفريقيا الغربية على وجه التحديد .وهنا ،تراجع
معدّل انتشار نقص التغذية بأكثر من  60في المائة منذ الفترة ،1992-1990
وذلك بفضل التقدّم الذي أحرزته بلدان كبيرة مثل غانا ونيجيريا .غير ّأن
هذه التغ ّيرات ،تأتي إلى ح ّد كبير من زيادة توافر األغذية األساسية ،التي
لم تعالج أوجه الخلل الغذائي في اإلقليم .وفي حين انخفض معدّل انتشار
نقص التغذية في أفريقيا الغربية بشكل سريعّ ،
ظل معدّل انتشار نقص
الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة مرتفعاً بثبات واستقر على مستويات
تفوق نسبة  20في المائة.
وال تب ّين مشاكل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الطبيعة المتعددة األوجه
لألمن الغذائي فحسب ،بل تالحظ أيضاً ّأن األبعاد المختلفة تقتضي ُنهُجاً
المرجح
مختلفة للنجاح في تحسين األمن الغذائي .وعلى سبيل المثال ،من ّ
أال يساهم توفير مزيد من الكربوهيدرات في مواصلة تحسين األمن الغذائي
الشامل .بل ينبغي أن تر ّكز التدابير الجديدة على قدرة الفقراء على الوصول
إلى نظم غذائية متوازنة ،وعلى الظروف المعيشية الشاملة ،من أجل درء
النتائج الصحية السلبية مثل نقص الوزن والهزال والتقزّم عند األطفال.

■■القوقاز وآسيا الوسطى
سجل اإلقليم عموماً معدالت منخفضة وأحرز مع الوقت تقدّماً ج ّيداً
ّ
بالنسبة إىل مؤرشي انتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى األطفال
دون سن الخامسة (الشكل  .)8ويبدو ّأن التح ّوالت االقتصادية والسياسية
يف بداية التسعينيات والحقاً األزمة االقتصادية يف مطلع األلفية الثالثة قد

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠١٠

٢٠١٥

مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
المصادر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.

الشكل ٧

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى :اتجاهات انتشار نقص التغذية
ونقص الوزن لدى األطفال
النسبة املئوية
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠١٠

٢٠١٥

إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
المصادر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.
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أ ّثرت عىل معدّل انتشار نقص التغذية الذي أظهر تق ّلبات ملحوظة يف تلك
الفرتات .وعاد املؤرشان يتح ّركان من جديد بصورة متوازية بحلول بداية
األلفية الثالثة ،يف ّ
تحسن الظروف املعيشية .وخالل السنوات األخرية،
ظل ّ
استقر معدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة عىل
مستويات دون نسبة  5يف املائة يف معظم البلدان ،باستثناء طاجيكستان،
حيث ال يزال يبلغ نحو  15يف املائة .ومنذ مطلع تسعينيات القرن املايض،
ومن حني إىل آخر و ّفر عدد قليل فقط من البلدان ،قي ًام النتشار نقص
الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة تفوق نسبة  10يف املائة .ويف
الوقت ذاته ،أ ّثرت االضطرابات التي شهدتها املراحل االنتقالية بشكل
طفيف عىل الظروف الصحية وحالة النظافة الشاملة يف اإلقليم .ولطاملا
كانت نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه نظيفة ومرافق إصحاح
وتفس
محسنة أعىل من  85و 90يف املائة ،عىل التوايل ،طوال فرتة الرصدّ .
ّ
تحسن التغذية خالل العقد املايض ،االتجاه
هذه الظروف ،إضافة إىل ّ
الهبوطي املستمر يف معدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
سجلتها
الخامسة .وتجدر اإلشارة إىل ّأن معدّالت الفقر املرتفعة التي ّ
معظم البلدان اقترصت عىل فرتات زمنية قصرية نسبياً ومل تؤ ِّد إىل تفاقم
استخدام األغذية إىل ح ّد كبري.

■■آسيا الرشقية
يالحظ تقدّم ثابت ورسيع للمؤرشين يف آسيا الرشقية .ويف مستهل
َ
فرتة الرصد ،تراجع معدّل انتشار نقص التغذية بشكل أرسع بقليل من
معدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة (الشكل .)9

وشهد معدل انتشار نقص التغذية يف اإلقليم بعض التق ّلبات الطفيفة يف
التسعينيات ومطلع األلفية الثانية ،فيام تسارع انخفاض نقص التغذية من
جديد بعد عام .2006
ويمكن أن ُيعزى التراجع األكثر اتساقاً في مع ّدل انتشار نقص الوزن
التحسن المستمر في شروط
لدى األطفال دون سن الخامسة إلى
ّ
النظافة السائدة في بلدان عديدة .فقد زادت إمكانية الحصول على
مياه آمنة ،على سبيل المثال ،بنسبة  37في المائة أثناء فترة الرصد،
المحسنة بنسبة 153
فيما ارتفعت إمكانية النفاذ إلى مرافق اإلصحاح
ّ
في المائة منذ بداية التسعينيات .وكان لهذه العوامل أثر إيجابي قوي
على استخدام األغذية ،ودعم المستويات المتدنية لمعدل انتشار نقص
وتحسنه السريع مع الوقت على
الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة
ّ
السواء.

■■آسيا الجنوبية
يسجل املستويات التاريخية األعىل ملعدل
مت ّثل آسيا الجنوبية اإلقليم الذي ّ
ً
انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة ،وإمنا أيضا اإلقليم الذي
أحرز تقدّماً رسيعاً يف الح ّد من نقص الوزن لدى صغار األطفال .وتراجع
انتشار نقص الوزن لدى األطفال من  49.2يف املائة يف عام  1990إىل 30.0
يف املائة يف عام  ،2013مع انخفاض بنسبة  39.0يف املائة خالل فرتة رصد
األهداف اإلمنائية لأللفية (الجدول  ،4ص .)20 .وباملقابل ،فقد أحرز معدّل
نقص التغذية يف آسيا الجنوبية تقدّماً أقل بصورة عامة ،ما أدّى إىل تقارب
بني املؤرشين مع مرور الوقت (الشكل .)10
الشكل ٩

الشكل ٨

آسيا الرشقية :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى
األطفال

القوقاز وآسيا الوسطى :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن
لدى األطفال
النسبة املئوية
٣٥

النسبة املئوية
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٢٥
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٥
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١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠١٠

إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
المصادر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.
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إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
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الشكل ١١

الشكل ١٠

جنوب رشقي آسيا :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن
لدى األطفال

آسيا الجنوبية :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى
األطفال
النسبة املئوية

النسبة املئوية
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إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
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مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
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مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
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وهناك أد ّلة متزايدة تساعد على تفسير التراجع السريع نسبياً لمعدّل
انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة .فقد شهد العديد من
البلدان في اإلقليم نمواً اقتصادياً قوياً خالل السنوات الـ 25الماضية ،ما خ ّفض
معدّالت الفقر .وفي حين يتّسق التراجع الثابت في معدل نقص الوزن لدى
األطفال مع انخفاض مستويات الفقر ،إ ّال ّأن نقص التغذية تراجع فقط من
 23.9في المائة إلى  15.7في المائة بين الفترة  1992-1990والفترة -2014
 .2016ويعزى هذا النمط المختلف بالدرجة األولى إلى الهند ،البلد الذي يؤ ّثر
بشكل مباشر أكبر على المشهد اإلقليمي نتيجة عدد سكانه المرتفع .وتتراوح
التفسيرات التي قدّمت للتناقض بين استهالك األغذية ومستويات الدخل
في الهند بين زيادة عدم المساواة ،وضعف البيانات ،والتحديات في تحديد
احتياجات الطاقة المتغ ّيرة للسكان 22.ولكن يبدو ّأن اللغز لم ّ
يحل بعد؛ وعلى
النحو المشار إليه في القسم السابقّ ،
فإن استهالك السعرات الحرارية هو
أدنى مما يالحظه الدخل للفرد الواحد ومعدالت الفقر.
وتشمل أسباب تقدّم معدل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
الخامسة ،تعزيز الوصول إلى المياه اآلمنة ومرافق اإلصحاح ،ونتيجة لذلك،
تحسين شروط النظافة والصحة .وعلى سبيل المثال ،تضاعفت تقريباً
المحسنة من  23في
إمكانية وصول األسر المعيشية إلى مرافق اإلصحاح
ّ
المائة إلى  42في المائة بين عامي  1990و .2012وخالل الفترة نفسها،
ارتفعت إمكانية الحصول على مياه آمنة من  73في المائة إلى  91في
المائة .إضافة إلى ذلك ،يحتمل أن تكون برامج التغذية الهادفة في البلدان
الموجهة إلى صغار األطفال والنساء الحوامل والنساء
الرئيسية في اإلقليمّ ،
في سن اإلنجاب ،قد ساهمت في التراجع السريع لمعدل انتشار نقص
الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة .وتتض ّمن األمثلة ،على سبيل المثال
ال الحصر ،المخطط المتكامل لتنمية األطفال الذي ين ّفذ في الهند منذ عام

 ،1975وبرنامج التغذية المتكامل في بنغالديش ،المم ّول من البنك الدولي.
وبالرغم من االنخفاض السريع في معدل انتشار نقص الوزن لدى األطفال
دون سن الخامسة ،كان المؤشر ال يزال أعلى بكثير مقارنة مع المؤشرات
المسجلة في جميع األقاليم الفرعية اآلسيوية األخرى .وهذا يشير إلى أ ّنه
ّ
يمكن قطع شوط أكبر بكثير من التقدّم في المستقبل من خالل إدماج
التدخالت السياساتية التي تعزّز توافر األغذية واستخدامها على ح ّد سواء.

■■جنوب رشقي آسيا
يعترب جنوب رشقي آسيا من األقاليم التي أحرزت تقدّماً بوترية أرسع بالنسبة
إىل األهداف السبعة األوىل من األهداف اإلمنائية لأللفية .وينطبق هذا
أيضاً عىل الغاية الخاصة بالجوع كام ّتم قياسها بواسطة معدّل انتشار نقص
التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة عىل
السواء .وكان كل من معديل نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال أعىل
من  30يف املائة يف مستهل فرتة الرصد (الشكل  ،)11ولكن معدّل انتشار
نقص التغذية تراجع عىل نحو أرسع يف العقد األ ّول من األلفية الثالثة.
ويتامىش ذلك مع الرأي ّ
بأن التدخالت السياساتية الرامية إىل تحسني رشوط
النظافة  -عىل سبيل املثال البنية التحتية للمياه ومرافق اإلصحاح – تقتيض
عادة استثامرات أكرب مقارنة مع تلك التي تهدف إىل تعزيز توافر األغذية.
وقد تراجع معدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة عىل
نحو رسيع يف اإلقليم ،ولكنه ال يزال يفوق الـ 20يف املائة يف أكرث من بلد
واحد .وأحرز تقدّم رسيع يف تحسني رشوط النظافة ،حيث  71يف املائة من
السكان يستطيعون الوصول إىل مرافق إصحاح أفضل 23.ويف ّ
ظل آفاق النمو
اإليجابية يف اإلقليم ،يعني هذا أيضاً أ ّنه من املمكن إحراز مزيد من التقدّم،
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015

23

مضمون غاية القضاء على الجوع :مقارنة االتجاهات في نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال

تحسن ّ
التدخالت النظم الغذائية ملجموعات السكان الفقراء،
برشط أن ّ
ً
وتضمن نفاذاً أوسع نطاقا إىل املياه النظيفة ومرافق اإلصحاح.

■■آسيا الغربية
ُيظهر إقليم آسيا الغربية منطاً فريداً للتغيري .ففي حني تراجع معدّل انتشار
نقص التغذية منذ مطلع التسعينيات ،عاكساً عدم االستقرار السيايس يف
مجموعة من البلدان ،استمر معدّل انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
الخامسة يف الرتاجع .وعمليا ،يبلغ معدل نقص الوزن لدى األطفال مستوى
منخفضاً يف ّ
كل مكان ،فيام تشري البيانات املتفرقة املتاحة إىل نسب عالية يف
اليمن  -تتجاوز إىل ح ّد بعيد نسبة  20يف املائة  -وإىل نسب أدىن يف بلدان
أخرى ،مثل العراق وسوريا ،حيث تدل البيانات للعقد األ ّول من األلفية الثانية
إىل نسب قريبة من  10يف املائة .وتعترب عموماً رشوط النظافة يف اإلقليم
ج ّيدة ،حيث يستطيع أكرث من  90يف املائة من السكان الوصول إىل مصادر
مياه نظيفة ،وحيث مت ّكن  88يف املائة من السكان من النفاذ إىل مرافق إصحاح
محسنة يف عام  .2012وتعكس زيادة معدّل انتشار نقص التغذية ،عىل النحو
ّ
املشار إليه يف القسم السابق ،املشاكل السياسية واالجتامعية ،إضافة إىل
ّ
الحروب والنزاعات األهلية يف عدد محدود من البلدان يف اإلقليم ،مام خلف
موج ًة كبرية من املهاجرين والالجئني (الشكل .)12

■■أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
َتقا َرب مؤرشا الجوع االثنان يف اإلقليم ّ
ككل مع الوقت ،بوترية أرسع بعد عام
 ،2000حني تسارع التقدّم يف الحد من انتشار نقص التغذية .وانخفض معدّل

انتشار نقص التغذية ،املقدّر بنسبة  14.7يف املائة يف  1992-1990إىل 5.5
يف املائة بحلول الفرتة  ،2016-2014فيام تراجع معدل انتشار نقص الوزن
لدى األطفال دون سن الخامسة من  7.0يف املائة إىل  2.7يف املائة خالل
الفرتة نفسها (الشكل  .)13ويستقر عادة معدّل انتشار نقص الوزن لدى
األطفال دون سن الخامسة عىل مستويات منخفضة ،مع بعض االستثناءات.
وضمن اإلقليم ،ال تزال أمريكا الوسطى تش ّكل املنطقة األكرث إشكالية ،حيث
تحسن تقريباً خالل فرتة رصد األهداف اإلمنائية لأللفية .وكان
مل ُي ّ
سجل أي ّ
معدّال انتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
الخامسة متقاربني يف مطلع التسعينيات (بنسبة تناهز  11يف املائة من
السكان) وأحرز املؤرشان من وقتها تقدّماً طفيفاًُ .وأبلغ عن مستويات أعىل
من  10يف املائة لهايتي يف الفرتات األخرية؛ فقد تراجع املؤرش يف هذا البلد
منذ بداية التسعينيات ،حني تخطى نسبة  20يف املائة .كام أفيد عن قيم
مرتفعة نسبياً يف غواتيامال وهندوراس وغيانا يف السنوات األخرية ،بالرغم من
أ ّنها مل تتجاوز نسبة  15يف املائة.
ويعود تقدّم المؤشرين إلى النمو االقتصادي الذي اقترن بالتزام أقوى
بتحقيق الحماية االجتماعية ،ال س ّيما خالل العقد األخير .وجعلت بلدان
ملحة .وعلى
كثيرة من قضية استئصال الجوع وسوء التغذية أولوية سياسية ّ
مستوى القارة ،انطلقت التزامات مهمة في عام  2005مع مبادرة تحرير
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي من الجوع ،وأفضت في النهاية ،من خالل
مبادرات مختلفة أخرى ،إلى إعالن سانتياغولجماعة دول أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي في يناير/كانون الثاني  .2013وعلى الرغم من التقدّم
المحرز ،ال تزال هناك تحديات رئيسية .ويشهد العديد من البلدان ارتفاع
توسع رقعة انتشار األمراض
معدالت الوزن الزائد والسمنة ،ونتيجة لذلكّ ،
غير المعدية.
الشكل ١٣

الشكل ١٢

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :اتجاهات انتشار نقص
التغذية ونقص الوزن لدى األطفال

آسيا الغربية :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى
األطفال
النسبة املئوية
٣٥

النسبة املئوية
٣٥

٣٠

٣٠

٢٥

٢٥

٢٠

٢٠

١٥

١٥

١٠

١٠

٥

٥

٠

١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠١٠

إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
المصادر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.
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إنتشار نقص التغذية
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الشكل ١٤

االستنتاجات الرئيسية

أوسيانيا :اتجاهات انتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى
األطفال

•بالنسبة إلى العالم ّ
ككل ،تح ّركت مؤشرات الهدف  1من األهداف
اإلنمائية لأللفية الخاصة بانتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى
األطفال دون سن الخامسة بصورة موازية إلى ح ّد كبير ،ما أعطى
رسالة متسقة في ما يتع ّلق بتحقيق الغاية الخاصة بالجوع .لكن
على المستوى اإلقليمي ،برزت اختالفات الفتة بقيت مستمر ًة في
معظم األحيان .ويمكن أن تعزى هذه االختالفات عادة إلى نسب
التقدّم المتباينة في مجال تحسين جودة النظم الغذائية وتحسين
شروط النظافة والحصول على مياه نظيفة .وتؤ ّثر هذه العوامل
على قدرة السكان على استمداد تغذية سليمة من األغذية التي
يستهلكونها.

النسبة املئوية
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠١٠

٢٠١٥

إنتشار نقص التغذية
إنتشار نقص الوزن لدى األطفال
مالحظة :يقدر انتشار نقص التغذية كمتوسط لمدة ثالث سنوات يرتكز على السنوات التي تظهر على
المحور– س .هكذا ،مث ًال "2015" ،يتوافق مع التقدير للفترة .2016–2014
المصادر :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي.

■■أوسيانيا
يتّسم هذا اإلقليم بارتفاع معدالت نقص الوزن لدى األطفال .ويف غياب أي
تقدّم خالل السنوات الـ 25املاضية ،يتقارب معدّل انتشار نقص الوزن لدى
األطفال دون سن الخامسة مع املستويات السائدة يف أرجاء عديدة من
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ويالحظ أيضاً تقدّم بطيء بالنسبة إىل معدّل
انتشار نقص التغذية (الشكل  .)14وتشري االتجاهات املشرتكة للمؤرشين
إىل وجود مح ّركات أساسية مرتابطة ،ال س ّيام انخفاض مستوى توافر األغذية
وتن ّوع النظم الغذائية .وتعترب مجموعة املغذيات املتاحة واملكتسبة محدودة
نوعاً ما يف العديد من الدول الجزرية الصغرية النامية يف اإلقليم.
كما ساهم التقدّم البطيء في زيادة إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة
محسنة في عدم إحراز تقدّم في مجال الح ّد من انعدام األمن
ومرافق إصحاح ّ
الغذائي .ويتمتّع  55في المائة فقط من األسر المعيشية في اإلقليم بإمكانية
الحصول على مياه آمنة ،فيما يستطيع  35في المائة فقط الوصول إلى مرافق
محسنة .ويشير حتى العديد من المؤشرات الخاصة بالمحركات
إصحاح ّ
تحسنت إمكانية الحصول على مياه
األساسية إلى تدهور في الوضع .وفي حين ّ
ّ
ّ
آمنة بنسبة  12في المائة فقط منذ مطلع التسعينيات ،إال أن إمكانية الوصول
إلى مرافق اإلصحاح تراجعت بنحو  1في المائة سنوياً خالل الفترة نفسها.
وعالوة على ذلك ،يعاني اإلقليم من مشكلة سوء تغذية لم تحدّدها ج ّيداً
من خالل معدلي انتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى األطفال
دون سن الخامسة ،وتحديداً التعايش المتزايد بين نقص التغذية واإلفراط
في التغذية .ويش ّكل "الطابع الغربي" الذي تتسم به أنماط استهالك
بتوسع
األغذية ،أحد العوامل المساهمة في التغذية المفرطة ،التي ترتبط ّ
رقعة انتشار الوزن الزائد والسمنة.

•يتو ّقع أن يتراجع معدّل نقص الوزن لدى األطفال بسرعة أقل
من نقص التغذية ،بالنظر إلى ّأن شروط النظافة األفضل ،والنفاذ
إلى مياه نظيفة ونظم غذائية أكثر تن ّوعاً تقتضي عادة مزيداً من
االستثمار ووقتاً أكثر لتحقيق مقارنة مع تعزيز توافر السعرات
الحرارية .وكانت هذه حال جنوب شرقي آسيا ،حيث تراجع نقص
التغذية بوتيرة أسرع من نقص الوزن لدى األطفال ،ال س ّيما في
العقد األ ّول من األلفية الثالثة ،ما يشير إلى أ ّنه ال يزال هناك
مجال لتحسين جودة النظم الغذائية ،خاصة لمجموعات السكان
األكثر فقراً .ويتشابه الوضع في أفريقيا الشمالية ،حيث تبقي النظم
الغذائية الغنية بالسكريات نقص التغذية تحت السيطرة ،ولكن عدم
جودة وتن ّوع النظم الغذائية دفع سوء التغذية لدى األطفال إلى
مستويات عالية نسبياً.
يسجل أعلى مستوى تاريخي
•تعتبر آسيا الجنوبية اإلقليم الذي ّ
النتشار نقص الوزن لدى األطفال على مستوى األقاليم النامية،
بالرغم من التراجع السريع الذي شهده .وأعاقت عوامل مثل
سوء الشروط الصحية وعدم مالءمة ظروف النظافة التقدّم باتجاه
تحسين األمن الغذائي الشاملّ .
ولعل هذه العوامل تستحق عناية
أكبر في الجهود المستقبلية الرامية إلى تحسين األمن الغذائي على
المستوى القطري.
•أحرز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدّم محدود في مجال
الح ّد من نقص التغذية ونقص الوزن لدى األطفال على السواء.
وهذا يشير إلى ضرورة معالجة كافة جوانب األمن الغذائي  -بما
في ذلك ضمان توافر أغذية أكثر وذات جودة أفضل وإمكانية
الحصول عليها ،وتعزيز شروط النظافة والحصول على مياه
نظيفة – قبل التم ّكن من إحراز تقدّم ملحوظ باتجاه تحسين األمن
الغذائي.
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األمن الغذايئ والتغذية:
مح ّركات التغيري
يف عام  ،2000اجتمع قادة العامل واعتمدوا إعالن األلفية لألمم املتحدة.
ويف وقت الحقُ ،حدّدت األهداف اإلمنائية لأللفية ،مبا فيها الهدف األ ّول
الرامي إىل تخفيض معدل الجوع والفقر املدقع إىل النصف ،ما عكس االلتزام
العاملي بتحسني حياة مليارات األشخاص.
ال يزال هناك نصف سنة قبل انتهاء عام  ،2015وهو الموعد المحدّد
لتحقيق معظم غايات األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية ،بما في ذلك الغاية
ج الخاصة بالجوع للهدف  1والتي تقاس عادة باستخدام مؤشر انتشار
نقص التغذية .وكما يظهر هذا التقرير ،فقد ّتم إنقاذ أكثر من  216مليون
نسمة من قبضة الجوع منذ الفترة  - 1992-1990وحتى اآلن بلغ  72بلداً
الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،فيما
عجزت  9بلدان أخرى عن تحقيق هذه الغاية بهامش بسيط .ومن بين هذه
سجل  12بلداً نامياً معدالت دون الـ  5في المائة لنقص التغذية
البلدانّ ،
ً
في الفترة  .1992-1990وفي غضون ذلك ،ح ّقق تسع وعشرون بلدا الهدف
األكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام  1996والذي يهدف
إلى تخفيض عدد السكان الذين يعانون من الجوع المزمن إلى النصف
(الجدوالن  2و ،3الصفحات .)13-12
وينبغي إلحراز التقدّم لتحقيق غايات األمن الغذائي والتغذية ،توافر
األغذية وإمكانية الحصول عليها وإتاحتها بكمية وبجودة كافيتين لضمان
نواتج تغذوية ج ّيدة .وتساهم التغذية السليمة في التنمية البشرية؛
وتساعد األشخاص على إدراك كامل إمكاناتهم واالستفادة من الفرص التي
تقدّمها عملية التنمية .ووفقاً لما ورد في النسخ السابقة من هذا التقرير
( 2010و 2012وّ ،)2014
فإن الحوكمة الرشيدة واالستقرار السياسي وسيادة
القانون وغياب النزاعات والصراعات األهلية ،والصدمات المتع ّلقة باألحوال
المناخية ،أو التق ّلبات الشديدة ألسعار األغذية ،تؤ ّثر على جميع أبعاد األمن
الغذائي.
ّ
وينظر هذا القسم في مجموعة من العوامل التي تمكن من إحراز تقدّم
باتجاه تحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية .وال تع ّد قائمة العوامل
– النمو االقتصادي ونمو اإلنتاجية الزراعية ،واألسواق (بما فيها التجارة
الدولية) والحماية االجتماعية – شاملة على اإلطالق .ويظهر القسم أيضاً
كيف تكون لمعايشة أزمات ممتدة آثار مؤذية تنعكس على التقدّم في
جهود الح ّد من الجوع .وقد ساعد التحليل الكمي التمهيدي الذي استخدم
بيانات من الفترة  ،2013-1992على تحديد مح ّركات التغيير هذه وأهميتها
24
النسبية في رسم مسيرة التقدّم في مكافحة الجوع.
26
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ويتسم النمو االقتصادي بأهمية مركزية في مكافحة الجوع  -فالبلدان
التي أصبحت أغنى هي أقل عرضة النعدام األمن الغذائي .وقد زاد صانعو
يتم
السياسات في االقتصاديات السريعة النمو ،من القدرات والموارد التي ّ
تخصيصها لتحسين األمن الغذائي والتغذية .ولكن ليست الحال دائماً كهذه.
فالنمو االقتصادي ،وإن كان شرطاً ضرورياً إلحراز التقدم في الحد من الفقر
والجوع ،ال س ّيما في ظل تنامي عدد السكان ،ليس كافياً .وما يهم هو النمو
الشامل – النمو الذي يعزّز الوصول العادل إلى الغذاء واألصول والموارد،
25
خاصة للفقراء والنساء ،بحيث يتيح لألفراد تنمية إمكاناتهم.
وفي البلدان النامية ،تعيش أغلبية الفقراء ومعظم الجياع في المناطق
الريفية ،حيث تعتبر الزراعة األسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة  -وإن
كانت ال تشمل الجميع  -أسلوباً سائداً لتنظيم المزارع .وعلى الرغم من
ّأن قدرة الزراعة األسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة على تحفيز النمو
من خالل زيادة اإلنتاجية تختلف على نحو ملحوظّ ،
فإن دورها في الح ّد
من الفقر والجوع أساسي .وللنمو في الزراعة األسرية وأصحاب الحيازات
الصغيرة ،من خالل زيادة العمالة وإنتاجية األراضي ،آثار إيجابية كبيرة على
السبل المعيشية للفقراء عن طريق زيادة توافر األغذية واإليرادات.
وتعتبر أوجه الترابط بين األمن الغذائي والتجارة الدولية مع ّقدة ومتصلة
بالسياق .وتساهم السياسات التي تؤ ّثر على صادرات وواردات األغذية في
تحديد األسعار واألجور والدخول ذات الصلة في السوق المحلية ،وبالتالي
تحدّد قدرة الفقراء على الحصول على األغذية .أما التجارة بح ّد ذاتها فال
تشكل تهديداً وال عالجاً ناجعاً حين يتع ّلق األمر باألمن الغذائي .وينبغي
تقييم الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها األمن الغذائي والتي ترتبط بانفتاح
التجارة بعناية ومعالجتها من خالل مجموعة واسعة من الصكوك السياساتية.
وأصبحت نظم الحماية االجتماعية أداة مهمة في مجال مكافحة الجوع.
وينفذ أكثر من  100بلد برامج مشروطة أو غير مشروطة لتحويالت نقدية
تر ّكز على تعزيز األمن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم ،ال س ّيما لدى
األطفال .وتكتسي مخططات توزيع األغذية وبرامج ضمان العمل بأهمية
أيضاً .وكان توسيع نطاق الحماية االجتماعية في البلدان النامية حاسماً في
إحراز التقدّم باتجاه تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف
اإلنمائية لأللفية .ويضطلع عادة توفير التحويالت النقدية المنتظمة والقابلة
للتو ّقع لألسر الفقيرة بدور بالغ األهمية في سد الثغرات الغذائية الفورية،
ويمكنه أن يساعد أيضاً على تحسين حياة الفقراء وسبل معيشتهم من
خالل التخفيف من القيود التي تك ّبل قدراتهم اإلنتاجية .ويمكن للجمع بين
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الحماية االجتماعية وتدابير التنمية الزراعية التكميلية ،مثل برنامج "الشراء
من األفريقيين من أجل أفريقيا" الذي يربط المزارعين األسريين وأصحاب
الحيازات الصغيرة ببرامج التغذية المدرسية ،أن ّ
يعظم تأثير هذه البرامج
التي تخفف من وطأة الفقر.
ً
وفي عام  ،1990كان  12بلدا فقط في أفريقيا يواجه أزمات غذائية ،ومن
بينها أربعة وحسب في حالة أزمات ممتدة 26.وبعد مرور  20سنة فقط،
يعاني ما مجموعه  24بلداً من أزمات غذائية ويعيش  19بلداً في حالة أزمة

خالل ثماني سنوات أو أكثر من العقد األخير .ويمكن أن يكون انعدام األمن
الغذائي سبباً ونتيجة في آن لألزمات الممتدة وقد يكون أساسياً في إشعال
فتيل النزاعات والصراعات األهلية  -النزاعات التي تم ّثل بصورة متزايدة
السبب الجذري لحاالت األزمات الممتدة .ويمكن أن يكون أثر النزاع على
األمن الغذائي أكثر دراماتيكية من األثر المباشر للحرب ،ويمكن أن تتخطى
نسبة الوفيات التي تتسبب بها النزاعات عن طريق انعدام األمن الغذائي
27
والجوع والوفيات الناجمة عن العنف بأشواط كبيرة.

النمو االقتصادي والتقدم املحرز باتجاه تحقيق غايات األمن الغذايئ والتغذية
النمو االقتصادي رضوري للتخفيف من وطأة الفقر والح ّد من الجوع وسوء
التغذية؛ وهو بالغ األهمية لزيادة فرص العمل واإليرادات بشكل مستدام،
الس ّيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض .ومنذ مطلع التسعينيات وحتى عام
( 2013معظم فرتة رصد األهداف اإلمنائية لأللفية) ازداد نصيب املخرجات
العاملية للفرد بنسبة  1.3يف املائة يف السنة ،يف املتوسط .وتنامت اقتصادات
البلدان ذات الدخل املنخفض إىل املتوسط  -مبا يف ذلك جميع البلدان
النامية  -بوترية أرسع ،وبنسبة  3.4يف املائة يف السنة .غري ّأن هذه األرقام
تقنّع تفاوتات الفتة يف أداء النمو االقتصادي عىل مستوى األقاليم والبلدان.
وتتّسم العالقة بين النمو االقتصادي والجوع بالتعقيد .فالنمو االقتصادي
يزيد من دخول األسر المعيشية ،من خالل رفع األجور ،وزيادة فرص العمل،
أو االثنين معاً ،بفعل تقوية الطلب على اليد العاملة .وفي االقتصادات
المتنامية ،يتم ّكن عدد أكبر من أفراد األسر المعيشية من إيجاد عمل
وكسب الدخل .وهذا جوهري لتحسين األمن الغذائي والتغذية ويساهم في
إرساء بيئة مؤاتية حيث تعزّز التغذية األفضل القدرات البشرية واإلنتاجية،
وبالتالي تفضي إلى أداء اقتصادي أفضل .إ ّال ّأن السؤال الذي ُيطرح هنا
هو ما إذا كان األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع والذين هم أكثر
المتضررين من الجوع ،سيمنحون فرصة للمشاركة في منافع النمو وفي
حال ّتم ذلك ،ما إذا كان باستطاعتهم االستفادة منه.
وفي المتوسط ،ساهم النمو االقتصادي على مستوى البلدان النامية منذ
الفترة  1992-1990في الح ّد من الجوع بشكل قوي ومستمر .ويتج ّلى
ذلك حين يقارن الناتج المحلي اإلجمالي مع معدّل انتشار نقص التغذية
(الشكل  ،15ص .)28 .وترتبط الزيادة في إيرادات الفقراء بمتناول أعلى من
الطاقة المستمدة من األغذية ومن مغذيات أخرى .ولكن في األمد الطويل،
ومع نمو االقتصادات وزيادة ثراء البلدان ،تضعف هذه العالقة  -فقد
تنتشل الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي عدداً قلي ًال نسبياً من األشخاص
من قبضة الجوع (في الشكل  ،15كان الخط الذي يعكس العالقة بين
النمو االقتصادي ومعدّل انتشار نقص التغذية أشد انحداراً في عام 1992
مقارنة بعام  .)2010وتم ّثل غانا واحدة من أولى قصص النجاح حيث تجاوز
متوسط معدالت النمو السنوي الذي شهدته نسبة  3في المائة ،وتم ّكنت
من تحقيق انخفاض الفت في معدالت الجوع  -تراجع معدل انتشار نقص
التغذية في البلد من  47في المائة في الفترة  1992-1990إلى ما دون 5
في المائة في الفترة ( 2014-2012اإلطار  ،1ص.)29 .

وارتبطت اآلثار اإليجابية للنمو االقتصادي على األمن الغذائي والتغذية،
في العديد من الحاالت ،بمشاركة النساء على نحو أكبر في القوى العاملة.
ففي البرازيل ،على سبيل المثال ،ارتفعت مشاركة النساء في القوى العاملة
من  45في المائة في الفترة  1994-1990إلى  60في المائة في عام .2013
وفي كوستاريكا ،زادت حصة النساء العامالت بنسبة  23في المائة بين
عامي  2000و .2008وينطوي إنفاق النساء عادة على استثمارات أكثر
لألسرة المعيشية في األغذية والتغذية ،وإنما أيضاً في الصحة واإلصحاح
28
والتعليم ،مقارنة مع الحاالت التي يتو ّلى فيها الرجال التح ّكم بالموارد.
ولكن لم تحقق جميع البلدان التي شهدت نمواً اقتصادياً قوياً أداء جيداً
من حيث الح ّد من الجوع .وقد أحرزت بعض البلدان تقدّماً باتجاه تحقيق
الغايات الدولية الخاصة بالجوع ،فيما اصطدمت بلدان أخرى بعقبات.
وعموما ،برز تقدّم متفاوت في ترجمة النمو االقتصادي إلى تحسينات في
مجال األمن الغذائي.

■■النمو االقتصادي الشامل والح ّد من الفقر
كان التقدّم املحرز باإلجامل يف مجال الح ّد من الفقر أرسع مام كانت عليه
مكافحة الجوع .ويعزى ذلك إىل ّأن الجياع هم األشد فقرا؛ وألنهم يحصلون
عىل األصول املادية واملالية بصورة محدودة أو ال يحصلون عليها إطالقاً ،كام
ميكن أن يتلقوا التعليم أو ال ،وهم يعانون عادة من صحة ضعيفة .وتفتقر
اض وموارد طبيعية
األرس املعيشية الزراعية الفقرية إىل إمكانية الوصول إىل أر ٍ
أخرى كافية وعالية الجودة أو إىل مصادر مربحة للدخل (العمل لحسابهم
الخاص ،العمل املأجور) .ويف الوقت نفسه ،ينصب الجوع فخاً يعجز الناس
عن اإلفالت منه بسهولة .فالجوع ونقص التغذية مرادفان ألفراد أقل إنتاجية
وأكرث عرضة لألمراض وبالتايل غري قادرين يف معظم األحيان عىل كسب املزيد
وتحسني سبل معيشتهم .وهذا بدوره ،يعيق التقدّم يف مجال الح ّد من الفقر
املدقع ومكافحة الجوع ال س ّيام ّ
وأن اليد العاملة هي املورد الرئييس الذي
ميتلكه الفقراء.
وليست جميع أنواع النمو ف ّعالة في الحد من الفقر وسوء التغذية .وال
يمكن لمدقعي الفقر أن يشاركوا في عمليات النمو التي تتط ّلب رأسمال أو
المرجح
تو ّفر عم ًال للمتع ّلمين وأصحاب المهارات .وعلى سبيل المثال ،من ّ
أن يكون للنمو االقتصادي الناجم عن استغالل الموارد استناداً إلى رأسمال
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015
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الشكل ١٥

النمو االقتصادي وانتشار نقص التغذية 1992 ،و 2000و2010
إنتشار نقص التغذية ()%
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٦٠

٤٠

٢٠

٠

٤

٦

١٠

٨
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لوغاريتم الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد*

السنة
خط االنحدار

١٩٩٢

٢٠٠٠

٢٠١٠

* معبراً عنه بأسعار الدوالر األمريكي الثابتة لعام .2005
المصدران :منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي.

مك ّثف ،مثل المعادن والنفط ،روابط مباشرة قليلة جداً أو ضعيفة مع
الفقراء .فكلما اتسعت رقعة عدم المساواة في توزيع األصول مثل األراضي
والمياه ورأس المال والتعليم والصحة ،صعب أكثر على الفقراء تحسين
٢٩
أوضاعهم وتباطأ التقدّم في الح ّد من نقص التغذية.
ويساهم النمو االقتصادي الشامل في تحسين دخول الفقراء .وإذا ما
يتحسن توزيع
نمت هذه الدخول بوتيرة أسرع من معدل نمو االقتصادّ ،
الدخل أيضاً .ومن أجل تحسين األمن الغذائي بصورة فعالة ،ال بد للنمو
االقتصادي أن يصل إلى الذين يعيشون في فقر مدفع – الخمس األدنى في
توزيع الدخل .ويعيش اليوم نحو ثالثة أرباع الفقراء في العالم في مناطق
ريفية ،وترتفع نسبتهم في البلدان ذات الدخل المنخفض ٣٠.وفي معظم
األقاليم النامية ،يبلغ احتمال العمالة الفقيرة (العمال الذي يكسبون أقل
من  1.25دوالر أمريكي في اليوم) ذروته في العمل في قطاع الزراعة – إذ
ينخرط نحو ثمانية من أصل عشرة عمال فقراء في أعمال معرضة للمخاطر
٣١
في االقتصاد غير النظامي ،ال س ّيما في مجال الزراعة.
28
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ويمكن للزراعة وحدها أن تح ّفز النمو في البلدان التي يكون فيها للزراعة
حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي .ولكن حتى لو كانت قطاعات
أخرى من االقتصاد مثل التعدين أو الخدمات ،تحقق نمواً ،يمكن للزارعة
أن تصبح سبي ًال يشارك من خالله الفقراء في عملية النمو .فتشير األدلة
التجريبية إلى ّأن النمو الزراعي في البلدان ذات الدخل المنخفض هو
أكثر فعالية بثالث مرات في الح ّد من الفقر الشديد مقارنة مع النمو في
قطاعات أخرى .ويمكن للنمو الزراعي ،في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
أن يكون أكثر فعالية بـ 11مرة في الح ّد من الفقر مقارنة مع النمو في
القطاعات غير الزراعية ٣٢.وتؤدي االستثمارات والسياسات التي تعزّز زيادة
إنتاجية العمال الزراعيين إلى زيادة الدخول في المناطق الريفية .وقد
أحرزت البلدان التي استثمرت في قطاعاتها الزراعية – وخاصة في تحسين
إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والزارعة األسرية – تقدماً ملحوظاً باتجاه
تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية
(اإلطاران  1و.)2
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اإلطار ١

تحسن يف األمن الغذايئ والتغذية
غانا :منو اقتصادي مع ّ
منذ الفرتة  ،1992-1990شهدت غانا معدالت مرتفعة لنصيب الفرد
من النمو االقتصادي بنسبة  3.3يف املائة سنوياً يف املتوسط .ويف الوقت
نفسه ،تراجعت نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع من 51
يف املائة يف عام  1991إىل  29يف املائة يف عام  ،2005وتشري التقديرات
الصحيحة إىل ّأن االتجاه التنازيل مستمر .كام انخفض معدّل انتشار نقص
التغذية  -نسبة السكان الذين يعانون من جوع مزمن – من  47.3يف
املائة يف الفرتة  1992-1990إىل ما دون  5يف املائة يف الفرتة .2014-2012
واضطلعت الزراعة بدور هام في نمو غانا .فإلى جانب الزيادة في
إنتاج الكاكاو ،زاد إنتاج األغذية المحلية بصورة ملحوظة ،بتشجيع من
السياسات واإلصالحات المؤسسية واالستثمارات في إطار برنامج التنمية
١
الزراعية المتوسط األجل للفترة .2000-1991
ولكن تحرير التجارة قد أدّى أيضاً إلى االستعاضة عن اإلنتاج المحلي
لبعض األغذية األساسية وكذلك المنتجات الصناعية ،بالسلع المستوردة،
ما طرح تحديات أمام العمالة .باإلضافة إلى ذلك ،أفضت التنمية
المتفاوتة على مستوى المجموعات السكانية واألقاليم المختلفة ،مثل
شمال البلد ،إلى زيادة عدم التكافؤ في الدخل ،حيث ارتفع معامل
جيني من  38إلى نحو  43في عام  .2005ووازن هذا التحدي بدرجة
كبيرة إنشاء شبكات أمان فعالة وآليات حماية اجتماعية في إطار
استراتيجيات البلد للح ّد من الفقر واالستراتيجية الوطنية للحماية

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد وانتشار نقص التغذية ،غانا،
2013–1992
بأسعار الدوالر األمرييك الثابتة لعام 2005
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الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد (املحور األمين)
إنتشار نقص التغذية (املحور األيرس)
المصدران :منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي.

2013

توسع القاعدة الضريبية الناجم عن النمو االقتصادي
االجتماعية .وساهم ّ
السريع الذي ارتفع من  12إلى  24في المائة خالل  15سنة فقط ،بين
عامي  1990و ،2004في دعم وضع آليات الحماية االجتماعية هذه ،ما
أسفر عن مضاعفة اإليرادات الحكومية.
وتقدم االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية األولوية للنساء
الضعيفات العامالت في الزراعة واللواتي يتمتعن بمستوى تعليمي
متدن وبنفاذ محدود إلى التسليف ،مع بذل جهود لتمكين المجموعات
المحرومة .وساهمت أيضاً برامج أخرى ،مثل برنامج "تمكين سبل
العيش لمواجهة الفقر" ،الذي يو ّفر تحويالت نقدية للفقراء من ذوي
االحتياجات الخاصة ،في الح ّد من الفقر .وتبذل الحكومة بدعم من
مجتمع التنمية الدولي ،جهوداً لتعزيز الموارد البشرية من خالل زيادة
اإلنفاق في مجال التعليم ،وكذلك تطوير البنية التحتية الالزمة لمواصلة
2
تحفيز النمو.
 .2003 .S. Asuming-Brempong 1نموذج السياسات الخاص بغانا :إصالحات السياسات االقتصادية
والزراعية وآثارها على دور الزراعة في غانا .وثيقة معدّة للمؤتمر الدولي حول أدوار الزراعة22-20 ،
أكتوبر/تشرين األوّل ،روما .الفاو.
 S.M. Sultan 2و .2008 .T. Schroferبناء الدعم إلجراء تدخالت هادفة للحماية االجتماعية من أجل
السكان األشد فقراً :حالة غانا .وثيقة مقدّمة خالل المؤتمر حول الحماية االجتماعية للسكان األشد فقراً
في أفريقيا :التع ّلم من التجارب ،كمباال ،أوغندا 10-8 ،سبتمبر/أيلول .2008

مؤرش إنتاج األغذية ،غانا2012–1990 ،
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المصدران :منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي.
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اإلطار ٢

تحسن يف األمن الغذايئ والتغذية
جمهورية تنزانيا املتحدة :منو اقتصادي وزراعي بدون ّ
توسع قطاع الصناعة والخدمات يعترب
منذ مطلع التسعينيات ،كان ّ
املح ّرك الرئييس ملتوسط النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل لجمهورية
يتوسع أيضاً ،ولكن
تنزانيا املتحدة البالغ  2.3يف املائة .وكان قطاع الزراعة ّ
بوترية أبطأ نسبياً .وبني عامي  1992و ،2013بلغ متوسط النمو السنوي
إلنتاجية العامل الزراعيني – الذي يقاس بالقيمة املضافة للفرد –  1.6يف
املائة ،فيام تراجعت حصة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل من نحو 50
يف املائة إىل حوايل  26يف املائة.
وخالل الفترة نفسها ،ارتفع معدّل انتشار نقص التغذية في البلد من
 24.2في المائة في الفترة  1992-1990إلى  34.6في الفترة -2012
 ،2014وازداد عدد الذين يعانون من نقص التغذية من  6.4إلى 17.0
مليون نسمة .وبدأ معدّل انتشار نقص التغذية ،اعتباراً مما يقارب عام
مشجعة بقلب اتجاهه التصاعدي السابق.
 2004فقط ،يبعث بإشارات ّ
وال يزال الفقر مستمراً على مستويات مرتفعة ،على الرغم من ّأن نسبة
السكان الذين يعيشون في فقر مدقع تراجعت من  72في المائة إلى
 44في المائة بين عامي  1992و.2012
ويمكن أن تعزى المسارات غير المترابطة بين النمو من جهة والفقر
وانعدام األمن الغذائي من جهة أخرى ،في المقام األ ّول ،إلى سياسات
تحرير التجارة وجهود الخصخصة ،التي لم تترافق مع سياسات ف ّعالة
لتحديث الزراعة وإدماج الفقراء وأولئك الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي في توزيع مكاسب النمو خالل التسعينيات .ويبدو ّأن االستثمار

المتدني في الزراعة التي يغلب عليها صغار المزارعين األسريين الذين
ينتجون لتلبية احتياجات الكفاف والذين يتمتعون بنفاذ محدود إلى
يفسر بصورة جزئية على األقل التباين السائد.
األسواق المحلية والدوليةّ ،
وإضافة إلى ذلك ،ساهم الجوع والتغذية الضعيفة في تقييد القدرة
1
اإلنتاجية للقوى العاملة.
وعلى الرغم من ّأن إصالحات السوق عزّزت من دور القطاع الخاص
في النهوض باالستثمارات ،إ ّال ّأن إجراء تغييرات في الحوكمة ال يزال
الزماً .وساهم مركز تنزانيا لالستثمار ،الذي أنشئ في عام  ،2000في
محسن يمكن
تحقيق النمو ،ولكن ينبغي دعمه بواسطة إطار تنظيمي ّ
أن يو ّفر حوافز فعالة لالستثمارات .وعالوة على ذلك ،ال يزال البلد يفتقر
إلى البنية التحتية الالزمة لتحقيق تنمية اقتصادية واسعة النطاق .وما
برح النفاذ اآلمن إلى األراضي من القيود الرئيسية ليس على الزراعة
ً2
فحسب ،بل على المستثمرين المحليين واألجانب أيضا.
ولسياسات الحماية االجتماعية تاريخ طويل في جمهورية تنزانيا
المتحدة وقد نجحت في دعم اإليرادات لمجموعات متعددة أو
محددة ،وفي حماية الفقراء والضعفاء من آثار الصدمات 3.غير ّأن
فعالية مثل هذه البرامج في اإلسهام في الح ّد من الفقر والجوع مق ّيدة
بتغطيتها المحدودة واستهدافها أخطاء اإلقصاء .وثمة حاجة إلى مواصلة
توسيع آليات الحماية االجتماعية للمساعدة على الح ّد من الفقر
وتحسين األمن الغذائي والتغذية.

اإلنتاجية الزراعية والناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد وانتشار
نقص التغذية ،جمهورية تنزانيا املتحدة2013–1992 ،
النسبة املئوية
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 1جمهورية تنزانيا المتحدة .2011 ،خطة االستثمار في الزراعة واألمن الغذائي في تنزانيا 2012-2011
إلى .2021-2020
 2منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .2013 .نظرة عامة إلى التحديات أمام التقدّم
والسياسات في تنزانيا .في مراجعات سياسات االستثمار لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي :تنزانيا  ،2013الصفحات  .54-23باريس ،قسم النشر في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي.
 F. Lerisse 3و D. Mmariو .2003 .M. Baruaniالبرامج المعنية بالتعرض للمخاطر والحماية االجتماعية
في تنزانيا .دراسة حول برامج الحماية االجتماعية المعنية بالتعرض للمخاطر لمجموعة العمل الخاصة
بالبحوث والتحليل.
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ومن األهمية بمكان تلبية االعتبارات الجنسانية لتحقيق النمو االقتصادي
في البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة .وتضطلع النساء بأدوار
مهمة بوصفهنّ من منتجي األغذية ،ومن أصحاب الدخل ،ومن المقدمين
الرئيسيين للرعاية غير مدفوعة األجر في األسر المعيشية والمجتمعات
الريفية .لكن وعلى الرغم من عقود من الجهود المبذولة لمعالجة عدم
المساواة بين الجنسين ،ال يزال العديد من النساء الريفيات يواجهن قيوداً
قائمة على النوع االجتماعي تح ّد من قدرتهنّ على المساهمة في النمو
واالستفادة من الفرص الجديدة الناشئة جراء التغ ّيرات التي تحدّد معالم
االقتصادات الوطنية .ويفضي ذلك إلى عواقب وخيمة على الرفاه – ليس
بالنسبة إلى النساء أنفسهنّ فحسب ،بل بالنسبة إلى عائالتهنّ ومجتمعاتهنّ
ّ
ككل – ويم ّثل أحد األسباب الرئيسية لضعف األداء االقتصادي للزراعة في
٣٣
أشد البلدان فقراً .وفي حين أن هناك من يقول ّإن النمو االقتصادي يؤدي
ال محالة إلى المساواة بين الجنسين ،إ ّال ّأن األد ّلة التجريبية على ذلك
ضعيفة وغير متسقة .ويبدو ّأن الكثير يعتمد على السياسات واالستراتيجيات
٣٤
الرامية إلى تحديد معالم األسواق الشاملة والح ّد من الفقر.
وينبغي استكمال الحلول القائمة على الزراعة بواسطة تدخالت تعزّز
من اإلمكانات اإلنتاجية للمناطق الريفية .إضافة إلى ذلك ،يو ّفر الدعم

المباشر للسبل المعيشية في الريف من خالل برامج الحماية االجتماعية
إغاثة فورية لألكثر تضرراً .ولهذه البرامج أيضاً منافع طويلة األجل – تم ّكن
مشاركة الفقراء على نطاق واسع في عملية النمو من خالل نفاذ أفضل إلى
التعليم والصحة والتغذية السليمة ،حيث تساهم جميعها في توسيع وتعزيز
اإلمكانات البشرية.
ً
ويمكن للحماية االجتماعية أن تطلق حلقة مثمرة للتقدّم تشرك الفقراء
من خالل زيادة الدخول وفرص العمل واألجور .وعلى سبيل المثال ،كان
برنامج القضاء على الجوع وبرنامج  Bolsa Famíliaفي البرازيل مهمين
لتحقيق النمو الشامل في البلد .وقد شمل برنامج  Bolsa Famíliaنحو ربع
السكان ،وبالدرجة األولى النساء ،حيث ح ّول أكثر من  100دوالر أمريكي
كل شهر إلى ّ
ّ
كل أسرة ،طالما أ ّنها ترسل أطفالها إلى المدرسة ٣٥.وفي حين
ينمو االقتصاد البرازيلي بنسبة  3في المائة في السنة منذ عام  ،2000مو ّفراً
بالتالي اإليرادات العامة الالزمةّ ،
فإن هذه البرامج خ ّففت على نحو ملحوظ
عدم المساواة بين الجنسين – بين عامي  2000و ،2012حيث تضاعف
متوسط دخل خمس السكان األشد فقراً ثالث م ّرات أسرع من نمو إيرادات
٣٦
الـ 20في المائة األكثر ثراء.

مساهمة الزراعة األرسية وزراعة الحيازات الصغرية يف األمن الغذايئ والتغذية
يدار أكرث من  90يف املائة من املزارع يف العامل البالغ عددها  570مليوناً من
جانب فرد أو أرسة ،باالعتامد بالدرجة األوىل عىل العاملة األرسية .وتنتج
هذه املزارع أكرث من  80يف املائة من األغذية يف العامل ،من حيث القيمة.
وعىل الصعيد العامليّ ،
فإن مساحة  84يف املائة من املزارع األرسية أقل
من هكتارين ،وهي تدير  12يف املائة فقط من جميع األرايض الزراعية.
ويف حني متيل املزارع الصغرية إىل إنتاج غالت أكرث من املزارع الكبريةّ ،
فإن
إنتاجية العاملة هي ّ
أقل ومعظم صغار املزارعني األرسيني هم فقراء ويعانون
٣٧
من انعدام األمن الغذايئ .وقد تكون استدامة هذه املزارع ومستقبل
األمن الغذايئ فيها مع ّرضني لتهديد االستخدام املك ّثف للموارد .لذلك تعترب
السياسات العامة التي تق ّر بتن ّوع وتعقيد التحديات التي تواجهها املزارع
األرسية عىل مستوى سلسلة القيمة الزمة لضامن األمن الغذايئ.
المحسنة للموارد الزراعية من خالل التكثيف المستدام
وتضطلع اإلنتاجية
ّ
بدور رئيسي في زيادة توافر األغذية وتحسين األمن الغذائي والتغذية.
تنام على الصعيد العالمي ،ما ساهم إلى
وكانت اإلنتاجية وتوافر األغذية في ٍ
ح ّد كبير في تخفيض مستوى نقص التغذية في كافة أنحاء العالم .وترتبط
زيادة إنتاجية األيدي العاملة الزراعية عموماً بتراجع مستويات معدالت
نقص التغذية (الشكل .)16
وينبغي أن تو ّفر السياسات العامة حوافز العتماد ممارسات وتقنيات
التكثيف الزراعي المستدام – اإلدارة المستدامة لألراضي وحفظ التربة
وتحسين إدارة المياه وتنويع النظم الزراعية والنظم الحرجية الزراعية –
بهدف إنتاج مزيد من المخرجات في المساحة نفسها من األراضي ،مع

الح ّد من اآلثار البيئية السلبية .وتعتبر التكنولوجيات األكثر شيوعاً لتعزيز
الغالت ،مثل تحسين أصناف البذور واألسمدة المعدنية ،من الخيارات
الق ّيمة أيضاً ،ال س ّيما حين تتالزم مع إيالء عناية أكبر الستخدام هذه
المدخالت بصورة ف ّعالة.
وفي ّ
ظل زيادة اإلنتاجية ،ينتج المزارعون مزيداً من األغذية ،ويصبحون
أكثر تنافسية ويحصلون على مدخول أعلى .ويساهم نمو اإلنتاجية في
المزارع األسرية الصغيرة في تحقيق نمو أكثر شمولية ،ليس من خالل
خفض أسعار األغذية األساسية فحسب ،بل عن طريق تحسين النفاذ إلى
األغذية أيضاً .ويؤدي نمو اإلنتاجية ،المترافق مع حسن أداء أسواق العمالة
الريفية ،إلى زيادة الطلب على اليد العاملة في المناطق الريفية ،ما يو ّلد
فرص عمل للفقراء ويرفع من معدالت أجور العمالة غير الماهرة .وين ّوع
أفراد األسر الريفية مصادر دخلهم من خالل الحصول على عمل أفضل أجراً
خارج المزرعة ،حيث يساعد ذلك على تراجع مستويات الفقر والجوع.
وعلى الرغم من التقدّم الشامل المحرز ،ال تزال هناك اختالفات إقليمية
ملحوظة .ففي مطلع التسعينيات بلغ متوسط القيمة المضافة للعامل في
الزراعة المستوى األدنى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،أي حوالي 700
دوالر أمريكي وفقاً ألسعار عام  ،2005مقارنة مع أقاليم أخرى مثل آسيا
الشرق ّية وأمريكا الالتينية ،حيث بلغ  4 600و 4 400دوالر أمريكي ،على
التوالي .وبحلول الفترة  ،2013-2010بلغ متوسط القيمة المضافة للعامل
في الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  1 199دوالراً أمريكيا،
فيما ارتفع إلى  15 300و 6 000دوالر أمريكي في آسيا الشرقية وأمريكا
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015
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الشكل ١٦

إنتاجية العاملة الزراعية وانتشار نقص التغذية2010 ،
انتشار نقص التغذية ()%
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لوغاريتم القيمة املضافة للزراعة لكل عامل*
* معبراً عنه بأسعار الدوالر األمريكي الثابتة لعام .2005
المصدران :منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي.

الالتينية ،على التوالي .وكانت المكاسب في إنتاجية العمالة أقل في أفريقيا
جنوب الصحراء ،واألمر س ّيان بالنسبة إلى انخفاض معدل انتشار نقص
التغذية ،حيث ال تزال المستويات الحالية أعلى من الناحية المنهجية من
المسجلة في أقاليم أخرى.
المعدالت
ّ
وتشير األد ّلة إلى ّأن مكاسب اإلنتاجية الزراعية ساعدت البلدان على
خفض مستوى نقص التغذية .وعلى سبيل المثال ،ففي أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،حيث تغلب المزارع األسرية الصغيرة على قطاع الزراعة،
سجلت البلدان التي أحرزت نمواً طفيفاً باتجاه تحقيق الغاية ج الخاصة
ّ
بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ،مثل بوتسوانا وكوت ديفوار
وليبريا وناميبيا وسوازيلند وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا،
خالل الفترة الممتدة بين  1992-1990و ،2014-2012متوسط مكاسب
بنسبة  25في المائة فقط في القيمة الزراعية المضافة للعامل .وكانت هذه
المكاسب أقل بكثير من تلك التي تحققت في أنغوال وبنن وإثيوبيا وغابون
وغانا ومالي ،وهي البلدان التي بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف
 1من األهداف اإلنمائية لأللفية .وفي المتوسط ،ارتفعت إنتاجية العمالة
في الزراعة في هذه البلدان بنسبة  69في المائة بين الفترة 1992-1990
والفترة  .2014-2012وخالل الفترة نفسها ،زاد متوسط القيمة الزراعية
المضافة للعامل بنسبة  42في المائة ،في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى التي أحرزت تقدّماً باتجاه تحقيق الغاية ولكن بدون بلوغها.
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وتالحظ أنماط مشابهة عند معاينة تدبير أكثر شيوعاً لإلنتاجية الزراعية
– الناتج للهكتار الواحد .وال تزال الثغرات الكبيرة في الغالت  -االختالف
بين غالت المزارعين والغالت الفنية المحتملة باستخدام أحدث األصناف
وفي ّ
ظل أفضل الشروط – قائمة ،ال س ّيما في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى .وتعكس هذه الثغرات في الغالت االستخدام دون األمثل للمدخالت
واالعتماد غير الكافي على التكنولوجيات األكثر إنتاجية .وفي مالي على
سبيل المثال( ،وهو من البلدان التي حققت الغاية ج للهدف  1من
األهداف اإلنمائية) ،بلغت الثغرة في غالت الذرة المزروعة في األراضي
البعلية نسبة  75في المائة  -خالل الفترة  ،2010-2008وهو مستوى مرتفع
المسجل في أوغندا ( 83في المائة) وجمهورية
جداً ولكن أقل من المستوى
ّ
تنزانيا المتحدة ( 88في المائة) ،مما يشير إلى رابط بين اإلنتاجية الزراعية
٣٨
والتقدّم باتجاه تحقيق األمن الغذائي.
وفي اآلونة األخيرة ،كان االستخدام األكثر كثافة لألراضي وإعادة توزيع العوامل
الموجهة بالضرورة إلى إمداد األسواق المحلية والح ّد من انعدام
المنتجة غير ّ
الغذائي ،المح ّركان الرئيسيان للنمو الزراعي في كثير من بلدان أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،بدالً من دعم السياسات العامة لتوسيع رقعة الوصول إلى
التسليف والتأمين الزراعيين ،والخدمات االستشارية والتكنولوجيات المستدامة.
وتشمل العوامل األخرى المق ّيدة التي تضع على المحك مكاسب اإلنتاجية
الزراعية وتحقيق إيرادات مستقرة للمزارعين األسريين ،الصدمات المرتبطة

األمن الغذائي والتغذية :مح ّركات التغيير

بالظروف المناخية؛ وضعف قطاع النقل ،والتخزين والبنية التحتية لالتصاالت؛
وغياب األسواق أو عدم كفايتها .ويعتبر ضعف المؤسسات وعدم مالءمة السياسات
العامة للتنمية الزراعية والريفية من األسباب الرئيسية ألوجه القصور هذه.
وتم ّثل األسواق الشاملة ألصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين األسريين
مك ّوناً مهماً في تعزيز األمن الغذائي والتغذية .وال تقوم األسواق فقط
بتيسير تدفق األغذية من المناطق التي لديها فائض في اإلمدادات إلى
تلك التي تعاني نقصاً في المواد الغذائية ،ما يضمن توافر الغذاء ،بل ترسل
أيضاً إشارات حول األسعار إلى المزارعين لتعديل انتاجهم واستخدامهم
للمدخالت ٣٩.وتعتبر األسواق حسنة األداء التي تعزّز استقرار األسعار
وإمكانية تو ّقعها ،في غاية األهمية – حيث تعتمد نسبة كبيرة من
المزارعين على األسواق لتحقيق قسط من إيراداتهم النقدية من جهة ،بينما
يعتبر العديد من المزارعين األسريين مشترين صافين لألغذية ،يعتمدون
على األسواق لشراء جزء من احتياجاتهم الغذائية .وتترابط إنتاجية أصحاب
الحيازات الصغيرة والزراعة األسرية وإمكانية الوصول إلى األسواق في ما
بينها ،وتساهم في توافر األغذية وبلوغها على حد سواء .ويمكن لتحسين
الوصول إلى فرص التسويق أن يحفز اإلنتاجية كذلك.

ويم ّثل شراء األغذية المحلية من قبل مستويات حكومية مختلفة (محلية
وإقليمية ووطنية) نهجاً ذا صلة لزيادة إمكانية وصول المزارعين األسريين
إلى األسواق .وال تضمن مخططات الشراء العامة األمن الغذائي للسكان
المع ّرضين للمخاطر ،والدخل ألصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين
األسريين فحسب ،بل يمكن أن تعزّز أيضاً اإلجراءات الجماعية لتدعيم
قدراتهم التسويقية وضمان كفاءة أكبر.
ولتسريع عجلة التق ّدم في تحسين وصول الفقراء إلى األغذية،
يتع ّين على األقاليم المتخ ّلفة ،ال س ّيما أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،أن تح ّول سياساتها الزراعية بصورة متزايدة من أجل تحسين
اإلنتاجية الزراعية على نحو ملحوظ ،وزيادة كمية اإلمدادات
الغذائية التي يو ّفرها المزارعون األسريون .ويعكس البرنامج الشامل
أتم وجه أهمية الزراعة األسرية
للتنمية الزراعية في أفريقيا على ّ
ً
وزراعة الحيازات الصغيرة ،حيث ح ّدد هدفا للوصول إلى نمو زراعي
سنوي بنسبة ستة في المائة .وتهدف اآلثار المرتقبة بالدرجة األولى
إلى تحسين األمن الغذائي والتغذية ،والح ّد من الفقر وزيادة فرص
العمل.

أوجه الرتابط بني التجارة الدولية واألمن الغذايئ
تؤ ّثر التجارة الدولية والسياسات التجارية عىل أسعار السلع وتوافرها محلياً
وعىل توافر عنارص اإلنتاج من قبيل اليد العاملة ،ولها انعكاسات عىل
إمكانية الحصول عىل األغذية .وميكن أن تؤ ّثر التجارة الدولية أيضاً عىل
هيكلية السوق واإلنتاجية واستدامة استخدام املوارد ،والتغذية ومجموعات
السكان املتعددة بأشكال مختلفة .وبالتايل يعترب تقييم أثرها عىل األمن
الغذايئ معقداً للغاية .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن يح ّفز حظر صادرات
الحبوب اإلمدادات املحلية وأن يخ ّفض األسعار يف األمد القصري .ويعود
ذلك بالنفع عىل املستهلكني ،ولكن ترتتب عنه تبعات سلبية عىل املزارعني
الذين ينتجون ألغراض التصدير .وتؤ ّثر القيود املفروضة عىل الصادرات أو
الواردات من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية عىل اإلمدادات العاملية وتؤدي
إىل استفحال تقلبات األسعار عىل املستوى العاملي .ويؤدي تقليص رسوم
االسترياد إىل خفض أسعار األغذية التي يتك ّبدها املستهلكون ،ولكن ميكن
أن يضغط ذلك عىل مدخول املزارعني الذين ينافسون يف الواردات ،والذين
قد يتأثر أمنهم الغذايئ الخاص بصورة سلبيةّ .
ويوضح (الجدول  5ص)34 .
الطابع املع ّقد للعالقة بني التجارة واألمن الغذايئ ،من خالل تعداد اآلثار
املحتملة للتجارة ،أكانت إيجابية أم سلبية ،عىل كافة أبعاد األمن الغذايئ.
وعملياً ،تزداد الصورة تعقيداً نتيجة للشوائب يف األسواق املحلية الوطنية،
التغيات يف األسعار العاملية إىل تلك األسواق.
التي تحول دون نقل ّ

■■الدروس املستفادة من اإلصالحات يف السياسات التجارية
كانت السياسات الرامية إىل زيادة االنفتاح عىل التجارة الدولية تندرج عادة
يف سياق اإلصالحات االقتصادية الواسعة ،وبالتايل فإ ّنه من الصعوبة مبكان

الفصل بني آثارها .وحاول عدد من دراسات الحالة تحليل أثر التجارة عىل
األمن الغذايئ ،فجاءت النتائج مختلطة ،عىل نحو غري مفاجئ ٤٠.وقد أسفرت
اإلصالحات االقتصادية يف الصني عن تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة إىل النمو
والح ّد من الفقر واألمن الغذايئ .وأدّت التجارة ،التي استمرت يف النمو
بوترية رسيعة ،دوراً يف ذلك ،عىل الرغم من ّأن اإلصالحات املحلية ظهرت
أكرث أهمية يف تحفيز النمو .ويف نيجرييا أيضاً ،ساهمت اإلصالحات املحلية
يف تحسني الحوافز املقدّمة ملنتجي السلع الزراعية ،وارتفع متناول الفرد من
السعرات الحرارية بصورة كبرية بعد تنفيذ اإلصالحات التجارية ،ما يشري إىل
األثر اإليجايب املحتمل عىل األمن الغذايئ.
وبالمثل ،أدّى االنفتاح التجاري وإزالة الشوائب في السياسات ،إلى تحفيز
النمو الزراعي والنمو االقتصادي الشامل على السواء ،واالنتقال من محاصيل
تقليدية إلى منتجات أكثر ربحية للتصدير في شيلي .وأظهرت البحوث ّأن
اإلصالحات ساهمت بصورة جوهرية في الح ّد من الفقر وفي تحقيق األمن
الغذائي .وتش ّكل بيرو مثاالً آخر عن النواتج اإليجابية لألمن الغذائي الناجمة
عن التح ّوالت المؤسسية واالقتصادية الرامية إلى تعزيز المبادرات المشتركة
بين القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك االنفتاح التجاري .غير ّأن البلد
ن ّفذ سياسات وبرامج للحماية االجتماعية من أجل معالجة النمو المتفاوت
على مستوى القطاعات ،وعدم تكافؤ الدخل ،والح ّد من اآلثار السلبية
لإلصالحات على شرائح السكان المع ّرضة للمخاطر.
وفي المقابل ،ظهرت نواتج اإلصالحات االقتصادية والتجارية المتصلة
باألمن الغذائي مخ ّيبة لآلمال في غواتيماال وكينيا والسنغال وجمهورية
تنزانيا المتحدة .وفي حين أدّت اإلصالحات إلى إنتاج متن ّوع لمحاصيل أكثر
ربحية في غواتيماال ،ساهمت عوامل خارجية (مثل انخفاض أسعار البن)
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015
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الجدول ٥

اآلثار املحتملة لتحرير التجارة عىل أبعاد األمن الغذايئ

تشجع زيادة تنوع األغذية املتوافرة وجود نظم غذائية أكرث توازناً وتالئم تفضيالت وأذواق مختلفة .ارتبطت زيادة االعتامد عىل األغذية املستوردة بزيادة استهالك أغذية أرخص وأسهل توافراً ذات
قد ّ
قد تتحسن سالمة األغذية وجودتها لو كان لدى املصدرين نظم مراقبة وطنية أكرث تطوراً أو إذا كانت سعرات حرارية عالية/قيمة غذائية متدنية.
ميكن لتحديد أولويات صادرات السلع األساسية أن يح ّول األرايض واملوارد عن األغذية التقليدية
املعايري الدولية تطبق برصامة أشدّ.
األصلية التي هي أفضل من الناحية التغذوية.

االستقرار

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية ،تنخفض أسعار األغذية عادة عندما تقل حامية الحدود .بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية ،قد ترتفع أسعار املنتجات القابلة للتصدير.
قد تنخفض العاملة واإليرادات يف القطاعات الحساسة واملتنافسة عىل الواردات.
يف القطاعات التنافسية من املرجح أن ترتفع اإليرادات نتيجة زيادة الوصول إىل األسواق بالنسبة إىل
الصادرات.
من املرجح أن تنخفض أسعار املدخالت.
إن منافع االقتصاد الكيل الناجمة عن انفتاح التجارة مثل منو الصادرات وتدفقات االستثامر األجنبي
املبارش ،من شأنها أن تدعم النمو والعاملة وهذا بدوره يعزز اإليرادات.

االستخدام

تعزز التجارة الواردات وترفع درجة الجودة والتنوع لألغذية املتوافرة.
آثار ديناميكية عىل اإلنتاج املحيل :قد تحدث زيادة التنافس يف الخارج تحسينات عىل مستوى
اإلنتاجية من خالل زيادة االستثامر والبحث والتطوير واآلثار الجانبية للتكنولوجيا.

تقلل الواردات من األثر املوسمي عىل توافر األغذية وأسعار املستهلك.
تخفف الواردات من مخاطر اإلنتاج.
األسواق العاملية أقل عرضة للصدمات املتصلة بالسياسة العامة أو بأحوال املناخ.

في تقويض احتماالت تحسين األمن الغذائي .وفي كينيا ،أدّى التنسيق
المحدود في ترتيب السياسات على ما يبدو إلى إبطاء عجلة التقدّم في
مجال القضاء على الجوع .وأظهرت اإلصالحات في السنغال نتائج مختلطة؛
فعلى الرغم من تراجع معدل انتشار نقص التغذية باإلجمال ،إ ّال ّأن األسر
التي تعيلها نساء أصحبت أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي.
وبالفعل ،يمكن للقيود التي تواجهها النساء في الريف ،من حيث عدم
إمكانية الوصول إلى عناصر اإلنتاج مثل األراضي واالئتمان والمدخالت
والتخزين والتكنولوجيا ،أن تق ّوض قدرتهنّ على اعتماد تكنولوجيات جديدة
و/أو االستفادة من وفورات الحجم لتحسين مستوى تنافسيتهنّ  .واضطر
صغار المزارعين من النساء غير القادرات على منافسة الواردات الزراعية
األرخص ،إلى التخ ّلي عن مزارعهنّ أو بيعها في العديد من البلدان النامية،
41
ما يمكن أن يساهم بدوره في انعدام أمنهنّ الغذائي.
وفيما ال تؤذي التجارة بح ّد ذاتها األمن الغذائي من الناحية الجوهرية
تسجل أولى مستويات التنمية ،إالّ
في كثير من البلدان ،ال س ّيما تلك التي ّ
ً
ّأن اإلصالحات التجارية يمكن أن تنعكس سلبا على األمن الغذائي في األمد
القصير إلى المتوسط .وتظهر بحوث جرت مؤخراً ّأن البلدان التي تدعم
القطاع األ ّولي تميل إلى أن تكون أفضل حاالً نسبة إلى معظم أبعاد األمن
الغذائي (توافر األغذية والحصول عليها واستخدامها) ،في حين ّأن الضرائب
في هذا القطاع تلحق األذى باألمن الغذائي 42.إ ّال ّأن األد ّلة تب ّين أيضاً ّأن
الدعم المفرط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مستويات ضعيفة من األداء في
جميع أبعاد األمن الغذائي.
34

بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية ،ميكن الرتفاع األسعار يف األسواق املالية أن يحول جزءاً
من اإلنتاج املتاح سابقاً لالستهالك املحيل نحو التصدير مام ميكن أن يقلل من توافر األغذية األساسية
محليا.
بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية ،فإن املنتجني املحليني غري القادرين عىل التنافس مع الواردات
من املرجح أن يقلصوا اإلنتاج مام يقلل من اإلمدادات املحلية ويضيع فرص التأثريات املضاعفة
لألنشطة الزراعية يف اقتصادات املناطق الريفية.

الوصول

التوافر

اآلثار املحتملة اإليجابية

اآلثار املحتملة السلبية

حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية ،فإن االعتامد أساساً عىل األسواق العاملية من أجل
اإلمدادات الغذائية وعىل سياسات التجارة املنفتحة يقلل من املساحة املتوافرة للسياسة العامة ملعالجة
الصدمات.
قد تتأثر البلدان املستوردة الصافية لألغذية بتغريات السياسة التجارية للمصدرين ،مثل تدابري حظر
الصادرات.
قد تصبح القطاعات التي تكون يف مراحلها األوىل أكرث تأثراً بصدمات األسعار و/أو االرتفاعات املفاجئة
للواردات.

ومع انفتاح البلدان بصورة أكبر على التجارة الدولية في مجال المنتجات
الزراعية ،فإ ّنها تصبح أكثر عرضة للتغ ّيرات المفاجئة في األسواق الزراعية
العالمية وعلى األرجح أكثر تأ ّثراً بها .وعلى سبيل المثال ،يمكن أن تعيق
فورات االستيراد – والزيادات المفاجئة في حجم الواردات من سنة إلى
أخرى – تنمية الزراعة في البلدان النامية.
وتكون قطاعات األغذية في البلدان النامية التي تعرف بتدني اإلنتاجية
وغياب التنافسية عرضة على نحو خاص الرتفاع مستويات االستيراد.
وقد تكون لالنقطاع المفاجئ لإلنتاج المحلي آثار كارثية على المزارعين
والعمال المحليين – من فقدان الوظائف وتراجع للمدخول ،مع احتمال
ظهور تبعات سلبية على األمن الغذائي .وخالل الفترة  ،2013-1984كانت
الصين وإكوادور والهند وكينيا ونيجيريا وباكستان وأوغندا وجمهورية تنزانيا
المتحدة وزمبابوي ،عرضة لزيادات مفاجئة في الواردات (حدّدت على أ ّنها
واردات ّ
تتخطى معدل السنوات الثالثة األخيرة بأكثر من  30في المائة)،
43
سجلت أكثر من مائة زيادة.
حيث ّ
وقد تعزى العوامل المؤدية إلى طفرة في الواردات إلى البلد
المستورد نفسه ،نتيجة ألوجه القصور في اإلمداد المحلي أو الزيادات
السريعة في الطلب .وهناك أيضاً عوامل أخرى خارجية المصدر ،حين
توجه على سبيل المثال البلدان التي تو ّفر دعماً كبيراً إلنتاج و/أو تصدير
ّ
المنتجات الغذائية ،فوائض اإلنتاج إلى األسواق الدولية .ويمكن أن
تواجه البلدان المتأثرة صعوبة في إدارة الزيادات الناجمة عن العوامل
الخارجية.

األمن الغذائي والتغذية :مح ّركات التغيير

واستخدمت االضطرابات الخطيرة في األسواق المحلية والنواتج السلبية
لألمن الغذائي لدعم الحجج الداعية إلى نهج أكثر حذراً لمزيد من االنفتاح
على التجارة الزراعية ،وإلى وضع ضمانات فعالة في االتفاقات التجارية
الجديدة .ويمكن على األرجح أن تضطلع السياسات التجارية ،بما في ذلك
الحلول التجارية ،والحوافز المقدّمة لدفع عجلة اإلنتاج المحلي بأدوار
مهمة ،في ظروف لم يؤ ِّد فيها قطاع الزراعة دوره المحتمل في تعزيز النمو
على أكمل وجه .وفي الوقت نفسه ،يمكن أن تحمي السياسات التكميلية
(كما هو الحال في بيرو) المجموعات األكثر تضرراً من اآلثار السلبية
المحتملة من االنفتاح على التجارة.

■■التجارة يف سياق األسواق الزراعية الجديدة
تغي سياق السوق الزراعية الدولية من سياق يتّسم باألسعار املتدنية واملستقرة
ّ
إىل سياق ميكن أن تؤدي فيه استجابة السوق للهزات املناخية واالقتصادية إىل
التغيات إعادة تقييم
ارتفاع أو انخفاض مفاجئ يف األسعار .وقد استدعت هذه ّ
دور التجارة والسياسات التجارية يف تعزيز األمن الغذايئ.

وفي ّ
ظل االرتفاع الملحوظ لتكاليف استيراد األغذية في أعقاب الزيادات
في أسعار األغذية في عام  ،2008تبددت الثقة في األسواق العالمية بوصفها
مصادر موثوقة لتوفير الغذاء بأسعار مقبولة ،وتح ّول االهتمام إلى دعم
إنتاج األغذية المحلية .ونتيجة لذلك ،اعتمدت بعض البلدان النامية سياسات
مصممة للتأثير مباشرة على األسعار المحلية من خالل تدابير حدودية
ورقابة على األسعار ،أو الستحداث حوافز من أجل زيادة اإلمداد المحلي.
وكان فرض القيود على الصادرات ،وإلغاء رسوم االستيراد من السياسات
ّ
المفضلة من بين آليات السياسات التجارية المتاحة ،لمعالجة شواغل األمن
ّ
الغذائي خالل الفترات التي تشهد زيادات وتقلبات في األسعار.
والتجارة بح ّد ذاتها ليست تهديداً وال عالجاً ناجعاً حين يتع ّلق األمر
باألمن الغذائي ،ولكن يمكن أن تطرح تحديات ال بل حتى مخاطر ينبغي
النظر فيها في معرض اتخاذ القرارات المتصلة بالسياسات .ويتع ّين على
البلدان إجراء استعراض أفضل لجميع الصكوك الخاصة بالسياسات المتاحة
لها ،وأن تتمتّع بمرونة لتطبيق مجموعة السياسات األكثر فعالية لتحقيق
أهدافها ،من أجل ضمان معالجة قضاياها في مجال األمن الغذائي والتنمية
على نحو متسق ومنهجي.

أهمية الحامية االجتامعية بالنسبة إىل اتجاهات الجوع بني عامي  1990و2015
ساهمت الحامية االجتامعية مساهم ًة مبارشة يف الح ّد من الجوع إبان فرتة
رصد األهداف اإلمنائية لأللفية .ومنذ أواخر تسعينيات القرن املايض ،برزت
اتجاهات عاملية نحو توسيع رقعة التحويالت النقدية وبرامج املساعدة
االجتامعية األخرى ،ويعود ذلك بصورة جزئية إىل األزمات املالية التي
شهدتها اقتصاديات السوق الناشئة خالل تلك الفرتة 44.وبدأت الحامية
االجتامعية منذ ذلك الوقت ترتبط تدريجياً بالترشيعات الوطنية ،وازدادت
تغطيتها لدعم املجموعات املع ّرضة للمخاطر.
ّ
وا ّتسع نطاق التغطية ألسباب عديدة ،بما في ذلك اإلقرار بأن الحماية
االجتماعية يمكن أن تكون أساسية في تعزيز النمو المستدام والشامل.
وتشكل الحماية االجتماعية جزءاً مهماً من مجموعة السياسات التي
تعالج المستويات المرتفعة والمستمرة للفقر وانعدام األمن االقتصادي،
والمستويات العالية والمتنامية لعدم المساواة ،واالستثمارات غير الكافية
في الموارد البشرية والقدرات ،وضعف المثبتات التلقائية للطلب اإلجمالي
أمام الصدمات االقتصادية.
ّ
ويمكن أن تعزّز سياسات الحماية االجتماعية ،في ظل توافر التغطية
الكافية والتنفيذ السليم ،التنمية االقتصادية واالجتماعية على ح ّد سواء،
في األمدين القصير والطويل ،عن طريق ضمان تمتّع السكان بأمن الدخل،
وحصولهم بصورة فعالة على خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات
االجتماعية ،وقدرتهم على إدارة المخاطر ،وتمكينهم بغرض االستفادة من
الفرص االقتصادية .وتضطلع هذه السياسات بدور بالغ األهمية في تدعيم
النمو الشامل والمستدام وتعزيز الطلب المحلي وتيسير التح ّول الهيكلي
45
لالقتصاديات الوطنية وتشجيع العمل الالئق.

وشهدت برامج الحماية االجتماعية نمواً ّ
مطرداً بين عام 1990
و .2015وعلى الرغم من ّأن الجزء األكبر من هذه الزيادة ُس ّجل في
البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل ،إ ّال ّأن هناك تق ّدماً ملحوظاً
أحرز في تغطية الحماية االجتماعية على مستوى األقاليم النامية
على غرار أفريقيا مث ًال ،من خالل برامج مبتكرة للتحويالت النقدية
والرعاية الصحية 46.واليوم ،يحظى ّ
كل بلد في العالم ببرنامج
واحد قائم على األقل للمساعدة االجتماعية .وتن ّفذ برامج التغذية
المدرسية – وهي النوع األوسع انتشاراً لبرامج الحماية االجتماعية -
في  130بلداً .وتعتبر التحويالت النقدية غير المشروطة شائعة أيضاً،
تواصل برامج
وهي تن ّفذ اليوم في  118بلداً في العالم .وبالمثلِ ،
التحويالت النقدية المشروطة واألشغال العامة/األصول المجتمعية
توسعها بوتيرة سريعة 47.وكانت الجهود العالمية واإلقليمية أساسية،
ّ
بما في ذلك الدفع باتجاه وضع الح ّد األدنى للحماية االجتماعية
الوطنية الذي أ ّيدته التوصية  202لمنظمة العمل الدولية 48.ولكن
بالرغم من انتشار البرامج حول العالم ،تق ّدر منظمة العمل الدولية
ّأن  70في المائة من الفقراء في العالم ال يحصلون حتى اآلن على
49
حماية اجتماعية كافية.
وتضطلع منظمات دولية ،مثل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية
العالمي ،بأدوار مهمة في تصميم وتنفيذ برامج ذات فعالية وكفاءة
لشبكة األمان ونظم للحماية االجتماعية في بلدان تر ّكز على األمن
الغذائي والتغذية .وتلبي عادة نظم الحماية االجتماعية االحتياجات
الفورية للثغرة الغذائية ،ويمكن أن تساعد على تحسين الحياة وسبل
حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015

35

األمن الغذائي والتغذية :مح ّركات التغيير

المعيشة إذا ما كانت مصممة وفقاً لذلك – وهذا عامل رئيسي لخفض
عدد الجياع في العالم.
وتخلص البحوث الحديثة إلى أ ّنه يتم حماية نحو  150مليون نسمة حول
50
العالم من الوقوع في قبضة الفقر المدقع بفضل الحماية االجتماعية.
غير ّأن أثر برامج المساعدة االجتماعية ،مثل التحويالت النقدية المخصصة
للرفاه ،يتجاوز اآلثار المباشرة للتحويالت .ويمكن أن تساعد التحويالت األسر
المعيشية على إدارة المخاطر والح ّد من أثر الصدمات التي تبقي األسر
رهينة للفقر.

ويمكن أن تؤ ّثر برامج المساعدة االجتماعية مثل برامج التحويالت
النقدية على القدرة اإلنتاجية للمستفيدين ،ال س ّيما الذين يتسمون بوصول
محدود إلى الخدمات المالية الخاصة باالستثمار والتقليل من المخاطر.
وتتأتى عن توفير تحويالت نقدية منتظمة وقابلة للتو ّقع منافع الفتة في
ّ
ظل غياب األسواق أو ضعف أدائها .وحين تكون التحويالت ذات أحجام
كبيرة ومتالزمة مع دعم إضافي للمستفيدين ،يمكن عادة ادخارها و/أو
تحسن الشمول االجتماعي لتحقيق
استثمارها في أصول منتجة ،ويمكن أن ّ
51
عائدات أكبر على امتداد حياة المشاركين .ويمكن إلعادة التأهيل البيئي

اإلطار ٣

برنامج شبكات األمان املنتجة يف إثيوبيا
ُص ّمم برنامج شبكات األمان املنتجة الذي أنشئ يف عام  ،2005لتمكني
فقراء الريف الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ املزمن من مقاومة
الصدمات ،واستحداث األصول واالكتفاء الذايت من حيث األغذية .ويو ّفر
الربنامج تحويالت متعددة السنوات قابلة للتو ّقع ،من قبيل األغذية
واألموال النقدية أو مزيجاً من االثنني ،ملساعدة السكان الذين يعانون
من انعدام األمن الغذايئ املزمن عىل الصمود يف فرتات نقص األغذية
وتاليف نضوب أصولهم املنتجة أثناء سعيهم إىل تلبية متطلباتهم الغذائية
األساسية.
ويرتكز مزيج التحويالت النقدية والغذائية على الموسم والحاجة،
وتعطى األولوية لألغذية في المقام األ ّول خالل الموسم األعجف بين
يونيو/حزيران وأغسطس/آب .وتتلقى األسر المعيشية المع َرضة للمخاطر
ستة أشهر من المساعدة في كل سنة لحمايتها من انعدام األمن الغذائي
الحاد .ويطلب إلى أفراد األسر المعيشية أصحاء البنية الذين يشاركون
الفقر وانتشار نقص التغذية ،إثيوبيا2013–1992 ،
النسبة املئوية
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

١٩٩٥

١٩٩٩

٢٠٠٥

٢٠١٠

نسبة عدد السكان الفقراء الذين يعيشون عىل  1.25دوالر
أمرييك يف اليوم (مبعادل القوة الرشائية)
إنتشار نقص التغذية

المصدران :منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي.
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في البرنامج ،المساهمة في أنشطة منتجة تسمح بتعزيز قدرة السبل
المعيشية على الصمود ،من قبيل إعادة تأهيل األراضي والموارد المائية،
وتطوير البنية التحتية المجتمعية ،بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق
الريفية وبناء المدارس والمستوصفات.
وأظهرت دراسات أ ّنه كان لبرنامج شبكات األمان المنتجة أثر إيجابي
قصرت
على سبل المعيشة لألسر المعيشية المشاركة .وفي المتوسطّ ،
تحويالت البرنامج القابلة للتو ّقع ،على مستوى األقاليم التي يعمل فيها
البرنامج (تيجراي وصومالي وسنب وأروميا وهاراري ودير داوا وأمهارا
وأفار) الموسم األعجف ،الذي يكون خالله فقراء الريف أكثر عرضة
التحسن األبرز في
النعدام األمن الغذائي ،بأكثر من شهر واحد – ُ
وس ّجل ّ
أمهارا حيث ُق ّصر الموسم األعجف بنحو شهرين .كما ساهم البرنامج
في زيادة إمكانية حصول األطفال على األغذية .وخالل المواسم العجاف
بين عامي  2006و ،2010ارتفع متوسط عدد الوجبات التي يستهلكها
األطفال في األسر المستهدفة بنسبة  15في المائة.
وفي بعض الحاالت ،كلما طالت فترة مشاركة األسرة المعيشية في
البرنامج ،كلما قصرت الفترة العجفاء .ويعود ذلك إلى ّأن التحويالت
النقدية المنتظمة والقابلة للتوقع أدت إلى زيادة االستثمارات في
المزارع وتحسين القدرة اإلنتاجية لألسر المعيشية المستفيدة .وفي
المتوسط ،تساهم خمس سنوات من المشاركة ،في رفع حجم حيازات
الثروة الحيوانية بنحو  0.38وحدة من الماشية االستوائية ّ
كل سنة،
مرجح لمختلف أنواع الماشية .وفي أروميا ،شهدت األسر
وهو تجميع ّ
المستفيدة زيادة في قيمة األصول المنتجة بلغت  122براً.

المصدر G. Berhane :و J. Hoddinottو A.S. Taffesseو .2011 .N. Kumarتأثير برنامج شبكات األمان
المنتجة وبناء أصول األسر في إثيوبيا .2010-2006 :واشنطن .واشنطن العاصمة ،المعهد الدولي لبحوث
السياسات الغذائية.
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تشجع
والتأمين الزراعي والتحويالت ،إلى جانب الوفورات واالعتمادات ،أن ّ
على المجازفة الحصيفة وعلى زيادة المخرجات المنتجة – حتى ألشد األسر
ً 52
المعيشية فقرا.
وأظهرت برامج المساعدة االجتماعية ،ال س ّيما عند تالزمها مع تدخالت
إضافية في مجاالت إمداد مياه الشرب ،والصحة و/أو التعليم ،قدرة على
تعزيز النواتج التغذوية وتدعيم رأس المال البشري .ويمكن أن يساهم أيضاً
إدماج أهداف التغذية في برامج المساعدة االجتماعية في التقدّم من حيث
53
الح ّد من نقص التغذية وزيادة اإلنتاجية االقتصادية ،بصورة ملحوظة.
عالوة على ذلك ،تعتبر النساء من المستفيدين المباشرين من العديد من
برامج المساعدة االجتماعية ،على غرار التحويالت النقدية .وم ّكن هذا
النساء ،مع تح ّكمهنّ أكثر بالموارد ،من تحقيق آثار إيجابية على حالة األمن
الغذائي والتغذية ،ال س ّيما لدى األطفال 54.إ ّال ّأن هذه النواتج اإليجابية
تعتمد على عوامل سياقية أخرى وتقتضي تدخالت تكميلية.
ّ
وخالل السنوات الخمس والعشرين الماضية ،برزت أدلة مفادها
ّأن برامج الحماية االجتماعية يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في تحقيق

غايات األمن الغذائي والتغذية .وتشير األد ّلة إلى ّأن زيادة اإلنفاق
على تعزيز برامج الحماية االجتماعية يمكن أن يكون سبي ًال فعاالً
جداً من حيث التكلفة لتشجيع جهود الح ّد من الفقر في المناطق
الريفية ،وتحسين األمن الغذائي والتغذية ،وبالتالي تحقيق األهداف
اإلنمائية ٥٥.والواقع أ ّنه على الرغم من النمو السريع لبرامج الحماية
االجتماعية خالل العقود األخيرة ،ال يزال نحو  70في المائة من سكان
العالم يفتقرون إلى أشكال أكثر مالءمة ورسمية الطابع من الضمان
االجتماعي ،وهذا يشير إلى استمرار وجود حاجة كبيرة إلى توسيع
نطاق التغطية ،وبالتالي إلى سبيل لتسريع جهود استئصال الجوع.
لكنّ توسيع نطاق برامج الحماية االجتماعية فقط لن يكون كافياً.
فسياسات الحماية االجتماعية األكثر فعالية لتحسين األمن الغذائي
والح ّد من الفقر في الريف كانت تلك التي أدمجت جيداً مع سياسات
قطاع الزراعة ،وتتواءم بالكامل مع األولويات والرؤية المحددة في
االستراتيجيات األوسع نطاقاً الرامية إلى إرساء سبل عيش مجدية
ومستدامة للفقراء.

األزمات املمتدة والجوع
تع ّرف البلدان واملناطق التي تعاين األزمات املمتدة عىل أنها "بيئات تكون
فيها نسبة كبرية من السكان شديدة التع ّرض للمرض واملوت وانقطاع سبل
العيش عىل مدى فرتة طويلة من الزمن .وتتسم حوكمة هذه البيئات عادة
بضعفها الشديد ،مع القدرة املحدودة للدولة عىل التصدي للتهديدات التي
يتعرض لها السكان أو عىل التخفيف من وطأتها أو توفري مستويات مالمئة
من الحامية" ٥٦.وبناء عىل املعايري املحددة يف تقرير حالة انعدام األمن
الغذايئ يف العامل لعام  ٥٧،2010جرى يف عام  2012تحديث قامئة البلدان التي
تعترب يف حالة من األزمات املمتدة لتشمل  20بلداً ٥٨.لكن تجدر اإلشارة إىل
ّأن بعض حاالت األزمات املمتدة تقترص عىل مناطق جغرافية محددة ،وقد
ال تؤ ّثر عىل البلد برمته ،ناهيك عن مجموع السكان.
وعلى الرغم من ّأن األزمات الممتدة متنوعة من حيث أسبابها وآثارها،
ّ
فإن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يشكالن سمات مشتركة بينها ٥٩.وفي
سياق األزمات الممتدة ،يكون انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية حادين
وطويلي األمد وواسعي النطاق على نحو خاص .وفي عام  2012بلغ العدد
التقريبي للسكان الذين يعيشون في ظل األزمات الممتدة  366مليون نسمة،
وكان  129مليون نسمة من بينهم تقريباً يعانون نقص التغذية بين عامي
 2010و( 2012بما في ذلك التقديرات المتحفظة للبلدان التي ال تتوافر لديها
بيانات) .ويم ّثل هذا نحو  19في المائة من المجموع اإلجمالي للسكان الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي .وفي عام  ،2012بلغ متوسط انتشار نقص
التغذية في حاالت األزمات الممتدة نسبة  39في المائة ،مقارنة بالمتوسط
البالغ  15في المائة في باقي البلدان النامية (انظر الشكل .)17
ويطرح تحقيق الغاية ج للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة
في خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف في

هذه البلدان ،تحدياً جسيماً .فمن بين البلدان العشرين التي تعاني من
أزمات ممتدة والتي حددت أعاله ،بلغ بلد واحد ،وهو إثيوبيا ،الغاية ج
للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية .أما جميع البلدان المتبقية فقد
كاف أو حتى شهدت تدهوراً في حالتها.
أحرزت تقدّماً غير ٍ
الشكل ١٧

إنعدام األمن الغذايئ :هل األزمات املمتدة مختلفة؟
إنتشار نقص التغذية ()%
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠
جميع البلدان النامية

الصني والهند
٢٠٠٧-٢٠٠٥

البلدان التي تعاين
أزمات ممتدة

٢٠١٢-٢٠١٠

المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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■■تصنيف األزمات
خالل السنوات الثالثني املاضية ،تط ّور تصنيف األزمات تدريجياً من أحداث
كارثية وقصرية األمد وحادة وشديدة الوضوح ،إىل حاالت أكرث هيكلية وأطول
أج ًال وممتدة نتيجة ملجموعة من العوامل املساهمة ،ال س ّيام الكوارث
تغي املناخ ،واألزمات املالية وأزمات األسعار
الطبيعية والنزاعات ،إىل جانب ّ
املتواترة عىل نحو متزايد من بني جملة من العوامل املساهمة يف تفاقمها.
وبتعبري آخر ،أصبحت األزمات املمتدة هي القاعدة الجديدة ،فيام باتت
األزمات الحادة القصرية األمد هي االستثناء اآلن .وبالفعل ،يصنّف عدد أكرب
٦٠
من األزمات اليوم عىل أ ّنها أزمات ممتدة مقارنة مع املايض.
ومن منظور األمن الغذائي والتغذية ،واجه  12بلداً فقط في أفريقيا،
في عام  1990أزمات غذائية وكانت أربعة بلدان منها فقط تعاني أزمة
ممتدة .وبعد مرور  20سنة ،واجه ما مجموعه  24بلداً أزمات غذائية،
وشهد  19بلداً من بينها أزمات لمدة ثماني سنوات أو أكثر من السنوات
العشرة السابقة ٦١.إضافة إلى ذلك ،باتت الحاجة المتنامية إلى التعامل مع

السياقات الطويلة األمد لحاالت الطوارئ ،واضحة .وعلى سبيل المثال ،أفاد
اتفاق البوسفورّ ٦٢أن النداءات اإلنسانية العالمية بين عامي  2004و2013
زادت بنسبة  446في المائة باإلجمال – مرتفعة من  3مليار دوالر أمريكي
إلى  16.4مليار دوالر أمريكي .وبالمثل ،فإن عدد النازحين في نهاية عام
يسجل في أية مرحلة منذ
 2013بلغ  51.2مليون نسمة ،وهو أعلى رقم ّ
نهاية الحرب العالمية الثانية .وأصبح اليوم متوسط مدّة النزوح في حاالت
الالجئين الرئيسية  20سنة .وتستمر تسعة من أصل عشرة نداءات إنسانية
منذ أكثر من ثالث سنوات ،وخصصت الجهات المانحة في لجنة المساعدة
اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي نسبة  78في
المائة من إنفاقها لحاالت الطوارئ الممتدة.
وخالل العقود الثالثة الماضية ،أصبحت أسباب األزمات أكثر ترابطاً،
فعكست اتجاهاً متطوراً لمح ّفزات األزمات الممتدة بفعل أسباب طبيعية،
أو حاالت تسبب بها اإلنسان ،أو حاالت ناجمة عن مزيج من أسباب بشرية
وطبيعية ٦٣.وتم ّثل النزاعات بصورة متزايدة السبب األساسي لهذه األزمات،
إلى جانب انتشار النزاعات التي هي من صنع اإلنسان على نحو أكبر من

اإلطار ٤

النزاعات وانعدام االستقرار السيايس
ميكن النعدام األمن الغذايئ أن يكون نتيج ًة مبارش ًة للنزاعات العنيفة
والنعدام االستقرار السيايس ،وكذلك عام ًال مساه ًام يف تفاقمها .فمن جهة،
يعترب انعدام األمن الغذايئ من بني العوامل التي ميكن أن تتسبب بنزاع
و/أو تع ّمقه ،وبفعل عوامل اقتصادية وهيكلية كامنة يف أغلب األحيان.
وعىل سبيل املثال ،ميكن أن تكون الزيادات املفاجئة وغري املتوقعة يف
أسعار األغذية ،أو خفض أو إلغاء اإلعانات للمواد الغذائية األساسية عامالً
محفزاً الضطرابات أهلية وسياسية ،عىل غرار النقمة االجتامعية والعنف
السيايس اللذين اتسم بهام الربيع العريب يف عام  ،2011حني خ ّفضت
حكومات يف الرشق األدىن الدعم املخصص للخبز .وميكن أيضاً أن تساهم
الكوارث الطبيعية والجفاف واملجاعة يف حدوث اضطرابات سياسية
ونزاعات عنيفة ،عىل النحو الذي برز يف إقليمي الساحل األفريقي وغرب
أفريقيا .وميكن أن يؤدي انعدام األمن الغذايئ إىل تفاقم عدم االستقرار
السيايس والنزاعات العنيفة حني ُته ّمش مجموعة محددة اقتصادياً
وتو ّزع الخدمات عىل نحو غري منصف ،أو حيث تكون هناك منافسة
عىل موارد طبيعية شحيحة رضورية لألمن الغذايئ .وخري دليل عىل ذلك
النزاعات الدورية بني املزارعني والرعاة يف أقاليم ساحل ورشق أفريقيا
١
شبه القاحلة.
ومن جهة أخرى ،يمكن أن تفوق الوفيات الناجمة عن النزاعات بفعل
انعدام األمن الغذائي والمجاعة تلك الناجمة مباشرة عن العنفّ .
وتعطل
النزاعات السبل المعيشية في المناطق الريفية والحضرية ،وتق ّوض اإلنتاجية
الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ وهي عامل مسبب للجوع ،كما أ ّنها
تق ّوض األمن الغذائي والتغذية بأشكال شتى .واتسمت جميع حاالت
انعدام األمن الغذائي الشديد والمجاعة في القرن األفريقي منذ ثمانينيات
القرن الماضي ببعض أشكال النزاعات ،حيث تح ّولت أزمات األمن الغذائي
38
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إلى مجاعات ساحقة .وعلى الصعيد العالمي ،خسر نحو  55 000نسمة
حياتهم بصورة سنوية بين عامي  2004و 2009كنتيجة مباشرة للنزاعات
أو اإلرهاب 2.وفي المقابل ،تسببت المجاعة والجفاف في وفاة أكثر من
3
 250 000نسمة في الصومال وحدها بين عامي  2010و.2012
وتعزّز األرقام المتعلقة بالنزاعات المستمرة وانعدام االستقرار السياسي
هذا الرابط .ففي العراق ،ترتفع أسعار األغذية وتشهد تق ّلبات في
المحافظات المتأثرة بالنزاعات ،حيث تك ّلف سلة األغذية  30-25في
المائة أكثر مقارنة بالعاصمة بغداد 4.وتظهر بوضوح ظروف المحاصيل
الصعبة من خالل صور األقمار الصناعية ،التي تؤ ّكد األثر السلبي للنزاعات
على الري وتوافر المدخالت الزراعية والوصول إلى الحقول .وفي
فلسطين ،أدّى النزوح وتعطيل السبل المعيشية وتزايد البطالة إلى تدهور
األمن الغذائي مؤخراً .وفي عام  ،2013صنّف  33في المائة من مجموع
الفلسطينيين على أ ّنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي ( 19في المائة
في الضفة الغربية و 57في المائة في قطاع غزّة) ،إضافة إلى  16في
5
المائة آخرين على أ ّنهم مهددون بشكل خاص بفقدان األمن الغذائي.
وفي مطلع عام  ،2015ونتيجة لحاالت العنف المستمر ،واالضطرابات
المدنية والتقسيم في الجمهورية العربية السورية ،التي اقترنت بعقوبات
دولية وتعطيل إنتاج األغذية وارتفاع في األسعار المحلية للوقود واألغذية،
احتاج  9.8مليون نسمة إلى مستويات مختلفة من المساعدة الغذائية
والزراعية والمعيشية .ومن بين هؤالء كان  6.8مليون نسمة بحاجة ماسة
6
إلى مساعدة غذائية.
وفي جنوب السودان واجه حوالي  2.5مليون نسمة ،بين يناير/كانون
الثاني ومارس/آذار  2015مستويات أزمة (المرحلة  3من التصنيف
المتكامل للمراحل) أو حالة طوارئ (المرحلة  4من التصنيف المتكامل
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السابق .وبناء عليهّ ،
فإن النزاعات تش ّكل اليوم سمة مشتركة لألزمات .وال
ّ
بد من استطالع العالقة المعقدة بين النزاعات واألمن الغذائي والتغذية،
استطالعاً كام ًال (اإلطار .)4

■■سبل تأثري األزمات عىل األمن الغذايئ
تق ّوض األزمات املمتدة األمن الغذايئ والتغذية بأشكال شتّى ،وتؤ ّثر عىل
توافر األغذية والوصول إليها واستخدامها .وميكن لتعطيل إنتاج املحاصيل
وتربية املاشية والتجارة أن ينعكس سلباً عىل توافر األغذية .وخالل األزمات
تتأ ّثر كثرياً إمكانية وصول السكان إىل الغذاء بسبب النزوح وتعطيل سبل
كسب العيش ،أو حني تسلب األرايض .وعىل سبيل املثال ،عندما تكون
الدول واملؤسسات العرفية عاجزة عن حامية وتعزيز الحقوق القانونية
لألفراد وغري راغبة يف ذلكُ ،يغ ّض النظر عن املحاوالت الرامية إىل انتزاع
64
األرايض من النساء واأليتام وغريهم من األفراد املع ّرضني للمخاطر.
وأخرياً ،ميكن أن يتأ ّثر استخدام األغذية بالت ّغريات داخل األرس ويف العالقات

للمراحل) من حيث األمن الغذائي 7،بما ّأن النزاع أدّى إلى نزوح السكان
والتقليل من إنتاج األغذية ،وتعطيل األسواق 8.وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه قبل
اندالع النزاع في ديسمبر/كانون األ ّول  ،2013لم يكن أحد في جنوب
السودان في المرحلة  4من التصنيف المتكامل للمراحل .وأبرز التحليل
المن ّقح للتصنيف المتكامل للمراحل اآلثار الفورية للنزاع على حالة األمن
الغذائي في مايو/أيار  ،2014حيث أفاد ّأن نحو  3.5مليون نسمة هم في
المرحلتين  3و 4من التصنيف المتكامل للمراحلّ ،
وأن أكثر من مليون
9
نسمة من بينهم كانوا يواجهون مستوى طوارئ (من المرحلة  .)4وبالمثل،
أدّى النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي.
وفي أبريل/نيسان-مايو/أ ّيار  ،2014قدّر التصنيف المتكامل للمراحل
(بالرغم من درجة الثقة المحدودة) ّأن نحو  1.7مليون نسمة يعانون من

املجتمعية وديناميكيات السلطة وجراء تقديم الخدمات بصورة غري
منصفة.
ويمكن أن يتفاقم انعدام األمن الغذائي ويصبح مستديماً مع استخدام
السكان الحتياطهم من األغذية والمال واألصول األخرى ،وتح ّولهم إلى آليات
التصدي غير المستدامة ،مثل بيع األصول المنتجة وتو ّلي أنشطة تؤدي إلى
تدهور األراضي من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الفورية.
ويم ّثل الجنس والسن عاملين محدّدين قويين لتأثير األزمات الممتدة
على األفراد .فتكون النساء أكثر تأ ّثراً على األرجح من الرجال ،ويمكن أن
تق ّوض إمكانية حصولهنّ على المساعدة بفعل التمييز القائم على الجنس.
ّ
وتدل التباينات الموجودة والقائمة على الجنس في النفاذ إلى األصول مثل
األراضي والممتلكات أو االئتمان على ّأن النساء يتمتّعن عادة بموارد مالية
أقل من الرجال للتصدي لهذه اآلثار على غرار فقدان القدرة اإلنتاجية،
ما يتركهنّ عاجزات عن تح ّمل زيادة أسعار األغذية في المناطق المتأثرة
باألزمات 65.وتب ّين أيضاً ّأن األزمات الممتدة تلقي أعباء رعاية إضافية على
كاهل النساء في مرحلة ما بعد األزمة ،حيث تؤدي القدرة المحدودة على

انعدام شديد لألمن الغذائي (المرحلتان  3و 4من التصنيف المتكامل
للمراحل) 10.وش ّكل ذلك زيادة حادة في العدد المقدّر بحوالي 900 000
نسمة في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2013قبل اندالع النزاع.
المرجح أن تستمر األسباب الرئيسية
وفي جميع هذه األمثلة ،من ّ
ّ
النعدام األمن الغذائي الحالي لبعض الوقت ،في ظل تزايد اعتماد
األسر الستراتيجيات قصيرة األجل للتصدي والصمود التي يمكن أن
تجعل السبل المعيشية غير مستدامة أو أن تضع على المحك اآلفاق
المستقبلية ،عبر بيع األصول المنتجة مثل الثروة الحيوانية على سبيل
المثال ،أو مواصلة االعتماد بشدة على المساعدة الغذائية .وفي هذه
السياقات ،يحتمل أن يكون التقدّم باتجاه بلوغ الغاية ج للهدف  1من
األهداف اإلنمائية لأللفية في هذه البلدان صعب التحقيق.

 .2012 .M. Moritz 1نزاعات المزارعين-الرعاة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (متاح على .)http://www.eoearth.org/view/article/51cbedc67896bb431f693d72
 2إعالن جنيف بشأن العنف المس ّلح والتنمية .2011 .العبء العالمي للعنف المس ّلح  :2011االشتباكات القاتلة .جنيف ،سويسرا ،أمانة إعالن جنيف؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .2011 .الخطوط
التوجيهية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل االنتعاش المبكر من الكوارث ( ،)EB 2011/102/R.29روما ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية .2006 .سياسة الصندوق بشأن الوقاية واالنتعاش من األزمات
( .)EB 2006/87/R.3/Rev.1روما.
 3منظمة األغذية والزراعة .2013 .تشير الدراسة إلى وفاة  258 000صومالي بفعل االنعدام الحاد في األمن الغذائي والمجاعة .بيان إخباري (متاح على
.)http://www.fao.org/somalia/news/detail-events/en/c/247642/
 4برنامج األغذية العالمي .2015 .تحديث حول األمن الغذائي العالمي .النسخة  ،17مارس/آذار ( 2015متاح على .)http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp272750.pdf
 5مجموعة األمن الغذائي .2014 .ال يزال انعدام األمن الغذائي في فلسطين مرتفعاً .البيان الرفيع المستوى للحالة االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي ،يونيو/حزيران ( 2014متاح على
.)http://foodsecuritycluster.net/document/sefsec-high-level-statement-june-2014
 6برنامج األغذية العالمي .2014 .الجمهورية العربية السورية :أبرز المحطات اعتباراً من ديسمبر/كانون األوّل  .2014الموقع اإللكتروني لتحليل األمن الغذائي (متاح على
.)http://vam.wfp.org/CountryPage_overview.aspx?iso3=SYR
 7يرتّب س ّلم التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي درجة حدّة انعدام األمن الغذائي وفقاً لخمس مراحل ،من المرحلة "-1طفيف" إلى المرحلة "-5مجاعة" ،حيث ّ
لكل مرحلة تبعاتها على صنع القرار االستباقي
في ما يخص االستجابة المالئمة والفعالة (انظر .)http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-home/en/
 8التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2015 .جنوب السودان  2.5 -مليون نسمة في أزمة أو في حالة طوارئ بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار  .2015بيان إخباري (متاح على
.)http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-news-detail/en/c/276738/
 9التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2014 .موجز إعالمي حول جنوب السودان (متاح على
.)http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_SouthSudan_Sept%202014_Communication_Summary.pdf
 10التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2014 .إنذار التصنيف المتكامل للمراحل :تدعو جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ إجراءات فورية لتالفي تفاقم حالة الطوارئ .إنذار إلكتروني (متاح على
.)http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-news-detail/en/c/232629/
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اإلطار ٥

وتغي املناخ عىل األمن الغذايئ
التهديدات التي تطرحها الكوارث الطبيعية ّ
يش ّكل التع ّرض للمخاطر والكوارث الطبيعية سبباً رئيسياً النعدام األمن
تغي املناخ .وبني عامي 2003
الغذايئ ،وهي مشكلة تتفاقم بفعل ّ
و ،2013أ ّثرت املخاطر والكوارث الطبيعية يف األقاليم النامية عىل أكرث
من  1.9مليار نسمة وأدّت إىل أرضار تقدّر بنحو نصف تريليون دوالر
أمرييك .وقدّرت منظمة األغذية والزراعة ،من خالل استعراض تقييم
احتياجات ما بعد الكوارث يف  48بلداً نامياًّ ،أن قطاع الزراعة ميتص
حوايل  22يف املائة من إجاميل األثر االقتصادي لهذه الكوارث 1،ما ينعكس
بوضوح عىل قدرة القطاع عىل دعم األمن الغذايئ.
2
ويحدق الخطر على نحو خاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية.
ويقدّر البنك الدولي ّأن الدول الجزرية الصغيرة النامية تم ّثل ثلثي
البلدان التي تتك ّبد أكبر الخسائر النسبية بفعل الكوارث الطبيعية
ّ
كل سنة .ففي إقليم جزر المحيط الهادئ وحده تعتبر البنية التحتية
والمباني والمحاصيل النقدية التي تقدّر قيمتها بنحو  112مليار دوالر
أمريكي ،عرضة لخطر الكوارث الطبيعية 3.وفي البحر الكاريبي ،تقدّر
األضرار السنوية التي تطال البنية التحتية جراء الكوارث الطبيعية بقيمة
4
تتراوح بين  0.5و 1.0مليار دوالر أمريكي.
ويضاعف تغ ّير المناخ تهديدات المخاطر الطبيعية ،عن طريق تغيير
أنماط هطول األمطار والحرارة وكذلك زيادة تواتر وحدّة الظرو ف المناخية
القصوى من قبيل الجفاف والفيضانات 5.وأشار تقرير التقييم الخامس
للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام  2014إلى ّأن
لتغ ّير المناخ آثار سلبية على الزراعة ،ما ينعكس على المحاصيل الرئيسية
وإنتاج الثروة الحيوانية ومصايد األسماك .كما تتّسم هذه المناطق المدارية
الشديدة التع ّرض لتغ ّير المناخ بانعدام األمن الغذائي بدرجة عالية.
وعند وقوع الكوارث ،يكون لها تبعات فورية على سبل كسب العيش
واألمن الغذائي لماليين المزارعين األسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة
والرعاة وصيادي األسماك والمجتمعات التي تعتمد على الغابات في
البلدان النامية ،حيث ّ
توظف الزراعة من  30إلى أكثر من  80في المائة
من السكان .وبالنظر فقط إلى آثار األحداث الكبرى على عدد محدود
من البلدان إبان الفترة  ،2013-2003بلغت تقديرات الخسائر نحو 13
مليار دوالر أمريكي في قطاع المحاصيل ،ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى
األضرار التي تسببت بها الفيضانات والعواصف و 11مليار دوالر أمريكي
في ما يخص الثروة الحيوانية بفعل الجفاف في المقام األ ّول ،وتم ّثل هذه
ً6
األرقام قسطاً يسيراً فقط من إجمالي التكاليف التي ّتم تك ّبدها فعليا.
وللكوارث الطبيعية أيضاً مجموعة واسعة ومع ّقدة من اآلثار غير
المباشرة على األمن الغذائي .أما عدم اليقين وارتفاع المخاطر فيخففان
من الحوافز المقدّمة لالستثمار في اإلنتاج الزراعي ،ال س ّيما لدى
المزارعين األسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة ،ذوي النفاذ المحدود
إلى التسليفات والتأمين أو الذين ال يحظون بفرصة النفاذ إليها 7.وتؤدّي
عادة زيادة التركيز على المخاطر المتدنية ،إلى جانب أنشطة إنتاج
ذات عائدات منخفضة ومستويات متدنية للمدخالت الرأسمالية الثابتة
40
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والعاملة ،إلى تدني أرباح المزارع الحالية والمستقبلية على ح ّد سواء.
وتسفر الكوارث الطبيعية أيضاً عن انخفاض في مستويات استهالك
األغذية والتعليم والرعاية الصحية ،الذي يمكن أن يفضي بدوره إلى
خسائر طويلة األمد من حيث توليد الدخل وتحقيق األمن الغذائي
المستقبلي .وقد تسببت الصدمات في المحاصيل في الفترة -1991
 ،1995في جمهورية تنزانيا المتحدة ،على سبيل المثال ،بخسائر في نمو
8
االستهالك تراوحت بين  17و 40في المائة في عام .2004
ويمكن للتع ّرض للكوارث الطبيعية ،الذي يتفاقم مع اقترانه بتغ ّير
المناخ ،أن يطرح تحديات جسيمة على البلدان في طور تقدّمها
باتجاه تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع .ويقتضي الح ّد من
خطر التع ّرض للتهديدات الطبيعية وتغ ّير المناخ ،استراتيجي ًة شاملة
للتقليل من إمكانية التع ّرض للمخاطر ،وتعظيم االستجابات الفعالة في
الوقت نفسه .وهذا يشمل زيادة قدرة النظم الزراعية واإليكولوجية
على الصمود ،من خالل نهج مستدامة إلدارة األراضي ،فض ًال عن برامج
لتعزيز المقاومة االجتماعية واالقتصادية من قبيل الحماية االجتماعية،
وتحسين حوكمة السوق الزراعية ،وتطوير سلسلة القيمة ،وكذلك برامج
تأمين ونظم فعالة لإلنذار المبكر .ويتصل بناء القدرة على الصمود على
نحو خاص بالظروف المحلية ،وبالتالي ّ
فإن القدرة على تحديد وتنفيذ
االستراتيجيات على المستوى المحلي أساسية.
وقد أظهرت األد ّلة التجريبية الواردة من بلدان متعددة ّأن تنفيذ
التدابير الخاصة بتقليل المخاطر يمكن أن ينتج منافع طويلة األجل
– من خفض الخسائر المستقبلية إلى تعزيز قدرة السبل المعيشية
والنظم الزراعية واإليكولوجية المنتجة على الصمود .وتم ّكنت بلدان مثل
بنغالديش وكوبا ومدغشقر وفييت نام من تقليل أثر المخاطر المتصلة
بالمناخ مثل العواصف والفيضانات ،إلى ح ّد كبير ،من خالل تحسين نظم
9
اإلنذار المبكر وتدابير أخرى لالستعداد للكوارث والح ّد من المخاطر.
 1منظمة األغذية والزراعة .2015 .أثر المخاطر والكوارث الطبيعية على الزراعة واألمن الغذائي
والتغذوي :نداء للعمل من أجل بناء سبل معيشية قادرة على الصمود .روما.
 2منظمة األغذية والزراعة .2015 .األمن الغذائي والتغذية في الدول الجزرية الصغيرة النامية .روما.
 3البنك الدولي .2012 .العمل اليوم من أجل الغد :مذكرة سياساتية وعملية لتنمية القدرة على مقاومة
العوامل المناخية والكوارث في إقليم جزر المحيط الهادئ .واشنطن .واشنطن العاصمة.
 4البنك الدولي .2013 .بناء القدرة على الصمود :إدماج مخاطر العوامل المناخية والكوارث في التنمية:
الدروس المستفادة من تجربة مجموعة البنك الدولي .واشنطن .واشنطن العاصمة.
 5الفريق الحكومي الدولي المعني بتغ ّير المناخ :2014 ،موجز لصانعي السياسات .الفريق الحكومي
الدولي المعني بتغ ّير المناخ .تغ ّير المناخ  :2014اآلثار ،والتك ّيف والتع ّرض للمخاطر .مساهمة مجموعة
العمل الثانية في تقرير التقييم الخامس لفريق العمل الحكومي الدولي المعني بتغ ّير المناخ ،الصفحات
 .32-1كمبريدج ،المملكة المتحدة ونيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.Cambridge University Press ،
 6المرجع السابق ،انظر الحاشية .1
7
 J.R. Porterو  L. Xieو A.J. Challinorو K. Cochraneو S.M. Howdenو M.M. IqbalوD.B. Lobell
و .2014 .M.I. Travassoاألمن الغذائي ونظم إنتاج األغذية .الفريق الحكومي الدولي المعني بتغ ّير
المناخ :تغ ّير المناخ  :2014اآلثار والتك ّيف والتع ّرض للمخاطر .مساهمة مجموعة العمل الثانية في
تقرير التقييم الخامس لفريق العمل الحكومي الدولي المعني بتغ ّير المناخ ،الصفحات .533-485
كمبريدج ،المملكة المتحدة ونيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.Cambridge University Press ،
 K. Beegle 8و J. de Weerdtو .2008 .S. Derconمعدّل وفيات البالغين ونمو االستهالك في زمن
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز .التنمية االقتصادية والتغيير الثقافي.326–299 :)2(56 ،
 9األمم المتحدة .2010 .الوفاء بالوعد :متحدون من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .نيويورك،
الواليات المتحدة األمريكية.
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التنقل وتدني فرص العمل خارج المنزل إلى تقليص مجموعة استراتيجيات
التصدي التي يعتمدنها .وفي معظم األحيان ،وفي ّ
ظل غياب أفراد األسرة
المعيشية الذكور بسبب الوفاة أو الهجرة أو التجنيد في القوات المسلحة،
ال تستطيع النساء دائماً المطالبة بأصول األسرة التي كانت سابقاً ملكاً
ألزواجهنّ  ،مثل األراضي والماشية واألدوات واآلالت ،ال س ّيما إذا كنّ أميات
أو غير م ّلمات بما يكفي بحقوقهنّ القانونية ،ما يسفر عن انعكاسات سلبية
هامة على األمن الغذائي.

■■ملاذا يصعب جداً التعامل مع انعدام األمن الغذايئ
وسوء التغذية يف األزمات املمتدة؟
تش ّكل معالجة انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف األزمات املمتدة تحدياً
يتعي عىل أصحاب املصلحة أن يتناولوا التجليات
كبريا .وتظهر األد ّلة أ ّنه ّ
الخطرية لألزمات املمتدة ،مثل الجوع وسوء التغذية وتعطيل سبل كسب
املعيشة ونضوبها ،وأن يعالجوا بشكل متزامن األسباب الكامنة مثل الحوكمة
الضعيفة والقدرات غري الكافية والنفاذ املحدود إىل موارد طبيعية شحيحة
ونشوء النزاعات.
إضاف ًة إلى ذلك ،ينبغي أن تبحث السياسات واإلجراءات السمات
المحددة والتحديات المع ّقدة التي تطرحها األزمات الممتدة ،بما في ذلك
طول مدّتها؛ والحاجة الخاصة إلى حماية المجموعات المه ّمشة والمعرضة
للمخاطر ،واحترام حقوق اإلنسان األساسية؛ وعدم المواءمة بين آليات

التمويل القصيرة األمد واالحتياجات الطويلة األمد ،وكيفية إدماج المساعدة
اإلنسانية واإلنمائية على أفضل وجه؛ وضعف تنسيق االستجابات في معظم
األحيان؛ وعدم اضطالع أصحاب المصلحة الوطنيين بكامل مسؤوليتهم
عن العمليات المتصلة باالستجابة .وأخيراً ،تجعل خصوصية سياق األزمات
الممتدة من الصعب وغير المستحب اعتماد ُنهُج موحدة تناسب الجميع.
إ ّال ّأن هناك أمثلة عن ممارسات جيدة في معالجة بعض من القضايا
المسببة لألزمات الممتدة ،تمتد من اآلليات المبتكرة للتمويل من قبيل
مغ ّيرات األزمات ،إلى عمليات أكثر شمولية تتوالها البلدان (انظر اإلطار 6
لمزيد من التفاصيل) .عالوة على ذلك ،ينبغي النظر إلى النساء كشريكات
في عملية إعادة التأهيل بدالً من اعتبارهنّ مج ّرد "ضحايا" .وبالفعل ،تشير
األد ّلة إلى ّأن برامج اإلغاثة التي تعتمد منظوراً جنسانياً يمكن أن تقلب
مسار انتشار سوء التغذية وأن تؤدي إلى انتعاش سريع ومك ّثف في إنتاج
66
األغذية وجوانب أخرى من سبل كسب العيش.
وأصبحت األزمات الممتدة تم ّثل مشكلة عالمية متزايدة األهمية ،حيث
تؤ ّثر سلباً على األمن الغذائي والتغذية للسكان ،وتكون عادة نتيجة لعدم
االستقرار والنزاعات .وهناك تجارب ناجحة إنما ينبغي تحسينها ،مما
يقتضي درجة عالية من االلتزام السياسي على جميع المستويات (انظر
اإلطار  .)7ويمكن أن تش ّكل الجهود الحالية التي تبذلها لجنة األمن الغذائي
العالمي لوضع اللمسات األخيرة على إطار العمل بشأن األمن الغذائي
والتغذية في األزمات الممتدة ،خطوة أولى هامة لحشد االلتزام السياسي
وتوجيه العمل.

اإلطار ٦

م ّغريات األزمات بوصفها آليات مبتكرة للتمويل
مغيات األزمات هي عبارة عن بنود ميزانية يف التدخالت الطويلة
إن ّ
األجل ،ميكن أن تح ّول بصورة رسيعة األهداف الربامجية باتجاه
التخفيف من وطأة أزمة ما ،من دون املرور بالعملية الطويلة لجمع
األموال وصياغة العروض .وتو ّفر هذه اآللية نهجاً أكرث تكام ًال ورسعة
ومرونة ميكن أن يح ّد من تآكل مكاسب التنمية يف وقت األزمات مع
االستجابة لالحتياجات الفورية يف الوقت نفسه .وبناء عىل ذلك ،فإ ّنه
نهج ق ّيم لرتتيب وإدماج املساعدة اإلنسانية واإلمنائية حول الهدف
املشرتك املتم ّثل يف بناء القدرة عىل الصمود .وكانت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية/مكتب الواليات املتحدة للمساعدة الخارجية يف حاالت
الكوارث ،رائدين يف إطالق هذا النهج يف إثيوبيا لرتجمة التمويل اإلمنايئ
إىل تدخالت فورية إلنقاذ األرواح يف إطار االستجابة للجفاف يف عام
.2011
التح ّول نحو إدارة شاملة للمخاطر
يجري تنفيذ مجموعة من النامذج املتطورة إلدارة املخاطر عىل املستوى
القاري والوطني واملجتمعي لتوفري متويل لحاالت الطوارئ للحكومات
وتأمني للمزارعني يف حاالت الجفاف الحاد أو غريه من الكوارث الطبيعية.
وتعترب الوكالة األفريقية الستيعاب املخاطر خري مثال عىل ذلك .والوكالة

األفريقية الستيعاب املخاطر رشاكة مبتكرة بني االتحاد األفريقي ووكاالت
األمم املتحدة واملؤسسات الخريية ومقدّمي املعونة ،تهدف إىل أن تكون
" ...كياناً مالياً مملوكاً للبلدان األفريقية ومستق ًال ،يو ّفر للحكومات األفريقية
يف حالة الجفاف الشديد متوي ًال طارئاً يف الوقت املناسب وميكن الركون إليه
1
وف ّعاالً من حيث التكلفة ،وذلك عن طريق تجميع املخاطر عرب القارة".
وترتجم الوكالة األفريقية الستيعاب املخاطر بيانات هطول األمطار الخاصة
بالبلدان إىل "تكلفة استجابة" تقريبية .وتدفع البلدان أقساط تأمني ،عىل
أساس املخاطر املحتملة ،آللية تأمني قامئة عىل مؤرشات – وبالتايل ُتج َّمع
مخاطر الجفاف عىل مستوى بلدان متعددة ويستفاد من تن ّوع الطقس
يف أرجاء أفريقيا .وتتوافر نظم مشابهة للمستويات املجتمعية من قبيل
مبادرة  R4للقدرة عىل الصمود يف الريف يف إثيوبيا والسنغال من أجل
دعم القدرة عىل مقاومة التق ّلبات والصدمات املناخية .وال يش ّكل التأمني
وآليات التمويل املبتكرة األخرى حلوالً مستقلة ،بل عنارص ينبغي اعتبارها
جزءاً من حزمة أكرث شمولية تخفف من املخاطر وتدعم سبل كسب
العيش ،وتحمي األصول يف حاالت األزمات.
1

االتحاد األفريقي وبرنامج األغذية العالمي .2012 .كتاب اإلحاطة لقدرة المخاطر األفريقية (متاح على

http://www.africanriskcapacity.org/c/document_library/get_file?uuid=9fb04f73-f7c4-47ea-

.)940f-ebe275f55767&groupId=350251
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اإلطار ٧

معالجة قضايا األمن الغذايئ والتغذية يف حاالت األزمات املمتدة :قصة نجاح
ينظر عادة إىل التدخالت الناجحة يف مجال معالجة قضايا األمن الغذايئ
والتغذية يف حاالت األزمات املمتدة عىل أ ّنها متيل إىل أن تكون إجراءات
وقائية أكرث منها إىل استجابات آلثار أزمات متواترة .وتعترب إثيوبيا مثاالً
قطرياً إيجابياً يف التعامل مع األزمات املتواترة لألمن الغذايئ ،حيث بلغت
مؤخراً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية.
ويمكن أن تعزى النتائج اإليجابية إلى عدّة عوامل مترابطة :أ ّوالً ،نمو
سنوي غير مسبوق في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  10في المائة،
وثانياً ،تح ّول سياسي من التدخالت اإلنسانية والتدخالت في حاالت
الطوارئ إلى تدخالت طويلة األجل تهدف إلى التعامل مع األسباب
الهيكلية للجوع والتع ّرض للمخاطر والفقر في المناطق األكثر ضعفاً

والمنضبة الموارد في البلد .وحتى عام  ،2005وفي األمد القصير ،كانت
االستجابة التي تح ّركها المعونات الغذائية هي االستجابة القياسية
بالدرجة األولى لهذه األحداث .ومنذ عام  ،2005ن ّفذت الحكومة
برنامجاً واسع النطاق للحماية االجتماعية ،وهو برنامج شبكات األمان
المنتجة .ويصل هذا البرنامج إلى  7.5مليون نسمة من السكان
المع ّرضين للمخاطر من خالل نهج النقد/الغذاء مقابل العمل .وتتمثلّ
القيمة المضافة في أ ّنه بينما يو ّفر للمجموعات األكثر تعرضاً للمخاطر
مخصصات كافية للحصول على األغذية ،فهو يم ّكنها أيضاً من مكافحة
األسباب الهيكلية النعدام األمن الغذائي ،عن طريق تحسين األنشطة
الزراعية واالستثمار في البنية التحتية الريفية على سبيل المثال.

االستنتاجات الرئيسية
•النمو االقتصادي ضروري لدعم التقدّم في جهود الح ّد من الفقر
والجوع وسوء التغذية .ولكنه ليس كافياً.
• ّإن النمو الشامل – أي النمو الذي يو ّفر فرصاً ألصحاب األصول
يحسن من مدخول الفقراء وسبل
والمهارات والفرص اليسيرة – ّ
ّ
معيشتهم ،كما أ ّنه ف ّعال في مكافحة الجوع وسوء التغذية .ويشكل
فقراء الريف نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الجوع
وسوء التغذية في البلدان النامية ،وقد تكون الجهود المبذولة لتعزيز
النمو في الزراعة والقطاع الريفي مك ّوناً مهماً الستراتيجية ترمي إلى
تعزيز النمو الشامل وتحسين األمن الغذائي والتغذية.
•يم ّثل تحسين إنتاجية الموارد التي يتوالها المزارعون األسريون
وأصحاب الحيازات الصغيرة ،في معظم الحاالت ،عام ًال أساسياً
للنمو الشامل وله آثار واسعة النطاق على سبل معيشة فقراء
الريف واالقتصاد الريفي عموماً .ويمكن أن تساعد األسواق حسنة
األداء لألغذية والمدخالت والعمالة على إدماج المزارعين األسريين
وأصحاب الحيازات الصغيرة في االقتصاد الريفي وعلى تمكين فقراء
الريف من تنويع سبل معيشتهم ،األمر الذي يعتبر أساسياً إلدارة
المخاطر ،والح ّد من الجوع وسوء التغذية.
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•النفتاح التجارة الدولية ،في العديد من الحاالت ،إمكانات كبيرة
لتحسين األمن الغذائي والتغذية عن طريق زيادة توافر األغذية،
وتعزيز االستثمار والنمو .وينبغي أن تو ّفر اتفاقات التجارة الدولية
ضمانات فعالة ومساحة أوسع للسياسات للبلدان النامية بغية تالفي
اآلثار السلبية على األمن الغذائي والتغذية.
•تساهم الحماية االجتماعية بصورة مباشرة في الح ّد من الجوع
وسوء التغذية عبر تعزيز أمن الدخل والحصول على تغذية ورعاية
صحية وتعليم أفضل .ومن خالل زيادة القدرات البشرية ،والتخفيف
من وقع الصدمات ،تدعّم الحماية االجتماعية قدرة السكان األشد
فقراً على المشاركة في عملية النمو ،عن طريق وصول أفضل إلى
العمل الالئق.
•تكون درجة انتشار انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية أعلى في
سياق األزمات الممتدة ،نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية .وال
بد من وجود التزام سياسي قوي لمعالجة األسباب الجذرية لحاالت
األزمات الممتدة .وينبغي أن ير ّكز العمل على معالجة الضعف،
واحترام حقوق اإلنسان األساسية ،وإدماج المساعدات اإلنسانية
واإلنمائية.

الملحق 1
الجدول ألف1-
انتشار نقص التغذية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي
األقاليم/األقاليم الفرعية/البلدان

وغاية الهدف اإلنمائي

عدد من يعانون نقص التغذية

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

في األقاليم النامية

نسبة من يعانون نقص التغذية من إجمالي السكان

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز نحو
تحقيق هدف
مؤتمر القمة
العالمي
لألغذية5

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

()%

(بالماليين)

-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز
نحو تحقيق
غاية الهدف
اإلنمائي
لأللفية5

()%

العالم

1 010.6

929.6

942.3

820.7

794.6

–21.4

18.6

14.9

14.3

11.8

10.9

–41.6

األقاليم المتقدمة

20.0

21.2

15.4

15.7

14.7

–26.3

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط

أقل البلدان نموا ً6

990.7

908.4

926.9

805.0

779.9

–21.3

►◄

23.3

18.2

17.3

14.1

12.9

–44.5



209.3

244.3

237.6

237.8

250.9

19.9

▲

40.0

36.5

31.4

27.7

26.7

–33.2



البلدان النامية غير الساحلية7

94.4

112.3

105.2

103.8

107.4

13.8

▲

35.6

33.6

28.1

24.1

22.7

–36.1



األقاليم النامية

الدول الجزرية الصغيرة النامية8

10.2

10.7

10.8

9.7

10.1

–0.5

►◄

24.5

22.5

21.3

18.2

18.0

–26.3



االقتصادات ذات الدخل المنخفض9

199.2

238.4

231.5

236.6

247.6

24.3

▲

39.1

36.6

31.8

28.7

27.5

–29.7



االقتصادات ذات الدخل المنخفض إلى متوسط10

407.7

374.5

420.0

353.2

355.6

–12.8

►◄

22.8

17.5

18.2

14.2

13.5

–40.7



بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض11

460.2

468.9

512.8

474.0

495.8

7.7

▲

27.6

22.8

22.7

19.2

18.8

–32.0



أقاليم منظمة األغذية والزراعة
أفريقيا12
آسيا والمحيط الهادئ13
أوروبا وآسيا الوسطى14
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي15
الشرق األدنى وأفريقيا الشمالية16

175.7

203.6

206.0

205.7

220.0

25.2

▲

33.2

30.0

26.5

24.1

23.2

–30.1



726.2

617.2

645.3

525.4

490.1

–32.5

►◄

24.3

18.0

17.8

13.7

12.3

–49.5



9.9

11.5

8.8

7.2

5.9

–40.3

►◄

8.0

8.5

6.2

>5.0

>5.0

غط



66.1

60.3

47.1

38.3

34.3

–48.0



14.7

11.4

8.4

6.4

5.5

–62.7



16.5

23.1

27.3

33.9

33.0

99.8

▲

6.6

7.5

8.1

8.3

7.5

14.6



أفريقيا

181.7

210.2

213.0

218.5

232.5

27.9

▲

27.6

25.4

22.7

20.7

20.0

–27.7



أفريقيا الشمالية17

6.0

6.6

7.0

5.1

4.3

–27.9

►◄

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



الجزائر

2.1

2.7

2.3

غمح

غمح

<–50.0

▼

7.7

8.4

6.8

>5.0

>5.0

غط



مصر

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



المغرب

1.5

1.9

1.7

1.7

غمح

<0.0

▲

5.9

6.6

5.5

5.2

>5.0

غط



تونس

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

▼

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى١٨

175.7

203.6

206.0

205.7

220.0

25.2

▲

33.2

30.0

26.5

24.1

23.2

–30.1



أفريقيا الشرقية

103.9

121.6

122.5

118.7

124.2

19.6

▲

47.2

43.1

37.8

33.7

31.5

–33.2



جيبوتي

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

–68.8



74.8

48.9

33.0

22.0

15.9

–78.8



إثيوبيا

37.3

37.3

34.3

32.1

31.6

–15.1

►◄

74.8

54.8

43.8

36.0

32.0

–57.2



كينيا

7.9

10.4

10.4

10.0

9.9

26.0

▲

32.4

32.3

28.2

23.8

21.2

–34.5



مدغشقر

3.3

5.8

6.6

6.9

8.0

146.0

▲

27.3

35.6

34.9

31.7

33.0

21.0



مالوي

4.3

3.1

3.5

3.3

3.6

–16.8

►◄

44.7

27.0

26.4

21.3

20.7

–53.7



موريشيوس

>0.1

>0.1

>0.1

غمح

غمح

<–50.0

►◄

8.1

6.7

5.4

>5.0

>5.0

طغ



موزامبيق

7.8

7.9

8.0

7.3

6.9

–12.3

►◄

56.1

42.1

36.9

29.9

25.3

–54.9



3.9

4.7

4.5

3.9

3.9

2.0

55.6

54.3

46.4

35.4

31.6

–43.1



10.6

رواندا

السودان (سابقاً)19
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لألغذية1

لأللفية2

▲

9.6

10.2

غط

غط

غط

40.0

27.2

25.0

غط

غط

غط

أوغندا

4.2

7.1

6.6

8.7

10.3

143.2

▲

23.2

28.1

22.3

24.8

25.5

10.1



جمهورية تنزانيا المتحدة

6.4

13.0

14.1

16.1

16.8

163.8

▲

24.2

37.1

35.4

34.7

32.1

32.9



زامبيا

2.7

4.7

6.0

6.9

7.4

173.1

▲

33.8

45.4

50.7

50.3

47.8

41.4



زمبابوي

4.6

5.5

5.1

4.5

5.0

9.4

▲

42.7

43.7

40.4

33.5

33.4

–21.9



وسط أفريقيا

24.2

42.4

47.7

53.0

58.9

143.7

▲

33.5

44.2

43.0

41.5

41.3

23.2
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الملحق 1
الجدول ألف1-
انتشار نقص التغذية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي
األقاليم/األقاليم الفرعية/البلدان

لألغذية1

وغاية الهدف اإلنمائي

عدد من يعانون نقص التغذية

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

لأللفية2

نسبة من يعانون نقص التغذية من إجمالي السكان

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز نحو
تحقيق هدف
مؤتمر القمة
العالمي
لألغذية5

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

()%

(بالماليين)

في األقاليم النامية
-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز
نحو تحقيق
غاية الهدف
اإلنمائي
لأللفية5

()%

أنغوال

6.8

7.0

5.4

3.8

3.2

–52.1



63.5

48.9

31.3

18.9

14.2

–77.6



الكاميرون

4.7

5.0

3.9

2.5

2.3

–50.5



37.8

30.8

21.0

11.9

9.9

–73.7



جمهورية أفريقيا الوسطى

1.4

1.6

1.6

1.5

2.3

62.7

▲

47.3

42.9

40.6

33.7

47.7

1.0



تشاد

3.6

3.5

4.1

4.8

4.7

28.8

▲

59.1

40.1

39.7

40.1

34.4

–41.9



الكونغو

1.1

1.0

1.2

1.3

1.4

34.5

▲

43.2

32.0

32.8

29.9

30.5

–29.6



غابون
سان تومي وبرنسيبي

0.1
>0.1

غمح
>0.1

غمح
>0.1

غمح
>0.1

غمح
>0.1

>–50.0
–51.4




11.7
22.9

>5.0
17.6

>5.0
8.9

>5.0
5.9

>5.0
6.6

غط
–71.2




أفريقيا الجنوبية

3.1

3.7

3.5

3.6

3.2

2.3

▲

7.2

7.1

6.2

6.1

5.2

–28.0



بوتسوانا

0.4

0.6

0.6

0.6

0.5

38.3

▲

25.1

36.0

32.2

28.7

24.1

–4.1



ليسوتو

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

–6.3

►◄

15.6

12.3

10.8

11.2

11.2

–28.0



ناميبيا

0.5

0.5

0.5

0.9

1.0

92.5

▲

35.9

27.3

26.0

39.4

42.3

18.0



جنوب أفريقيا

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

▼

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



سوازيلند

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

144.4

▲

15.9

19.2

17.4

24.4

26.8

68.6



أفريقيا الغربية

44.6

35.9

32.3

30.4

33.7

–24.5

►◄

24.2

15.0

11.8

9.7

9.6

–60.2



بنن

1.5

1.6

1.3

1.2

0.8

–44.3

►◄

28.1

22.4

15.0

11.9

7.5

–73.4



بوركينا فاسو

2.4

3.3

3.5

3.5

3.7

57.9

▲

26.0

27.6

25.5

21.7

20.7

–20.3



كابو فيردي

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

–17.5

►◄

16.1

19.2

14.4

12.1

9.4

–41.5



كوت ديفوار

1.3

2.7

2.5

2.8

2.8

111.8

▲

10.7

16.3

14.1

14.5

13.3

24.7



غامبيا

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

–17.7

►◄

13.3

13.0

14.9

7.1

5.3

–60.3



غانا

7.1

3.1

2.3

1.4

غمح

>–50.0



47.3

15.9

10.5

5.6

>5.0

غط



غينيا

1.5

2.3

2.2

2.0

2.0

37.5

▲

23.2

26.1

22.0

17.8

16.4

–29.0



غينيا-بيساو

0.2

0.3

0.4

0.4

0.4

53.6

▲

23.1

26.6

25.7

22.4

20.7

–10.5



ليبريا

0.6

1.1

1.3

1.4

1.4

139.6

▲

29.0

37.8

38.8

34.7

31.9

10.0



مالي

1.4

1.3

1.1

غمح

غمح

>–50.0



16.7

12.6

9.0

>5.0

>5.0

غط



موريتانيا

0.3

0.3

0.4

0.3

0.2

–24.7

►◄

14.6

11.2

11.1

7.6

5.6

–61.6



النيجر

2.2

2.3

2.0

1.7

1.8

–18.0

►◄

27.7

20.5

14.5

10.5

9.5

–65.9



نيجيريا

20.8

11.2

9.3

10.2

12.9

–38.1

►◄

21.3

8.9

6.5

6.2

7.0

–67.0



السنغال

1.9

2.9

2.4

1.9

3.7

93.1

▲

24.5

28.2

21.1

14.3

24.6

0.1



سيراليون

1.7

1.7

2.0

1.6

1.4

–18.6

►◄

42.8

40.2

37.1

27.0

22.3

–47.9



توغو

1.5

1.4

1.4

1.2

0.8

–44.6

▼

37.9

28.7

24.2

18.9

11.4

–69.9



آسيا

741.9

636.5

665.5

546.9

511.7

–31.0

►◄

23.6

17.6

17.3

13.5

12.1

–48.9



القوقاز وآسيا الوسطى

9.6

10.9

8.4

7.1

5.8

–39.9

►◄

14.1

15.3

11.3

8.9

7.0

–50.8



أرمينيا

0.9

0.7

0.2

0.2

0.2

–80.8



27.3

23.0

8.2

6.8

5.8

–78.8



أذربيجان

1.8

1.4

غمح

غمح

غمح

>–50.0



23.6

17.1

>5.0

>5.0

>5.0

غط



جورجيا

3.0

0.8

0.3

0.4

0.3

–89.4



56.5

16.3

6.0

10.1

7.4

–86.8



كازاخستان

غمح

غمح

0.8

غمح

غمح

<–50.0

►◄

>5.0

>5.0

5.0

>5.0

>5.0

غط



قيرغيزستان

0.7

0.8

0.5

0.4

0.3

–53.1



15.9

16.7

9.4

7.2

6.0

–62.6



طاجيكستان

1.6

2.5

2.8

2.9

2.9

78.3

▲

28.1

39.5

40.5

36.8

33.2

18.2
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الملحق 1
الجدول ألف1-
انتشار نقص التغذية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي
األقاليم/األقاليم الفرعية/البلدان

وغاية الهدف اإلنمائي

عدد من يعانون نقص التغذية

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

في األقاليم النامية

نسبة من يعانون نقص التغذية من إجمالي السكان

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز نحو
تحقيق هدف
مؤتمر القمة
العالمي
لألغذية5

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

()%

(بالماليين)
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لألغذية1

لأللفية2

-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز
نحو تحقيق
غاية الهدف
اإلنمائي
لأللفية5

()%

تركمانستان

0.4

0.4

0.2

غمح

غمح

>–50.0



8.6

8.4

5.1

>5.0

>5.0

غط



أوزبكستان

غمح

3.6

3.3

2.2

غمح

>0.0

▲

>5.0

14.4

12.4

7.7

>5.0

غط



آسيا الشرقية

295.4

221.7

217.6

174.7

145.1

–50.9



23.2

16.0

15.2

11.8

9.6

–58.5



آسيا الشرقية (باستثناء الصين)

6.4

10.4

10.3

11.5

11.3

77.6

▲

9.6

14.6

13.9

15.1

14.6

50.9



الصين

289.0

211.2

207.3

163.2

133.8

–53.7



23.9

16.0

15.3

11.7

9.3

–60.9



جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

4.8

8.7

8.5

10.3

10.5

118.5

▲

23.3

37.7

35.5

42.0

41.6

78.4



►◄

29.9

36.1

34.0

24.5

20.5

–31.5





5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



23.9

18.5

20.1

16.1

15.7

–34.4



24.5

21.0

19.0

17.5

17.0

–30.6



منغوليا

0.7

0.9

0.9

0.7

0.6

–9.8

جمهورية كوريا

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0

آسيا الجنوبية

291.2

272.3

319.1

274.2

281.4

–3.4

►◄

آسيا الجنوبية (باستثناء الهند)

81.1

86.7

85.3

84.3

86.8

7.0

▲

أفغانستان

3.8

10.0

8.3

7.1

8.6

126.1

▲

29.5

46.7

32.3

24.3

26.8

–9.0



بنغالديش

36.0

27.7

24.3

26.5

26.3

–27.0

►◄

32.8

20.6

16.8

17.3

16.4

–49.9



الهند

210.1

185.5

233.8

189.9

194.6

–7.4

►◄

23.7

17.5

20.5

15.6

15.2

–36.0



جمهورية إيران اإلسالمية

2.9

3.8

4.7

4.7

غمح

<0.0

▲

5.1

5.6

6.6

6.2

>5.0

غط



ملديف

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

–31.6

▼

12.2

11.9

15.4

8.7

5.2

–57.6



نيبال

4.2

5.2

4.1

2.5

2.2

–47.3

►◄

22.8

21.9

15.8

9.2

7.8

–65.6



باكستان

28.7

34.4

38.1

38.3

41.4

44.2

▲

25.1

23.4

23.7

21.8

22.0

–12.4



سري النكا

5.4

5.7

5.9

5.3

4.7

–11.6

►◄

30.6

29.7

29.1

25.3

22.0

–28.3



جنوب شرقي آسيا

137.5

117.6

103.2

72.5

60.5

–56.0



30.6

22.3

18.3

12.1

9.6

–68.5



بروني دار السالم

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



كمبوديا

3.0

3.6

2.7

2.5

2.2

–26.1

►◄

32.1

28.5

19.6

16.8

14.2

–55.8



إندونيسيا

35.9

38.3

42.7

26.9

19.4

–45.9

▼

19.7

18.1

18.8

11.1

7.6

–61.6



جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

1.9

2.1

1.6

1.4

1.3

–30.6

►◄

42.8

37.9

26.9

21.4

18.5

–56.8



ماليزيا

1.0

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

ميانمار

26.8

24.3

17.0

9.4

7.7

–71.4

الفلبين

►◄

5.1

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط





62.6

49.6

33.7

18.0

14.2

–77.4



16.7

16.1

14.3

12.7

13.7

–17.9

►◄

26.3

20.3

16.4

13.4

13.5

–48.8



تايلند

19.8

11.6

7.7

6.0

5.0

–74.9



34.6

18.4

11.7

8.9

7.4

–78.7



تيمور-ليشتي

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

–10.0

►◄

45.2

41.6

34.0

31.2

26.9

–40.4



فييت نام

32.1

20.7

15.9

12.2

10.3

–68.0



45.6

25.4

18.5

13.6

11.0

–75.8



آسيا الغربية20

8.2

14.0

17.2

18.4

18.9

129.5

▲

6.4

8.6

9.3

8.8

8.4

32.2



العراق

1.4

5.8

7.3

7.8

8.1

470.4

▲

7.9

23.5

26.0

24.5

22.8

189.7



األردن

0.2

0.3

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

5.5

6.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



الكويت

0.8

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0



39.4

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



لبنان

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<0.0

▲

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



عمان

0.3

0.2

0.2

غمح

غمح

>–50.0



15.1

9.3

7.9

>5.0

>5.0

غط



المملكة العربية السعودية

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



تركيا

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0



>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



اإلمارات العربية المتحدة

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

<0.0

▲

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



اليمن

3.6

5.3

6.1

6.1

6.7

85.6

▲

28.9

29.4

29.7

26.3

26.1

–9.7
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الملحق 1
الجدول ألف1-
انتشار نقص التغذية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي
األقاليم/األقاليم الفرعية/البلدان

لألغذية1

وغاية الهدف اإلنمائي

عدد من يعانون نقص التغذية

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

لأللفية2

نسبة من يعانون نقص التغذية من إجمالي السكان

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز نحو
تحقيق هدف
مؤتمر القمة
العالمي
لألغذية5

–1990
1992

–2000
2002

–2005
2007

()%

(بالماليين)

في األقاليم النامية
-٢٠١٠
٢٠١٢

–٢٠١٤
3٢٠١٦

التغير

حتى اآلن4

التقدم
المحرز
نحو تحقيق
غاية الهدف
اإلنمائي
لأللفية5

()%

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

66.1

60.4

47.1

38.3

34.3

–48.0



14.7

11.4

8.4

6.4

5.5

–62.7



البحر الكاريبي21

8.1

8.2

8.3

7.3

7.5

–7.2

►◄

27.0

24.4

23.5

19.8

19.8

–26.6



بربادوس

غمح

>0.1

>0.1

غمح

غمح

<0.0

▲

>5.0

5.2

6.7

>5.0

>5.0

غط



كوبا

0.6

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0



5.7

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



الجمهورية الدومينيكية

2.5

2.5

2.3

1.6

1.3

–48.5



34.3

28.4

24.2

15.9

12.3

–64.3



هايتي

4.4

4.8

5.4

4.9

5.7

27.7

▲

61.1

55.2

57.1

49.3

53.4

–12.6



جامايكا

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

–8.3

سانت فنسنت وجزر غرينادين

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

–69.7

ترينيداد وتوباغو

►◄

10.4

7.3

7.0

8.3

8.1

–22.3





20.7

16.8

9.2

6.4

6.2

–70.1



0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

–35.4

▼

12.6

11.9

11.7

9.9

7.4

–41.0



أمريكا الالتينية

58.0

52.1

38.8

31.0

26.8

–53.8



13.9

10.5

7.3

5.5

>5.0

غط



أمريكا الوسطى

12.6

11.8

11.6

11.3

11.4

–9.6

►◄

10.7

8.3

7.6

6.9

6.6

–38.2



بليز

>0.1

>0.1

غمح

>0.1

>0.1

16.1

▲

9.7

5.8

>5.0

5.7

6.2

–36.2



كوستاريكا

0.2

0.2

0.2

0.3

غمح

<0.0

▲

5.2

5.1

5.6

5.3

>5.0

غط



السلفادور

0.9

0.6

0.7

0.8

0.8

–9.8

►◄

16.2

10.6

10.7

12.6

12.4

–23.8



غواتيماال

1.4

2.3

2.1

2.2

2.5

86.9

▲

14.9

20.4

15.9

14.8

15.6

4.7



هندوراس

1.2

1.2

1.2

1.1

1.0

–11.5

►◄

23.0

18.5

16.4

14.6

12.2

–47.1



المكسيك

6.0

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

6.9

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



نيكاراغوا

2.3

1.6

1.3

1.2

1.0

–55.0



54.4

31.3

23.2

19.5

16.6

–69.5



بنما

0.7

0.9

0.8

0.5

0.4

–43.8

▼

26.4

27.6

22.9

13.4

9.5

–64.2



أمريكا الجنوبية

45.4

40.3

27.2

غمح

غمح

>–50.0



15.1

11.4

7.2

>5.0

>5.0

غط



األرجنتين

غمح

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0



>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



بوليفيا (دولة متعددة القوميات)

2.6

2.8

2.8

2.5

1.8

–33.6

►◄

38.0

32.8

29.9

24.5

15.9

–58.1



البرازيل

22.6

19.9

غمح

غمح

غمح

>–50.0



14.8

11.2

>5.0

>5.0

>5.0

غط



شيلي

1.2

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0



9.0

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



كولومبيا

5.0

3.9

4.2

5.3

4.4

–12.1

►◄

14.6

9.6

9.7

11.2

8.8

–39.8



إكوادور

2.0

2.4

2.6

2.0

1.8

–12.3

►◄

19.4

18.6

18.8

12.8

10.9

–44.0



غيانا

0.2

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

–48.2



22.8

9.7

10.4

11.8

10.6

–53.6



باراغواي

0.9

0.7

0.7

0.8

0.7

–14.0

►◄

19.5

12.9

11.2

12.1

10.4

–46.6



بيرو

7.0

5.4

5.3

3.2

2.3

–66.6



31.6

20.7

18.9

10.7

7.5

–76.2



سورينام

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

–31.2

►◄

15.5

13.9

11.5

8.3

8.0

–48.2



أوروغواي

0.3

غمح

غمح

غمح

غمح

>–50.0



8.6

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



فنزويال (جمهورية البوليفارية)

2.8

3.8

2.5

غمح

غمح

>–50.0



14.1

15.3

9.0

>5.0

>5.0

غط



أوسيانيا22

1.0

1.3

1.3

1.3

1.4

51.5

▲

15.7

16.5

15.4

13.5

14.2

–9.9



فيجي

>0.1

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

6.6

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



كيريباس

>0.1

غمح

غمح

غمح

غمح

<–50.0

►◄

7.5

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

غط



ساموا

>0.1

>0.1

غمح

غمح

غمح

>–50.0



10.7

5.2

>5.0

>5.0

>5.0

غط



جزر سليمان

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

–17.1

فانواتو

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

>0.1

0.1

►◄

24.8

15.0

12.0

10.7

11.3

–54.5



▲

11.2

8.2

7.0

6.1

6.4

–42.8
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الملحق 2
منهجية لتقدير األمن الغذائي والتقدم المحرز نحو تحقيق
الغايات الدولية الخاصة بالجوع
مجموعة مؤشرات األمن الغذائي
األمن الغذائي ظاهرة معقدة تتجلى في العديد من الظروف المادية وأسبابه متعددة .وقد عرض تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم  2013مجموعة من
مؤشرات األمن الغذائي تقيس األبعاد األربعة لألمن الغذائي كل على حدة كي يصبح بالمستطاع إجراء تقدير النعدام األمن الغذائي أكثر مراعاة للفوارق الدقيقة.
وميكن االطالع عىل البيانات املحد ّثة ملجموعة مؤرشات األمن الغذايئ وتنزيلها من قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة FAOSTAT
(عىل العنوان  )http://faostat3.fao.org/download/D/FS/Eوموقع منظمة األغذية والزراعة عىل اإلنرتنت (http://www.fao.org/economic/ess/ess–fs/
.)ess–fadata/en/
الشكل ألف 1–2

مجموعة مؤرشات األمن الغذايئ
مؤرشات األمن الغذايئ
متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية
متوسط قيمة إنتاج األغذية
حصة إمدادات الطاقة الغذائية املستمدة من الحبوب والجذور والدرنات
متوسط اإلمدادات من الربوتينات
متوسط إمدادات الربوتينات من أصل حيواين

ال ُبعد
التوافر

نسبة الطرق املعبدة إىل إجاميل الطرق
كثافة الطرق
كثافة السكك الحديدية
الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد (مبعادل القوة الرشائية)
املؤرش املحيل ألسعار األغذية

الوصول

إنتشار نقص التغذية
حصة إنفاق الفقراء عىل الغذاء
عمق العجز الغذايئ
مدى انتشار عدم كفاية األغذية
نسبة االعتامد عىل الواردات من الحبوب
النسبة املئوية من األرايض الصالحة للزراعة املجهزة للري
قيمة الواردات الغذائية مقارنة بالصادرات اإلجاملية من البضائع
االستقرار السيايس وغياب العنف/اإلرهاب
تقلبات األسعار املحلية لألغذية
قابلية التغري إلنتاج األغذية للفرد الواحد
قابلية التغري لإلمدادات الغذائية للفرد الواحد

االستقرار

محسنة للمياه
الوصول إىل مصادر ّ
محسنة للرصف الصحي
الوصول إىل مرافق ّ

النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون الهزال
النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون التقزم
النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون نقص الوزن
النسبة املئوية من الكبار الذين يعانون نقص الوزن
إنتشار فقر الدم لدى الحوامل
إنتشار فقر الدم لدى األطفال دون سن الخامسة
إنتشار نقص فيتامني  Aبني السكان
إنتشار نقص اليود بني السكان
المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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االنتفاع

الملحق 2
مؤشر انتشار نقص التغذية
يقيس مؤشر انتشار نقص التغذية ( )PoUاحتمال أن يستهلك فرد انتقي
عشوائياً من الفئة السكانية المرجعية سعرات حرارية أقل مما تتطلبه حياة
مفعمة بالنشاط والصحة .وهو يحتسب كما يلي:
حيث ) f(xهي دالة الكثافة االحتمالية الستهالك الفرد الواحد من السعرات
الحرارية .ويشير التوزيع االحتمالي المستخدم الستنتاج المستويات االعتيادية
الستهالك الطاقة الغذائية لدى السكان ) f(xإلى المستوى النموذجي لالستهالك
اليومي للطاقة الغذائية خالل سنة .ودالة الكثافة االحتمالية ) f(xومتطلب الحد
األدنى من الطاقة الغذائية ( )MDERمرتبطان بفرد ممثل للسكان يساوي كل
من سنه وجنسه وقوامه ومستوى نشاطه البدني المتوسط اإلحصائي.
ويتطلب تقدير مؤرش انتشار نقص التغذية  PoUتحديد شكل ّ
دال للدا ّلة )،f(x
اختري من عائلة بارامرتية .والبارامرتات التي متيز ) f(xهي مستوى متوسط نصيب
الفرد من استهالك الطاقة الغذائية بالسعرات الحرارية ()DEC؛ ومتطلب الحد األدىن
من الطاقة الغذائية ()MDER؛ ومعامل التغري ( )CVالذي مي ّثل عدم املساواة يف
يعب عن الالمتاثل يف التوزيع.
استهالك األغذية؛ ومعامل التواء (ّ )SK
ولتنفيذ هذه املنهجية من الرضوري )1( :اختيار شكل ّ
دال لتوزيع استهالك
األغذية )f(x؛ ( )2تحديد قيم البارامرتات الثالثة ،أي متوسط استهالك الطاقة
الغذائية ( )DECوتغايره ( )CVوالتوائه ()SK؛ ( )3حساب متطلب الحد األدىن
من الطاقة الغذائية (.)MDER

■ ■اختيار الشكل الدّايل للتوزيع
منذ "المسح العالمي السادس لألغذية عام  67،1996افترض أن التوزيع
لوغاريثمي-طبيعي .والنموذج مالئم للغاية ألغراض التحليل ،إ ّال أن مرونته
محدودة ،خصوصاً فيما يتعلق بالتقاط التواء التوزيع.
وكجزء من التنقيحات التي أدخلت عىل إصدار عام  2012من تقرير حالة
انعدام األمن الغذايئ يف العامل ،ابتعدت املنهجية عن االستخدام الحرصي
للتوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي ذي املعلمتني واتجهت نحو اعتامد عائلتي التوزيع
الطبيعي-امللتوي  skew-normalوالتوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي-امللتوي skew-
 68،lognormalولكل منهام ثالث معلامت ،ولذا فإنهام أكرث مرونة .وتتيح املرونة
املكتسبة من املعلمة اإلضافية توصيفاً مستق ًال لالمتاثل التوزيع.
وملزيد من الدقة ،تستخدم البيانات نفسها يف هذا التقرير لتنوير القرار
املتعلق باختيار الشكل املناسب للتوزيع 69.وبهذه الطريقة يطبق االلتواء التجريبي
املشتق من توزيع استهالك الفرد الواحد من السعرات الحرارية املستمد من
املسوح األرسية عىل املستوى الوطني 70كمعيار اختيار.
وباستخدام االلتواء الذي يعنيه ضمنياً التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي كحد
أعىل ملستوى الالمتاثل ،يستخدم التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي-امللتوي ،الذي
يتضمن التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي كحالة خاصة ،كخطوة وسيطة نحو
التوزيع الطبيعي-امللتوي ،الذي هو يف حد ذاته توزيع أكرث عمومية من التوزيع
الطبيعي .ويجعل النموذج الناتج عن ذلك باإلمكان تفسري التخفيضات يف
عدم املساواة يف استهالك األغذية ،كتلك التي تحدثها برامج التدخل الغذائية
املوجهة ،مام يضمن انتقاالً سلساً نحو توزيع يكون فيه استهالك األغذية
متامثال.

■ ■تقدير متوسط استهالك األغذية واحتسابه باإلسقاط
الحتساب استهالك الطاقة الغذائية في بلد معين ،اعتمدت منظمة األغذية
والزراعة تقليدياً على ميزانيات األغذية المتوفرة ألكثر من  180بلدا .ويعزى هذا
الخيار أساساً إلى االفتقار في معظم البلدان إل ى المسوح المناسبة التي تجري
على أساس منتظم .ومن خالل البيانات الخاصة باإلنتاج والتجارة واستخدام
السلع الغذائية ،تشتق الكمية اإلجمالية من الطاقة الغذائية المتاحة الستهالك
البشر في بلد معين لفترة تمتد سنة واحدة عن طريق استخدام بيانات مكونات
األغذية ،مما يسمح باحتساب تقدير إمدادات الطاقة الغذائية للفرد الواحد.
وخالل املراجعة التي أجريت لتقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل
 2012أدخلت معلمة تلتقط فواقد األغذية أثناء التوزيع عىل مستوى البيع
بالتجزئة يف محاولة للحصول عىل قيم أكرث دقة الستهالك الفرد الواحد .وقدرت
القيم الخاصة باألقاليم للفاقد من املتوسط من السعرات الحرارية من البيانات
الواردة يف دراسة حديثة أجرتها منظمة األغذية والزراعة بشأن فواقد األغذية71،
وهي ترتاوح بني  2يف املائة من الكمية املوزعة للحبوب الجافة و 10يف املائة
للمنتجات القابلة للتلف كالفاكهة والخرضوات الطازجة.
وآخر فرتة جرى فيها تقدير النتشار نقص التغذية هو متوسط الثالث
السنوات  .2016 –2014وينبثق هذا االختيار من الحاجة إىل الحفاظ عىل
االتساق مع التقييامت السابقة لنقص التغذية – التي كانت منذ عام -1990
 1992عىل أساس املتوسط لكل فرتة ثالث سنوات  -ومع رصد "األهداف
اإلمنائية لأللفية" و"هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية" ،الذي ينتهي يف عام
( 2015أنظر القسم التايل) .ومن هنا كان ال ب ّد من أن تكون الفرتة األخرية فرتة
ثالث سنوات ،تتمحور حول  ،2015أي الفرتة  .2016-2014ولذا ،ينبغي احتساب
استهالك الطاقة الغذائية للفرد الواحد باإلسقاط حتى عام .2016
وتشري أحدث البيانات املستقاة من ميزانيات األغذية ملعظم البلدان إىل عام
 72،2013بينام تتوفر البيانات للبلدان األخرى حتى عام  2011فقط .ولذا ،كانت
هناك حاجة إىل مصادر إضافية لتقدير استهالك الطاقة الغذائية للسنوات الالحقة.
واملصدر الرئييس للبيانات املفقودة لألعوام  2012و 2013و 2014هو تقديرات
استهالك األغذية من إسقاطات السوق القصرية األجل التي أعدتها شعبة التجارة
واألسواق يف منظمة األغذية والزراعة .وتحتسب الشعبة توافر السلع الرئيسية
للفرد الواحد  -الحبوب واللحوم والبذور الزيتية والسكر  -يف معظم البلدان يف
العامل .وقد استخدمت هذه التقديرات لتعديل بيانات ميزانية األغذية للتوصل إىل
توقعات لألعوام  2012و 2013و .2014و ُتحدّث هذه التوقعات كل ستة أشهر،
وهي بحاجة إىل أن تستكمل بإسقاطات ملعظم السنوات األخرية.
واستخدام منوذج التأخر املو ّزع املعروف بنموذج هولت وينرتز
( ،)Holt-Wintersإلسقاطات استهالك الطاقة الغذائية لعامي  2015و2016؛ ويف
بعض الحاالت ،طبق هذا النموذج أيضاً الحتساب اإلسقاطات لعام  2014عندما
مل تتوافر البيانات من شعبة التجارة واألسواق أو مل يكن االعتامد عليها ممكنا.
األس (exponential
ويستخدم منوذج "هولت وينرتز" عملية تعرف بالتمليس ّ
 )smoothingوهي تعطي أوزاناً أعىل للبيانات األحدث عهداً وأوزاناً أقل تدريجياً
للبيانات األقدم .وتنخفض األوزان يف كل فرتة مبقدار ثابت يقع عىل منحنى ّأس.
وعندما مل يصدر عن منوذج التأخر املو ّزع لهولت ونرتز  Holt-Wintersنتائج
معقولة ،استخدمت وسائل أبسط للتوقع ،من مثل استقراء الوجهات الخطية أو
األسية .وبالنسبة إىل بعض البلدان ،وخاصة حيث ظهر أن تقديرات شعبة التجارة
ّ
واألسواق تتمخض عن نتائج غري معقولة ،كان ال ب ّد من تطبيق توقع االقتصاد
القيايس عىل فرتة اإلسقاط كاملة.
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الملحق 2
■ ■تقدير معاميل التغري وااللتواء73

طريقة جديدة لمعالجة البيانات

تشتق مع َلمات التغير وااللتواء من المسوح األسرية الوطنية حيثما تكون
متوافرة وموثوقة .وتجمع هذه المسوح عادة معلومات عن األغذية كجزء من
الوحدة الخاصة باإلنفاق .وتتأثر البيانات المستمدة من هذه المسوح ،عندما
تؤخذ كنقاط مالحظة إحصائية عن االستهالك الفردي المعتاد ،بقابلية التغير
عالية .ولذا من الضروري استخدام طرق لمعاملة البيانات قبل تقدير المع َلمات،
وخاصة بالنسبة لمع َلمات االلتواء الحساسة لوجود قيم قصوى74.
وتعرف الطريقة املطبقة يف هذا اإلصدار من حالة انعدام األمن الغذايئ
يف العامل لتقييم مدى متانة اإلحصاءات لعينة معينة عىل أنها طريقة "التحقق
املقارن باستبعاد نقطة مالحظة واحدة من العينة" .هكذا ،لعينة من حجم n
ُتع ّد عينات فرعية حجم كل منها ( ،)n – 1أي تستبعد من كل عينة فرعية نقطة
مالحظة واحدة بصورة منتظمة ،ولكل عينة فرعية ميكن تحليل حساسية املعلمة
اإلحصائية موضع البحث ،يف هذه الحالة معلمة االلتواء ( ،)SKلنقطة املالحظة
املستثناة ،وتزال نقاط املالحظة التي يتبني أن لها تأثرياً كبريا .وبذلك تتيح هذه
الطريقة احتساباً متيناً ملعلمة االلتواء بحيث ال تكون حساس ًة ألية نقطة مالحظة
مفردة موجودة يف البيانات.

ضبط قابلية التغير المفرطة

بما أن الغرض األصلي للمسوح األسرية هو قياس مستويات تغير الظروف
المعيشية للسكان ،فإن البيانات التي ُتجمع تتعلق في العادة باستحصال األغذية
خالل فترة مرجعية معينة .غير أن هدف تحليالت األمن الغذائي في هذا
التقرير هو تسجيل االستهالك الغذائي المعتاد ،الذي يتوقع أن يكون أقل قابلية
للتغير من الحصول على األغذية .ولذا ،تضبط قابلية التغير المفرطة عن طريق
افتراض وجود عالقة مستقرة بين الدخل من جهة واستهالك السعرات الحرارية
من جهة أخرى ،ما من شأنه أن يزيل قابلية التغير المفرطة الناجمة عن زيادة
بعض األسر المعيشية لمخزونها الغذائي بينما تستنفده أسر معيشية أخرى.
وفي الماضي ،مورس ضبط قابلية التغير المفرطة عن طريق تجميع مستويات
االستهالك الغذائي لألسر المعيشية حسب أعشار الدخل75.
ويف هذا اإلصدار من حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل تستخدم نسخة
مزيدة من الطريقة املوضحة أعاله ،عىل أساس انحدار خطي يربط ما بني
لوغاريثم الدخل للفرد الواحد وبني استهالك السعرات الحرارية للفرد الواحد ،إىل
جانب متغريات تأشريية للشهر الذي أجرى فيه املسح لضبط التأثريات املوسمية.
وميكن إيراد معادلة االنحدار كام ييل:

حيث  PPCهو نصيب الفرد في األسرة المعيشية  iمن استهالك السعرات
الحرارية و  βتعبير تقاطع ثابت ،و  βمعلمة انحدار تحدد العالقة الخطية بين
لوغاريثم الدخل واستهالك األغذية و  Monthمؤشر متغير قيمته  1إذا كان المسح
األسري قد جرى في الشهر  .jعندئذ تحتسب قابلية التغير استهالك األغذية
الناجمة عن الدخل من القيم المثبتة لالنحدار معدّلة ألخذ الموسمية باالعتبار.
i

0

1

j,i

تقدير جديد لمعامل التغير غير المباشر

يستخدم اإلجراء الموضح حتى اآلن في البلدان التي يتوفر فيها مسح أسري
موثوق به واحد أو أكثر .وحيث ال يكون ذلك ،تستخدم تقديرات غير مباشرة
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لقابلية التغير في االستهالك الغذائي .وتقدر معامالت التغير غير المباشرة
باستخدام العالقات بين معامالت قابلية التغير التي تشتق من البيانات المتوافرة
من المسح األسري وبين بعض متغيرات االقتصاد الكلي الرئيسية .وفي الماضي،
انتُقدت طريقة احتساب مؤشر انتشار نقص التغذية مراراً وتكراراً إلبقائها على
معامالت التغير ،التي تفسر الالمساواة في االستهالك الغذائي ،ثابتة مع الزمن
بالنسبة لمعظم البلدان 76.وال تأخذ هذه الممارسة باالعتبار التقدم االقتصادي
في البلد والتغييرات في توزيع استهالك األغذية .ولمعالجة هذه المسألة في
هذا التقريرُ ،حدّثت التقديرات غير المباشرة منذ عام  2000فصاعداً باستخدام
عالقة معدّلة بين معامالت التغير بسبب متغيرات الدخل واالقتصاد الكلي،
وتأخذ هذه العالقة في الحسبان أيضاً التغيرات في أسعار المواد الغذائية.
وللتحقق متاماً من آثار التغريات يف أسعار األغذية عىل إمكانية الحصول
عىل األغذية ،ينبغي أن تستخدم مقاييس لألسعار الوطنية .وقد وضعت منظمة
األغذية والزراعة ،بالتعاون مع البنك الدويل ،مؤرش سعر نسبياً لألغذية باستخدام
بيانات من برنامج املقارنات الدولية 77ومؤرشات أسعار األغذية االستهالكية
املتوافرة يف قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة 78.وصمم هذا
املؤرش لتسجيل التغريات يف أسعار األغذية املحلية بحيث متكن مقارنتها مع
مرور الوقت وفيام بني البلدان .وتسري إسقاطات نسبة األغذية إىل االستهالك
العام معرباً عنها بتعادل القوة الرشائية ( )PPPإىل األمام وإىل الوراء زمنياً
باستخدام نسبة مؤرش أسعار األغذية االستهالكية يف البالد إىل مؤرش األسعار
االستهالكية العامة ،مقارنة مبؤرشات األسعار للواليات املتحدة األمريكية.
وباستخدام أكرث مجموعة بيانات معامالت جيني شموالً املتوافرة 79،استخدم
انحدار إحصايئ إليجاد العالقة بني التغري يف استهالك األغذية الناشئ عن الدخل
وبني كلٍ من لوغاريثم الناتج املحيل اإلجاميل ومعامل جيني ولوغاريثم مؤرش السعر
النسبي لألغذية .ويدرج كل من الناتج املحيل اإلجاميل ومؤرشات السعر النسبي
لألغذية عىل املقياس اللوغاريثمي ،ما يعني ضمناً أن للتغيريات يف هذه املتغريات
عند القيم املنخفضة تأثري أكرب عىل معامل التغري الناشئ عن الدخل .ولضامن
إمكانية املقارنة فيام بني البلدان يف مراحل زمنية مختلفة ،استخدم نصيب الفرد
الواحد من الناتج املحيل اإلجاميل بأسعار الدوالرات الدولية الثابتة لعام 2005
مبعايري تعادل القوة الرشائية ،كام يحتسبها البنك الدويل .وأدرجت مؤرشات إقليمية
ألفريقيا واألمريكيتني وآسيا ،وآسيا الغربية .وأدرج تعبري تداخل بني الناتج املحيل
اإلجاميل ومؤرش أسعار األغذية النسبي لتؤخذ باالعتبار التأثريات التفاضلية ألسعار
األغذية عىل مستويات الناتج املحيل اإلجاميل املختلفة .ومبا أن هناك نقاط مالحظة
مرجح بحيث
متعددة لبعض البلدان ،لوجود أكرث من مسح واحد ،استخدم انحدار ّ
رجحت كل نقطة من نقاط املالحظة بواحد مقسوماً عىل عدد املسوح لذلك البلد.
ّ
وقد استخدمت املعلامت املحتسبة من االنحدار املوصوف أعاله لتحديث قابلية
التغري يف استهالك األغذية الناشئة عن الدخل للبلدان التي تتوافر لها معامالت
جيني وبيانات عن األسعار النسبية لألغذية والناتج املحيل اإلجاميل .وتجدر مالحظة
أن معامالت جيني يف قاعدة بيانات البنك الدويل تختلف من حيث احتسابها
بالعالقة مع األرسة أم مع الفرد ،ومع االستهالك أم مع اإلنفاق ،ومع الدخل
اإلجاميل أم مع الدخل الصايف ،وقد تجعل هذه االختالفات إمكانية املقارنة عرب
أنواع مختلفة من معامالت جيني أمراً صعباً 80.ولهذا السببُ ،حرص عىل ضامن
أن ُيستخدم النوع ذاته من معامل جيني للبلد الواحد ،وللحفاظ عىل إمكانية
املقارنة فيام بني البلدان ،مل تستخدم لتحديث معامل التغري سوى التغريات النسبية
يف القيم املتوقعة من االنحدار اإلحصايئ .وتأخذ التحديثات الناتجة باالعتبار التقدم
االقتصادي يف البلد املعني ،فض ًال عن التغريات يف األسعار النسبية لألغذية ،مام
يتيح تكوين صورة أكرث اكتامالً لالمساواة يف استهالك األغذية.

الملحق 2
ومثة فكرة خاطئة تتعلق بتقييم كفاية األغذية باالرتكاز إىل بيانات استهالك
عملية حسابية جديدة لقابلية التغير الناجمة عن متطلبات الطاقة الغذائية
للحصول على قابلية التغير الكلية في استهالك األغذية المستخدمة الحتساب
األغذية وهي اإلشارة إىل نقطة الوسط يف النطاق الكيل للمتطلب بصفتها عتبة
مؤشر انتشار نقص التغذية  ،PoUتضاف قابلية التغير الناجمة عن الدخل
تحديد عدم كفاية استهالك الطاقة لدى السكان .فهذا التفكري الخاطئ يؤدي إىل
( ) إلى قابلية التغير الناجمة عن كافة العوامل األخرى التي ال تترابط
تقديرات منحازة إىل ح ٍّد كبري :فحتى يف املجموعات املؤلفة من أشخاص ذوي
إحصائياً مع الدخل ( ):
تغذية جيدة ،مستويات متناول حوايل النصف من األفراد أدىن من متوسط
املتطلب بسبب وجود أشخاص يقومون بنشاط بدين خفيف .وهكذا ،من املؤكد
أن اعتبار متوسط املتطلب حداً أدىن يؤدي إىل املبالغة يف التقييم ،ألن كافة
ويعود الكثري من قابلية التغري املتعامدة مع الدخل إىل االختالفات يف متطلب األفراد الذين يحصلون عىل تغذية كافية ويتناولون أقل من املتوسط سيساء
تصنيفهم باعتبارهم يعانون من نقص التغذية٨٤.
الطاقة الغذائية ،التي تتحدد بدورها إىل ح ٍّد كبري ببنية السكان وكذلك مبستويات
ويحدّث الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية كل عامني بنا ًء عىل
النشاط البدين وأمناط الحياة وإمكانية الحصول عىل املياه الصالحة للرشب
والتقدم يف الرعاية الصحية وخفض املرض .وقد بينت التحليالت السابقة قدراً
املراجعات املنتظمة لتقييامت السكان الصادرة عن شعبة السكان يف األمم املتحدة
وعىل البيانات املتعلقة بطول السكان من مصادر مختلفة ،أهمها مرشوع "رصد
ضئي ًال من قابلية التغري يف هذا املكون الفرعي عرب البلدان ومع مرور الوقت،
وتقييم واستخدام نتائج املسوح الصحية والدميوغرافية" الذي تتوىل تنسيقه وكالة
مقارنة بعنرص الدخل ،ولذا احتفظ بقابلية التغري الناجمة عن متطلب الطاقة
التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية .ويستخدم هذا اإلصدار من
الغذائية عىل قيمة ثابتة.
٨١
وملراعاة التغري الرسيع يف البنية السكانية يف العامل ،احتسبت تقديرات البلدان حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل تقديرات سكانية محدّثة من مراجعة عام
 2012التي أصدرتها شعبة السكان يف األمم املتحدة يف يونيو/حزيران .2013
املتغرية مع الزمن لقابلية التغري يف استهالك األغذية الناجمة عن متطلب الطاقة
وعندما ال تتوافر بيانات حول طول السكانُ ،يرجع إىل بيانات عن الطول يف بلدان
الغذائية .واستخدمت تقديرات متوسط متطلب الطاقة الغذائية حسب فئة نوع
الجنس والعمر ٨٢ونسب السكان من كل فئة ٨٣كرتجيحات لتقدير التباين اإلحصايئ تنترش فيها مجموعات عرقية شبيهة أو إىل مناذج تستخدم معلومات جزئية لتقدير
الناجم عن متطلب الطاقة الغذائية لبلد معني يف سنة معينة .ويجري املزيد
طول فئات العمر والجنس املختلفة.
من العمل اللتقاط باقي قابلية التغري املتعامد مع الدخل .ويتيح هذا التعديل
■ ■حدود املنهجية واالنتقادات املتكررة لها
لتقديرات قابلية التغري يف استهالك األغذية أن تعكس بدقة أكرب االختالفات
الدميوغرافية عرب البلدان والتطور الدميوغرايف يف البلد املعني.
أثارت منهجية منظمة األغذية والزراعة لتقدير نقص التغذية وال تزال تثير نقاشاً
■ ■تقدير عتبة الحد األدىن من متطلب الطاقة الغذائية
واسعاً مستمراً منذ سنوات .وتعاني المنهجية من عدة حدود ،ينبغي االعتراف
بها وأخذها بعين االعتبار عند تحليل النتائج المعروضة في هذا التقرير.
الحتساب عتبة متطلب الحد األدنى من الطاقة ،تستخدم منظمة األغذية
أوالً ،يرتكز املؤرش عىل تعريف ضيق للجوع ،فهو يغطي فقط حاالت عدم
والزراعة المعايير التي وضعها اجتماع الخبراء التشاوري المشترك بين منظمة
كفاية املتناول من الطاقة الغذائية املزمن الذي يدوم أكرث من عام واحد .لكن
الصحة العالمية وجامعة األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة عام .2001
متناول الطاقة ليس إال جانباً محدداً جداً من جوانب انعدام األمن الغذايئ
ويتم الحصول على هذه المعايير من خالل احتساب احتياجات األيض األساسي،
ينطبق عندما تكون الظروف أكرث شدة .ومن املرجح أن يتحول من يعانون
أي الطاقة التي ينفقها جسم اإلنسان عندما يكون في حالة استراحة ،وضرب
من صعوبات يف الحصول عىل ما يكفي من األغذية إىل مصادر للطاقة أرخص
الرقم المستخلص بعامل هو مؤشر مستوى النشاط البدني .PAL
وتقديم تنازالت تتعلق بنوعية متناولهم من األغذية بطريقة ميكن أن تؤدي إىل
٨٥
أرضار كبرية .وملعالجة هذه املحدوديةُ ،عرضت منذ إصدار عام  2013من حالة
ونظراً إىل أن كفاءة أيض الفرد ومستويات نشاطه البدين تتفاوت يف
انعدام األمن الغذايئ يف العامل مجموعة مؤرشات منظمة األغذية والزراعة لألمن
مجموعات العمر والجنس الواحدة ،يعرب عن احتياجات الطاقة بتحديد نطاق
الغذايئ .وهي تضم مؤرشات تعكس مفهوماً أوسع النعدام األمن الغذايئ والجوع
لكل مجموعة .وبغية استخالص الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية ،يحدد
وتتيح النظر يف طبيعتهام املتعددة األوجه.
الحد األدىن لكل نطاق للبالغني واملراهقني عىل أساس التوزيع اإلحصايئ لألوزان
ثانياً ،ال ميكن ملؤرش انتشار نقص التغذية التقاط التقلبات يف قدرات الحصول
املثالية لألجسام ونقطة الوسط لقيم مؤرش مستوى النشاط البدين املرتبطة بنمط
الحياة املفتقر إىل النشاط البدين ( .)1.55أما الوزن األدىن ألي طول معني متوافق عىل ما يكفي من الطاقة الغذائية التي تحدث يف غضون العام ،والتي ميكن بحد
ذاتها أن تتسبب يف إجهادات كبرية للسكان .كام ميكن أن تؤثر التقلبات التي
مع الصحة الجيدة فيقدّر من املئني الخامس لتوزيع مؤرشات كتلة الجسم لدى
تحدث يف غضون العام أيضاً عىل جودة النظام الغذايئ ،إذ يلجأ املستهلكون إىل
مجموعات السكان األصحاء.
وما أن يحدّد متطلب الحد األدىن لكل فئة عمر-جنس ،ميكن الحصول عىل
أنواع أغذية أرخص أثناء الفرتات التي يصبح فيها الحصول عىل األغذية أكرث
الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية كمتوسط مرجح بأوزان هي التواتر
صعوبة.
النسبي لألفراد يف كل مجموعة .ويحدّد متطلب الحد األدىن وفقاً ملستويات
ثالثاً ،ال تأخذ منهجية منظمة األغذية والزراعة الحتساب نقص التغذية
٨٦
النشاط البدين الخفيفة التي ترتبط عاد ًة بنمط الحياة املفتقر إىل النشاط البدين.
باالعتبار أي انحياز قد يحدث يف توزيع األغذية داخل األرسة املعيشية ،كذاك
غري أن ذلك ال ينفي وجود أشخاص يقومون بنشاط بدين معتدل أو كثيف ،بل هو الذي ينشأ عن عادات ثقافية أو عادات قامئة عىل نوع الجنس واملعتقدات.
فكام رأينا ،تستمد البارامرتات التي تصف توزيع األغذية بني السكان من املسوح
فقط وسيلة للحؤول دون املبالغة يف تقدير عدم كفاية األغذية عندما ال تراقب
األرسية بدالً من معلومات تشري إىل األفراد.
غري مستويات استهالك لألغذية ال ميكن ربطها فردياً باملتطلبات املتغرية.
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الملحق 2
والحدود األخرية والهامة ملنهجية منظمة األغذية والزراعة الحتساب انتشار
نقص التغذية هو أنها ال تقدم معلومات عن درجة خطورة ظروف انعدام األمن
الغذايئ التي يعاين منها السكان .فالنموذج املعلاميت (البارامرتي) الذي يرد وصفه يف
هذا امللحق ال يتيح غري إجراء تقديرات لنسبة املصابني بنقص التغذية بني السكان،
لكنه أساساً يغفل تركيبة نقص التغذية لدى ذلك الجزء من السكان.
ويف النقاش بشأن قياس نقص التغذية ،تعرضت منهجية منظمة األغذية
والزراعة يف كثري من األحيان إىل انتقادين:
•يقدر المؤشر انتشار نقص التغذية بأقل مما هو بالفعل ،ألنه يفترض مستوى
نشاط بدني مرتبط بنمط حياة مفتقر إلى مثل هذا النشاط ،في حين أن
الفقراء يشاركون في أحيان كثيرة في أنشطة تتطلب جهداً بدنياً شديدا.
•تستند المنهجية إلى بيانات كلية ،في حين تسمح البيانات الجزئية المستمدة
من المسوح بقياس دقيق الستهالك األغذية.
وفيام يتعلق باالنتقاد األول ،من الناحية املثالية ،ينبغي تقييم سوء التغذية عىل
املستوى الفردي مبقارنة املتطلبات الفردية من الطاقة الغذائية باملتناوالت الفردية
منها .فذلك سيم ّكن تصنيف كل فرد من السكان عىل أنه مصاب أو غري مصاب
بنقص التغذية .غري أن هذا النهج غري ممكن التطبيق لسببني ،هام :ال ميكن مراقبة
متطلبات الطاقة الفردية عملياً من خالل طرق جمع البيانات املعيارية ،وحالياً ال
ميكن قياس استهالك الفرد من األغذية بدقة إ ّال يف عدد قليل من البلدان ولعينات
محدودة نسبيا .أما بيانات االستهالك عىل املستوى الفردي التي ميكن تقديرها من
املسوح األرسية الوطنية فمق ّربة إىل حد كبري بسبب التباينات يف تخصيص األغذية
ضمن األرسة املعيشية الواحدة واختالف متطلبات الطاقة بني األفراد واختالف
أمناط استهالك األغذية من يوم إىل آخر ألسباب مستقلة عن انعدام األمن الغذايئ.
ّ
والحل الذي اعتمدته منظمة األغذية والزراعة هو تقدير انتشار نقص التغذية
باإلشارة إىل السكان بشكل عام ،ملخصاً بفرد واحد ممثل ،والجمع بني البيانات
الجزئية والبيانات الكلية املتوافرة عن استهالك األغذية .وضمن السكان ،هناك
نطاق من قيم متطلبات الطاقة املتوافقة مع الحالة الصحية الجيدة ،بالنظر إىل
تفاوت وزن الجسم وكفاءة األيض ومستويات النشاط البدين بني األفراد .ويرتتب
عىل ذلك باملعنى االحتاميل أن القيم التي تقع دون الحد األدىن من هذا النطاق
هي وحدها التي ميكن ربطها بنقص التغذية .وبالتايل ،يك يشري مؤرش انتشار نقص
التغذية إىل ما إذا كان فرد انتقي عشوائياً من الفئة السكانية يعاين نقص التغذية،
العتبة املناسبة هي الطرف األدىن من نطاق متطلبات الطاقة.
أما بالنسبة لالنتقاد الثاين ،فالواقع أن منهجية منظمة األغذية والزراعة تجمع
البيانات الجزئية املتاحة عن استهالك األغذية املستقاة من مسوح مع البيانات
الكلية من ميزانيات األغذية .وتوفر ميزانيات األغذية معلومات عن كمية األغذية
املتوافرة لالستهالك بعد األخذ بعني االعتبار كافة االستخدامات البديلة املمكنة
للمواد الغذائية؛ وهكذا فإنها توفر مقاييس تقريبية الستهالك الفرد الواحد،
وهي تتوافر لعدد كبري من البلدان وقابلة للمقارنة .واملنهجية التي اعتمدت
الحتساب هذه البيانات هي حالياً قيد املراجعة إىل جانب تقديرات معلامت
الهدر املستخدمة الستخالص استهالك الطاقة الغذائية ( ،)DECولذا يتوقع أن يزداد
مستوى الدقة يف السنوات القليلة القادمة .وتستخدم يف منهجية منظمة األغذية
والزراعة بيانات املسوح حيث تكون متوافرة وميكن االعتامد عليها الحتساب
بارامرتي لقابلية التغري ( )CVوااللتوائية ( )SKاللتني مت ّيزان دا ّلة توزيع استهالك
األغذية ) f(xولذا من الرضوري تحسني املسوح األرسية التي تجمع بيانات
االستهالك الغذايئ للحصول عىل مقاييس أكرث دقة لنقص التغذية .وسيتطلب مثل
هذه التحسينات عىل حد سواء السعي إىل قدر أكرب من توحيد معايري املسوح
محسنة اللتقاط املتناول االعتيادي من األغذية عىل
األرسية الوطنية ،وإجراء مسوح ّ
52

حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ٢٠١٥

مستوى الفرد .ويف الوقت الحايل عدد قليل من املسوح فقط هو الذي يسجل
االستهالك االعتيادي لألغذية عىل مستوى الفرد ويجمع معلومات كافية عن
الخصائص املتعلقة بقياسات الجسم البرشي (الخصائص األنرثوبومرتية) ومستويات
النشاط لكل فرد مشمول يف املسح؛ وبعبارة أخرى ،عدد قليل جداً من املسوح
فقط يسمح بتقدير عتبة الحد األدىن من متطلبات الطاقة عىل مستوى الفرد.
وختاما ،تعتمد نوعية تقديرات مؤرش انتشار نقص التغذية اعتامداً كبرياً
عىل نوعية البيانات األساسية املستخدمة يف التقدير .ولذا للحصول عىل أفضل
التقديرات فيام يتعلق بنقص التغذية ،من املهم تحسني بيانات استهالك األغذية
من خالل تصميم وتنفيذ مسوح ممثلة عىل الصعيد الوطني عالية الجودة متكن
مقارنتها مع مرور الوقت وعرب البلدان.

معايير لتحديد البلدان التي بلغت الغاية ج الخاصة
بالجوع للهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية وهدف
مؤتمر القمة العالمي لألغذية الذي ُعقد في عام 1996
بناء على توصية لجنة األمن الغذائي العالميُ ٨٧،حددت البلدان التي بلغت
الهدفين على أساس عدد من يعانون نقص التغذية وانتشار نقص التغذية.
وحدد هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي ُعقد يف عام  1996يف "إعالن
ُ
٨٨
روما بشأن األمن الغذايئ العاملي" ،الذي تع ّهد خالله ممثلو  182حكومة
" ...باستئصال الفقر يف جميع البلدان ،عىل أن يكون الهدف املبارش هو خفض
عدد من يعانون من نقص التغذية إىل نصف مستواه الحايل يف موعد ال يتجاوز
عام  ."2015وقد استخدمت منظمة األغذية والزراعة تقديرات لعدد من يعانون
من نقص التغذية كأساس لرصد التقدم املحرز نحو تحقيق هذا الهدف.
ومع وضع األهداف اإلمنائية لأللفيةُ ،حدّدت مؤرشات التقدم املحرز لكل
وحدّدت الفرتة
هدف ،لتتبع التقدم املحرز عىل املستويني الوطني والعامليُ .
املرجعية عىل أنها الـ  25عاماً ما بني عامي  1990و .2015ويشمل الهدف اإلمنايئ
األول ثالث غايات متميزة:
•خفض الفقر على الصعيد العالمي؛
•تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع؛
•خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع بحلول عام .2015
ومؤرش التقدم املحرز للغاية الثالثة ،املعروفة بالغاية ج الخاصة بالهدف
اإلمنايئ  ،1هو معدل انتشار نقص التغذية.
وبدأت منظمة األغذية والزراعة رصد التقدم املحرز نحو بلوغ هديف الجوع
ملؤمتر القمة العاملي والغاية ج الخاصة بالهدف اإلمنايئ  1لألغذية يف نهاية
التسعينات ،باستخدام فرتة الثالث سنوات  1992-1990كنقطة انطالق .ويتعني
تحقيق الغايتني بحلول عام  .2015وللحفاظ عىل االتساق مع الفرتة الزمنية
األوىل وتعريف غايات األهداف اإلمنائية لأللفية ،قدّر التقدم املحرز مبتوسط ثالث
سنوات يرتكز عىل عام  ،2015أي .2016–2014
ويف الوقت نفسه ،فاملقصود هو تقدير تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية جميعها
لفرتة الـ  25عاما ،من عام  1990إىل عام  ،2015ولكن بالنسبة النتشار نقض
التغذية ،مل توفر مالحظات لفرتة الـ  24عاماً إ ّال من عام  1992-1990و–2014
 .2016وملعالجة هذا التضارب املحتمل ،جرى تعديل خفض  50يف املائة يف عدد
من يعانون من نقص التغذية ومؤرش انتشار نقص التغذية لألغذية الالزم لبلوغ
هديف الجوع ملؤمتر القمة العاملي والغاية ج الخاصة بالهدف اإلمنايئ  ،1عىل التوايل،
بعامل يبلغ  .25/24ويعني هذا عملياً استخدام نقطة فاصلة هي  48يف املائة.

الملحق 3
مسرد بمصطلحات مختارة مستخدمة في هذا التقرير
قياسات الجسم البرشي :استخدام قياسات الجسم البرشي للحصول عىل معلومات حول
الحالة التغذوية أو األنرثوبومرتية.
مؤرش كتلة الجسم :نسبة الوزن مقابل الطول وتحتسب كاآليت :الوزن بالكيلوغرام مقسو ًما
عىل الطول املر ّبع باملرت.
املتناول من الطاقة الغذائية :محتوى الطاقة يف األغذية املستهلكة.
متطلبات الطاقة الغذائية :كمية الطاقة الغذائية الرضورية للفرد بغية الحفاظ عىل وظائف
الجسم والصحة والنشاط الطبيعي.
املعب عنها بكيلو سعرة
إمدادات الطاقة الغذائية :األغذية املتوافرة لالستهالك البرشي ّ
حرارية للشخص الواحد يف اليوم (كيلو سعرة حرارية/شخص/يوم) .عىل املستوى
القطري ،يشري املعدل إىل كمية األغذية املتبقية لالستهالك البرشي بعد حسم
كافة االستخدامات غري الغذائية (أي :األغذية = إنتاج  +واردات  +السحب من
املخازن – الصادرات – االستخدامات الصناعية – علف الحيوانات – البذور –
الفاقد – اإلضافات إىل املخازن) .يشمل الفاقد الخسائر يف املنتوجات القابلة
لالستخدام الحاصلة عىل طول سلسلة التوزيع من بوابات املزارع (أو موانئ
االسترياد) إىل مستوى البيع بالتجزئة.
كفاية إمدادات الطاقة الغذائية :إمدادات الطاقة الغذائية كنسبة مئوية من متوسط
متطلبات الطاقة الغذائية.
انعدام األمن الغذايئ :الحالة التي يفتقر فيها األشخاص إىل إمكانيات الوصول إىل الكميات
الكافية من األغذية املأمونة واملغ ّذية لضامن منو وتنمية طبيعيني وحياة مفعمة
بالنشاط والصحة .قد يأيت نتيجة عدم توافر األغذية أو عدم كفاية القدرة
الرشائية أو التوزيع غري املالئم أو استخدام األغذية بشكل غري مناسب عىل صعيد
األرس .ويعترب انعدام األمن الغذايئ إىل جانب تقهقر أوضاع الصحة واإلصحاح
ومامرسات الرعاية واإلطعام غري املناسبة ،األسباب األساسية للحاالت التغذوية
السيئة .وقد يكون انعدام األمن الغذايئ مزمناً أو موسمياً أو انتقالياً.
األمن الغذايئ :يتحقق األمن الغذايئ عندما تتوافر للجميع يف كل األوقات اإلمكانيات املادية
واالجتامعية واالقتصادية للوصول إىل األغذية املأمونة واملغذية بكميات كافية
لتلبية احتياجاتهم وتفضيالتهم الغذائية لينعموا بحياة نشيطة وصحية .وباالرتكاز
عىل هذا التعريف ،ميكن تحديد أربعة أبعاد لألمن الغذايئ وهي :توافر األغذية،
وإمكانية الوصول اقتصادياً ومادياً إىل األغذية ،واستخدام األغذية واستقرارها مع
مرور الزمن.
الجوع :يف هذا التقريرُ ،يستخدم مصطلح الجوع كمرادف لنقص التغذية املزمن.
كيلو سعرة حرارية :وحدة قياس الطاقة .يساوي كيلو سعرة حرارية الواحد  1 000سعرة
حرارية .يف نظام الوحدات العاملي ،وحدة الطاقة العاملية هي الجول .وكيلو
سعرة حرارية واحد =  4.184كيلوجوالً.
املغذيات الكبرية :يف هذه الوثيقة ،الربوتينات والنشويات والدهون املتوافرة الستخدامها
من أجل الطاقة .وتقاس بالغرام.
سوء التغذية :حالة فيزيولوجية غري طبيعية ناتجة عن استهالك غري مناسب أو غري متوازن
أو مفرط للمغذيات الكبرية و/أو الدقيقة .ويشمل سوء التغذية قلة التغذية
واإلفراط يف التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة.
املغ ّذيات الدقيقة :الفيتامينات واملعادن وبعض املواد األخرى التي يحتاج إليها الجسم
بكميات قليلة .وهي ُتقاس بامليليغرام أو امليكروغرام.

الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية :يف فئة العمر/الجنس املحددة ،هو الحد األدىن
من كمية الطاقة الغذائية للشخص الواحد الذي يعترب مناسباً لتلبية االحتياجات
من الطاقة كحد أدىن من مؤرش كتلة الجسم املقبول لدى الفرد الذي يقوم
بنشاط جسدي خفيف .وعند اإلشارة إىل إجاميل السكان ،يكون الحد األدىن
من املتطلبات الغذائية املتوسط املرجح للحد األدىن من املتطلبات الغذائية
ويعب عنه بالكيلو سعرة حرارية للشخص
ملجموعات العمر/الجنس املختلفةّ .
الواحد يف اليوم.
األمن التغذوي :يتحقق األمن التغذوي عندما يقرتن الحصول بشكل مأمون عىل نظام
غذايئ مغ ّذ عىل نحو مالئم ببيئة صحية وبخدمات ورعاية صحية وافيني لضامن
حياة مفعمة بالنشاط والصحة لكافة أعضاء األرسة .ويختلف األمن التغذوي
عن األمن الغذايئ ألنه يأخذ يف عني االعتبار مامرسات الرعاية املناسبة والصحة
والنظافة إىل جانب الكفاية الغذائية.
التدخالت املراعية للتغذية :التدخالت املصممة ملعالجة املحددات الكامنة وراء التغذية
(التي تتضمن األمن الغذايئ األرسي ورعاية األمهات واألطفال وخدمات
الرعاية الصحية األولية واإلصحاح) من دون أن تش ّكل التغذية الهدف األسايس
بالرضورة.
الحالة التغذوية :الحالة الفيزيولوجية للفرد الناتجة عن العالقة املوجودة بني متناول
املغذيات واملتطلبات من جهة وعن قدرة الجسم عىل هضم وامتصاص
واستخدام هذه املغذيات من جهة أخرى.
اإلفراط يف التغذية :عندما يفوق متناول األغذية متطلبات الطاقة الغذائية باستمرار.
التغذية الزائدة :تأيت نتيجة متناول غذايئ مفرط مقارنة مبتطلبات املغذيات الغذائية.
زيادة الوزن والسمنة :زيادة وزن الجسم مقابل الطول بشكل غري طبيعي نتيجة تكدّس
مفرط للدهون .وغالباً ما تكون تجل ّياً لإلفراط يف التغذية .و ُتع ّرف زيادة الوزن
برتاوح مؤرش كتلة الجسم بني  25وما يقل عن الـ  .30أ ّما السمنة فتع ّرف ببلوغ
مؤرش كتلة الجسم الـ  30أو ما فوق.
التقزّم :انخفاض الطول بالنسبة إىل السنّ بحيث يشري إىل فرتة أو فرتات سابقة ّ
مطردة من
نقص التغذية.
نقص التغذية :حالة من عدم القدرة عىل الحصول عىل ما يكفي من األغذية طوال فرتة
متتد عىل مدى سنة عىل األقل .وتع ّرف بعدم كفاية مستوى املتناول من األغذية
لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية .وألغراض هذا التقريرُ ،ع ّرف الجوع عىل أنه
مرادف لنقص التغذية املزمن.
قلة التغذية :تأيت نتيجة نقص التغذية و/أو نتيجة سوء االمتصاص و/أو سوء استخدام
املغذيات املستهلكة نتيجة اإلصابة املتكررة باألمراض املعدية .وهي تشمل نقص
الوزن بالنسبة إىل السنّ ونقص الطول بالنسبة إىل السنّ (التقزّم) ونقص الوزن
بشكل خطري بالنسبة إىل الطول (الهزال) والنقص يف الفيتامينات واملعادن (سوء
التغذية من حيث املغذيات الدقيقة).
نقص الوزن :انخفاض الوزن بالنسبة إىل السنّ لدى األطفال وانخفاض مؤرش كتلة الجسم
عن  18.5لدى البالغني ،ما يشري إىل الوضع السائد الناجم عن عدم كفاية
متناول األغذية أو فرتات سابقة من نقص التغذية أو تردي الحالة الصحية.
الهزال :انخفاض الوزن بالنسبة إىل الطول ،وعاد ًة ما يكون ذلك نتيجة لخسارة يف الوزن
بسبب فرتة حديثة من الجوع الشديد أو املرض.
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الحواشي

(((١نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من
إجمالي عدد السكان هو المؤشر الذي يعرف بمعدّل
انتشار نقص التغذية .انظر الملحقين  2و 3من هذا التقرير
لمزيد من التفاصيل.
(((٢يشار هنا إلى األقاليم النامية على النحو المحدد في
تصنيف األمم المتحدة للبلدان ( M49انظرhttp://
unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.

 .)htmوترد أيضاً البلدان التي تشملها هذه األقاليم في
الملحق  ،1الجدول ألف.1-
(((٣إذا ّتم استثناء الصين والهند من مجموع األقاليم النامية،
فإن انخفاض نقص التغذية يتبع اتجاهاً أكثر استقراراً
ّ
ويستمر في الهبوط .فالصين والهند وحدهما تم ّثالن 81
في المائة من إجمالي انخفاض عدد السكان الذين يعانون
من نقص التغذية في األقاليم النامية بين الفترة -1990
 1992والفترة 2016-2014؛ وتم ّثل الصين وحدها نحو
الثلثين.
(((٤إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي الذي اعتمد في
مؤتمر القمة العالمي لألغذية ،روما 17-13 ،نوفمبر/تشرين
الثاني .1996
(((٥هذا يعرف بغاية الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية
(انظر.)http://www.un.org/millenniumgoals/
(((٦نظر الملحق  2لالطالع على تفاصيل احتساب التقدّم نسبة
إلى غاية الهدف  1ج من األهداف اإلنمائية لأللفية وهدف
مؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام  .1996اعتمد تقييم
التقدّم المحرز باتجاه تحقيق هذه الغايات الذي بدأته
الفاو في نهاية تسعينيات القرن الماضي1992-1990 ،
كفترة أساس .وكان ينبغي بلوغ الغايات الخاصة بالجوع
لمؤتمر القمة العالمي لألغذية واألهداف اإلنمائية لأللفية
على السواء بحلول نهاية عام  .2015وللحفاظ على
االتساقّ ،تم تقييم التقدّم بالنسبة إلى متوسط من ثالث
سنوات يتمحور حول عام  2015وهو الفترة .2016-2014
وكان من المزمع تقييم تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية
لفترة  25سنة ،من عام  1990حتى عام  ،2015ولكن نظراً
إلى ّأن المالحظات تتوافر فقط لفترة  24سنة من الفترة
 1992-1990حتى الفترة  ،2016-2014اقتضى األمر تعديل
نسبة الـ 50في المائة المطلوبة لبلوغ الغايات بواسطة
عامل  .25/24وهذا يتوافق مع االنخفاض بنسبة  48في
المائة لمعدل انتشار نقص التغذية نسبة إلى الفترة
.1992-1990
(((٧ارتفعت حصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من  45في
المائة إلى أكثر من  60في المائة.
(((٨هذه هي الحال إذا ما ت ّمت معاينة اإلقليم دون السودان
الذي أضيف مؤخراً إلى إقليم أفريقيا الشمالية الفرعي بعد
تقسيم البلد حين أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في
عام .2011
(((٩انظر الحاشية  6والملحق  2لالطالع على تفاصيل تقييم
البلدان التي بلغت غايات الهدف  1ج من األهداف
اإلنمائية لأللفية ومؤتمر القمة العالمي لألغذية.
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((١(١هذا هو اإلقليم المعروف بـ"أفريقيا الوسطى" في تصنيف
البلدان  M49الذي اعتمدته األمم المتحدة ( http://
unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

للقوائم كاملة) والجدول ألف 1-في الملحق .1
((١(١تبلغ معدالت النمو السنوي الحالية على سبيل المثال 2.5
في المائة في غامبيا وغانا؛ و 2.6في موريتانيا وتوغو؛
و 2.7في المائة في بنن والكاميرون؛ و 2.9في مالوي،
ومالي ،وموزامبيق ،ونيجيريا ،وسان تومي وبرينسيبي؛ 3.2
في أنغوال .انظر المكتب المرجعي للسكان .صحيفة بيانات
سكان العالم لعام ( 2014متاحة على http://www.prb.
org/Publications/Datasheets/2014/2014-world-

.)population-data-sheet/data-sheet.aspx
((١(١بعد تقسيم السودان السابق إلى بلدين في عام ،2011
صنّف جنوب السودان على أ ّنه من ضمن أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،فيما أضيف السودان إلى أفريقيا
الشمالية .وبهدف ضمان تقييم مالئم للتقدّم المحرز بين
 1992-1990و ،2016-2014لم يوضع السودان ضمن إقليم
أفريقيا الشمالية كما يرد في الشكل  4والجدول ألف 1-في
الملحق .1
((١(١انظر دراسة الحالة عن طاجيكستان على سبيل المثال في
نسخة عام  2013من هذا التقرير.
((١(١انظر دراسة الحالة عن اليمن على سبيل المثال في نسخة
عام  2014من هذا التقرير.
( .2015 .FAO/ECLAC/ALADI(١(١خطة تحقيق األمن الغذائي
والتغذية واستئصال الجوع بحلول عام  2025لجماعة دول
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .الموجز (متاح على
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/

.)docs/celac/ENG_Plan_CELAC_2025.pdf
((١(١انظر دراسة الحالة عن هايتي على سبيل المثال في نسخة
عام  2014من هذا التقرير.
((١(١ضرب إعصار بام بسرعة رياح بلغت  270كيلومترا في
الساعة فانواتو حسب الفئة  5لألعاصير ،وهو أقوى ثاني
إعصار على اإلطالق يضرب إقليم جنوب المحيط الهادي.
((١(١تم ّثل تغطية السكان اختالفاً منهجياً واضحاً بين المؤشرين:
يقاس نقص الوزن فقط لدى األطفال دون سن الخامسة،
فيما يقاس نقص التغذية لدى جميع السكان .وترتبط
اختالفات أخرى بطريقة تجميع المؤشرات .يقاس طول
ووزن األطفال مباشرة في استقصاءات األسر المعيشية،
كاف
فيما يقدّر توافر أغذية كافية والحصول على غذاء ٍ
باستخدام نموذج إحصائي يعتمد على مصادر بيانات
متعددة (انظر الملحق .)2
((١(١كان عام  1990نقطة االنطالق لرصد معدّل انتشار نقص
الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة ،بينما كانت الفترة
 1992-1990نقطة االنطالق لمعدل نقص التغذية .وتشير
أحدث البيانات المتاحة لمعدل انتشار نقص الوزن لدى
األطفال دون سن الخامسة إلى عام  ،2013وإلى -2014
 2016بالنسبة إلى معدل نقص التغذية .وال تتوافر معلومات
حول معدلي انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن
الخامسة ونقص التغذية لمجموعات البلدان نفسها .وبالتالي
تقتصر جميع المقارنات على التجمعات اإلقليمية.

((٢(٢بلغ مؤشر التنمية البشرية  0.399في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى في عام  1990مقارنة مع المعدل العالمي
البالغ  0.597انظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير
التنمية البشرية لعام  .2014دعم التقدّ م البشري :الحدّ من
مواطن الضعف وبناء القدرة على الصمود .نيويورك،
الواليات المتحدة األمريكية ،الجدول ( 2متاح على http://
hdr.undp.org/en/content/table-2-human-

.)development-index-trends-1980-2013
((٢(٢كانت نسبة الناتج المحلي اإلجمالي المخصصة لإلنفاق
الصحي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثالث نقاط
مئوية أقل من النسبة العالمية ( 6في المائة مقابل  9في
المائة).
((٢(٢لالطالع على موجز المناقشة حول هذه النقطة ،انظر
 N. Alexandratosو .2012 .J. Bruinsmaالزراعة في
العالم نحو  :2050/2030تنقيح عام  .2012وثيقة عمل
شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية رقم  .03-12روما،
منظمة األغذية والزراعة.

((٢(٢انظر منظمة األغذية والزراعة .2015 .مؤشرات األمن
الغذائي .الصفحة اإللكترونية (متاحة علىhttp://www.
fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/it/#.

.)VRuyjOEZbqc
( P. Karfakis (٢(٢و G. Rapsomanikisو.E. Scambelloni
محركات الحدّ من الجوع .وثيقة عمل
( 2015مرتقب)ّ .
اقتصاديات التنمية الزراعية .روما ،منظمة األغذية والزراعة.
((٢(٢لجنة النمو والتنميةThe growth report: .2008 .
strategies for sustained growth and inclusive

 .developmentواشنطن .واشنطن العاصمة .البنك الدولي.
((٢(٢لالطالع على تعريف األزمات الممتدة ،انظر منظمة
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي .2010 .حالة
انعدام األمن الغذائي في العالم لعام  .2010معالجة األمن
الغذائي في األزمات الممتدة .روما ،منظمة األغذية
والزراعة.
((٢(٢انظر إعالن جنيف بشأن العنف المس ّلح والتنمية.2011 .
Global Burden of Armed Violence 2011: lethal
 .encountersجنيف ،سويسرا (http://www.
genevadeclaration.org/measurability/globalburden-of-armed-violence/global-burden-of-

)armed-violence-2011.html؛ ومنظمة األغذية
والزراعة .2013 .تشير الدراسة إلى وفاة  258 000صومالي
بفعل انعدام األمن الغذائي الحاد والمجاعة .بيان إخباري
(متاح على http://www.fao.org/somalia/news/
.)detail-events/en/c/247642/
( J.P. Azevedo(٢(٢و G. Inchausteو.2013 .V. Sanfelice
Decomposing the recent inequality decline in

 .Latin Americaوثيقة عمل البحوث الخاصة بالسياسات
 .6715واشنطن .واشنطن العاصمة .البنك الدولي.

((٣(٣منظمة العمل الدوليةGlobal Employment .2012 .

.Trends 2012. Preventing a deeper job crisis
جنيف ،سويسرا.

((٣(٣منظمة األغذية والزراعةDecent rural .2012 .
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حوايش امللحق ١

تراجع البلدان بشكل منتظم إحصاءاتها الرسمية الخاصة باملايض كام آلخر فرتة مشمولة .وينطبق األمر
نفسه عىل البيانات الخاصة بالسكان لدى األمم املتحدة .وكلام حدث هذا ،تراجع منظمة األغذية والزراعة
تقديراتها حول نقص التغذية وفقاً لذلك .ولذا ،يُرجى من املستخدمني العودة إىل التغيريات يف التقديرات
عىل مر الوقت فقط يف إطار اإلصدار عينه من تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل ،واإلحجام عن
مقارنة البيانات املنشورة يف إصدارات تعود إىل سنوات مختلفة.
مل ُتشمل يف التقرير البلدان واملناطق واألرايض التي مل تتوافر عنها بيانات كافية أو بيانات ميكن االعتامد
عليها مت ّكن من إجراء التقييم .وتشمل هذه :ساموا األمريكية ،أندورا ،أنغيال ،أروبا ،البحرين ،بوتان ،جزر
فريجن الربيطانية ،بوروندي ،جزر كانتون وأندربري ،جزر كاميان ،جزيرة كريسامس ،جزر كوكوس (كيلينغ)،
جزر كوك ،جزر القمر ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،دومينيكا ،غينيا االستوائية ،إريرتيا ،جزر فريويه،
غيانا الفرنسية ،بولينيزيا الفرنسية ،غرينالند ،غوادالوب ،غوام ،الكريس الرسويل ،جزيرة جونستون ،ليبيا،
ليختنشتاين ،جزر مارشال ،مارتينيك ،واليات ميكرونيزيا املتعددة الجنسيات ،جزر ميدواي ،موناكو ،ناورو،
جزر األنتيل الهولندية ،كاليدونيا الجديدة ،نيوى ،جزيرة نورفولك ،جزر ماريانا الشاملية ،باالو ،بابوا غينيا
الجديدة ،جزر بيتكرين ،بورتوريكو ،قطر ،ريونيون ،سانت هيلينا ،سان بيري إي ميكلون ،سانت كيتس
ونيفيس ،سان مارينو ،سيشيل ،سنغافورة ،الصومال ،الجمهورية العربية السورية ،توكيالو ،تونغا ،جزر
تركس وكايكوس ،توفالو ،جزر فريجني التابعة للواليات املتحدة ،جزيرة ويك ،جزر واليس وفوتونا ،الصحراء
الغربية.
 .1هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية :خفض عدد من يعانون نقص التغذية إىل النصف بني 1992-1990
و.2015

 .2الهدف اإلًمنايئ لأللفية  ،1الغاية  1ج :خفض نسبة من يعانون نقص التغذية إىل النصف بني -1990
 1992و ،2015أو خفض هذه النسبة إىل أقل من  5يف املائة .ويقيس املؤرش  9-1نسبة األشخاص ذوي
مستويات استهالك الطاقة الغذائية التي تقل عن مستوى الحد األدىن (نقص التغذية) .يتم الحصول
عىل النتائج باتباع منهجية متسقة وهي تستند إىل آخر البيانات العاملية املتاحة ويؤخذ متوسطها لفرتة
السنوات الثالث املاضية .وقد تكون هناك لبعض البلدان بيانات أحدث عهداً رمبا أدّت ،لو استعملت ،إىل
اختالف يف تقديرات انتشار نقص التغذية وبالتايل يف تقديرات التقدم املحرز.
 .3إسقاط.
 .4التغيري الحاصل منذ الفرتة األساسية  .1992-1990للبلدان التي مل تكن لها بيانات يف الفرتة األساسية،
تستند نسبة من يعانون نقص التغذية للفرتة  1992–1990إىل فرتة  ،1995-1993بينام يستند عدد من
يعانون نقص التغذية إىل هذه النسبة من عدد السكان للفرتة  .1992-1990وبالنسبة للبلدان التي يقدر
انتشار نقص التغذية فيها بأقل من  5يف املائة ،يق ّيم التغيري يف عدد من يعانون نقص التغذية منذ الفرتة
األساسية  1992-1990فقط بوصفه :حقق هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،أي تقليل العدد بأكرث من
النصف (<–)%50.0؛ أحرز تقدما ،لكنه غري كاف لتحقيق هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،أي تقليل
العدد بأقل من النصف (> –)%50.0؛ أو زيادة يف عدد من يعانون نقص التغذية (>.) %0.0
 .5يشري املؤرش امل ّلون إىل التقدم املحرز بحلول الفرتة .2016-2014

غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية
غاية مؤمتر القمة العاملي لألغذية
▲ غاية مؤمتر القمة العاملي لألغذية  غاية الهف اإلمنايئ لأللفية مل تتحقق،
مع عدم إحراز تقدم أو حصول تراجع
مل تتحقق ،مع عدم إحراز تقدم أو
حصول تراجع
►◄ غاية مؤمتر القمة العاملي لألغذية مل  غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية مل تتحقق،
وهناك تقدم بطيء.
تتحقق ،وهناك تقدم بطيء.
 الغاية ج الخاصة بالهدف  1من
▼ غاية مؤمتر القمة العاملي لألغذية
األهداف اإلمنائية لأللفية توشك أن
توشك أن تتحقق .ستتحقق قبل عام
تتحقق .ستتحقق قبل عام  2020إذا ما
 2020إذا ما استمرت الوجهة التي
استمرت الوجهة التي لوحظت
لوحظت
 áتحقق هدف مؤمتر القمة العاملي  تحققت الغاية ج من الهدف  1من
األهداف اإلمنائية لأللفية
لألغذية
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التكوين القطري للتجمعات الخاصة:

 .6يتضمن :أفغانستان ،أنغوال ،بنغالديش ،بنن ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،جمهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،جزر القمر ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت ،إريرتيا ،إثيوبيا ،غامبيا ،غينيا،
غينيا-بيساو ،هايتي ،كرييبايت ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ليسوتو ،ليربيا ،مدغشقر ،مالوي ،مايل،
موريتانيا ،موزامبيق ،ميامنار ،نيبال ،النيجر ،رواندا ،ساو تومي وبرينسيبي ،السنغال ،سرياليون ،جزر
سليامن ،الصومال ،السودان ،تيمور الرشقية ،توغو ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،فانواتو ،اليمن،
زامبيا
 .7يتضمن :أفغانستان ،أرمينيا ،أذربيجان ،بوليفيا (دولة متعددة القوميات) ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،إثيوبيا ،كازاخستان ،قريغيزستان ،جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،ليسوتو ،مالوي ،مايل ،منغوليا ،نيبال ،النيجر ،باراغواي ،جمهورية مولدوفا ،رواندا ،سوازيلند،
طاجيكستان ،تركامنستان ،أوغندا ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،أوزبكستان ،زامبيا،
زمبابوي.
 .8يتضمن :أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز ،كابو فريدي ،جزر القمر ،كوبا ،دومينيكا،
الجمهورية الدومينيكية ،جزر فيجي ،غرينادا ،غينيا-بيساو ،غيانا ،هايتي ،جامايكا ،كرييباس ،ملديف،
موريشيوس ،جزر األنتيل الهولندية ،كاليدونيا الجديدة ،بابوا غينيا الجديدة ،سانت كيتس ونيفيس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وغرينادين ،ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سيشيل ،جزر سليامن ،سورينام،
تيمور-ليشتي  ،ترينيداد وتوباغو ،فانواتو.
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يتضمن :أفغانستان ،بنغالديش ،بنن ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،جمهورية أفريقيا الوسطى،
تشاد ،جزر القمر ،جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،إريرتيا ،إثيوبيا،
غامبيا ،غينيا ،غينيا-بيساو ،هايتي ،كينيا ،ليربيا ،مدغشقر ،مالوي ،مايل ،موزامبيق ،ميامنار ،نيبال ،النيجر،
رواندا ،سرياليون ،الصومال ،طاجيكستان ،توغو ،تنزانيا ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،زمبابوي.
يتضمن :أرمينيا ،بوليفيا (دولة متعددة القوميات) ،الكامريون ،كابو فريدي ،الكونغو ،كوت ديفوار،
جيبويت ،مرص ،السلفادور ،جورجيا ،غانا ،غواتيامال ،غيانا ،هندوراس ،الهند ،إندونيسيا ،كرييباس،
كوسوفو ،قريغيزستان ،جمهورية الو الدميقراطية ،ليسوتو ،موريتانيا ،منغوليا ،املغرب ،نيكاراغوا،
نيجرييا ،باكستان ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي ،الفلبني ،جمهورية مولدوفا ،ساموا ،سان تومي
وبرينسيبي ،السنغال ،جزر سليامن ،جنوب السودان ،رسي النكا ،السودان ،سوازيلند ،الجمهورية
العربية السورية ،تيمور-ليشتي  ،أوكرانيا ،أوزبكستان ،فانواتو ،فييت نام ،الضفة الغربية وقطاع غزة،
اليمن ،زامبيا.
يتضمن :أفغانستان ،بنغالديش ،بنن ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكامريون ،جمهورية أفريقيا الوسطى،
تشاد ،جزر القمر ،الكونغو ،كوت ديفوار ،جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ،جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،جيبويت ،إريرتيا ،إثيوبيا ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا-بيساو ،هايتي ،هندوراس ،الهند ،كينيا،
قريغيزستان ،ليسوتو ،ليرييا ،مدغشقر ،مالوي ،مايل ،موريتانيا ،منغوليا ،موزامبيق ،نيبال ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،بابوا غينيا الجديدة ،الفلبني ،رواندا ،سان تومي وبرينسيبي ،السنغال ،سرياليون،
جزر سليامن ،الصومال ،رسي النكا ،السودان ،طاجيكستان ،توغو ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا املتحدة،
أوزبكستان ،اليمن.
يشمل إقليم «أفريقيا» البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا،
وهي :أنغوال ،بنن ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكامريون ،كابو فريدي ،جمهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،جزر القمر ،الكونغو ،كوت ديفوار ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت ،إريرتيا،
إثيوبيا ،غابون ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا-بيساو ،كينيا ،ليسوتو ،ليرييا ،مدغشقر ،مالوي ،مايل ،موريتانيا،
موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،النيجر ،نيجرييا ،رواندا ،ساو تومي وبرينسيبي ،السنغال ،سيشيل،
سرياليون ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،السودان (سابقاً) (حتى  ،)2011جنوب السودان (اعتباراً من عام
 ،)2012سوازيلند ،توغو ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي.
يشمل إقليم «آسيا واملحيط الهادي» البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب املنظمة اإلقليمي
آلسيا واملحيط الهادئ ،وهي :أفغانستان ،بنغالديش ،بوتان ،بروين دار السالم ،كمبوديا ،الصني،
جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ،فيجي ،الهند ،إندونيسيا ،جمهورية إيران اإلسالمية ،كازاخستان،
كرييباس ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ماليزيا ،ملديف ،منغوليا ،ميامنار ،نيبال ،باكستان ،بابوا
غينيا الجديدة ،الفلبني ،جمهورية كوريا ،ساموا ،سنغافورة ،جزر سليامن ،رسي النكا ،تايلند ،تيمور-
ليشتي ،أوزبكستان ،فانواتو ،فييت نام.
يشمل «إقليم أوروبا وآسيا الوسطى» البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب املنظمة اإلقليمي
ألوروبا وآسيا الوسطى ،وهي :أرمينيا ،أذربيجان ،جورجيا ،كازاخستان ،قريغيزستان ،طاجيكستان ،تركيا،
تركامنستان ،أوزباكستان.
يشمل إقليم «أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي» البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب
املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،وهي :أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،جزر البهاما،
بربادوس ،بليز ،بوليفيا (دولة متعددة القوميات) ،الربازيل ،شييل ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،دومينيكا،
الجمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،غرينادا ،غواتيامال ،غيانا ،هايتي ،هندوراس ،جامايكا،
املكسيك ،نيكاراغوا ،بنام ،باراغواي ،بريو ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو ،أوروغواي ،فنزويال (جمهورية  ...البوليفارية).
يشمل إقليم «الرشق األدىن وشامل أفريقيا» البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب املنظمة
اإلقليمي للرشق األدىن وشامل أفريقيا ،وهي :الجزائر ،مرص ،جمهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،األردن،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،اململكة العربية السعودية ،السودان (اعتباراً من عام ،)2012
الجمهورية العربية السورية ،تونس ،اإلمارات العربية املتحدة ،واليمن.
يستثني السودان .إضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول ،يشمل ليبيا.
إضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول يشمل :بوروندي ،جزر القمر ،جمهورية الكونغو الدميقراطية،
إريرتيا ،سيشيل ،الصومال .تتضمن الفرتة  2016–2014تقديراً لجنوب السودان.
يشري السودان (سابقاً) إىل دولة السودان السيادية السابقة قبل يوليو/متوز  ،2011عندما أعلن جنوب
السودان استقالله .البيانات الخاصة بجنوب السودان والسودان للسنوات  2016–2014ال ميكن التعويل
عليها وليست مشمولة.
إضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول يشمل :الجمهورية السورية العربية ،الضفة الغربية وقطاع غزة.
إضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول يشمل :أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،دومينيكا ،غرينادا ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،جزر األنتيل الهولندية.
إضافة إىل البلدان املذكورة يف الجدول يشمل :بولينيزيا الفرنسية ،كاليدونيا الجديدة ،بابوا غينيا
الجديدة .وتدرج أسرتاليا ونيوزيلندا يف مجموعة «البلدان املتقدمة».

الرموز

<  ٥,٠نسبة من يعانون نقص التغذية ما دون  5يف املائة
<  ٠,١أقل من  100ألف يعانون نقص التغذية
غ ط غري منطبق
غ م ح غري مهم إحصائياً
املصدر :تقديرات منظمة األغذية والزراعة.

٢٠١٥

حالة
انعدام األمن الغذائي في العالم
تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام :2015
تقييم التقدّم المتفاوت
يق ّيم التقرير السنوي عن حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لهذا العام التقدّم
المحرز باتجاه تحقيق الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية المعمول بها دولياً
والهدف الخاص بالجوع لمؤتمر القمة العالمي لألغذية ،ويعكس الخطوات التي
ينبغي القيام بها ،مع انتقالنا إلى الخطة الجديدة للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد
عام  .2015ويستعرض هذا التقرير التقدّم المحرز منذ عام  1990في ّ
كل بلد وإقليم،
وكذلك على مستوى العالم ّ
ككل.
إ ّال ّأن التقدّم باتجاه تحقيق الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية ال يق ّيم فقط
من خالل قياس مستويات نقص التغذية ،أو الجوع ،إنما عبر مؤشر ثان – أال وهو
انتشار معدالت األطفال ناقصي الوزن دون سن الخامسة .ويقارن تقدّم المؤشرين
على مستوى األقاليم ومع مرور الوقت ،ما يقدّم صورة مع ّمقة عن مدى تعقيد
األمن الغذائي.

وعلى الرغم من التقدّم الشامل المحرز ،ال يزال ينبغي القيام بالكثير الستئصال الجوع
وتحقيق األمن الغذائي في جميع أبعاده .وال يقدّر تقرير عام  2015التقدّم الذي
أحرز فحسب ،بل يحدّد أيضاً المشاكل المتبقية ،ويقدّم توجيهات بشأن السياسات
التي يجب التركيز عليها في المستقبل .ويشير أيضاً إلى العوامل الرئيسية المسؤولة
عن النجاح الذي أنجز حتى اليوم باتجاه تحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية.
ولذلك ّ
فإن قائمة العوامل – النمو االقتصادي ،ونمو اإلنتاجية الزراعية ،واألسواق
(بما في ذلك التجارة الدولية) والحماية االجتماعية – ليست شاملة على اإلطالق.
ويظهر التقرير أيضاً ّأن لألزمات الممتدة آثار ضارة على التقدّم في مجال الح ّد من
الجوع ،بفعل النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
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