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تقديم

يف ســبتمرب/أيلول 2017، أطلقنــا تقريــًرا مشــرتكًا عن حالة األمن 

الغــذايئ والتغذيــة يف العــامل، ميثل بداية حقبــة جديدة يف مجال 

رصــد التقــدم املحــرز نحو التوصل إىل عامل خاٍل من الجوع وســوء 

التغذيــة، يف إطــار أهداف التنمية املســتدامة.

ويرصــد هــذا التقريــر التقدم املحرز نحــو تحقيــق مقصدي القضاء 

عــىل كٍل مــن الجوع )املقصد 2-1 مــن أهداف التنمية املســتدامة( 

وجميع أشــكال ســوء التغذيــة )املقصد 2-2 من أهــداف التنمية 

املســتدامة(، ويوفــر تحليــاًل لألســباب الكامنة وراء ذلك والدوافع 

وراء االتجاهــات امللحوظــة. ويف حــني أن انتشــار النقص التغذوي 

يتصــدر جهــود رصد الجوع، فقــد تم تقديم مؤرش انتشــار انعدام 

األمــن الغذايئ الشــديد - اســتناًدا إىل مقيــاس املعاناة من انعدام 

األمــن الغــذايئ - العام املايض لتوفري تقدير لنســبة الســكان 

الذيــن يواجهــون قيوًدا شــديدة عىل قدرتهم عــىل الحصول عىل 

أغذيــة آمنــة ومغذيــة وكافية. كــام يتتبع التقريــر التقدم املحرز 

يف مجموعــة مــن املؤرشات املســتخدمة لرصد األهــداف العاملية 

لجمعيــة الصحــة العامليــة بشــأن التغذية واألمــراض غري املعدية ذات 

الصلــة بالنمــط الغذايئ، وثالثــة منها هي أيًضــا مؤرشات ملقاصد 

الهدف 2 مــن أهداف التنمية املســتدامة. 

وإن التحديــات املاثلــة أمامنــا مهمــة بالفعل. ولعــّل أكرث ما يثري 

القلــق هــو ما تّم اكتشــافه العــام املايض بعدما أظهــرت التقديرات 

األخــرية أن معــدل الجــوع يف العامل قــد ارتفع يف عام 2016 بعد 

انخفــاض طويــل األمــد. وقد الحظنا يف العام املايض أن الفشــل يف 

الحــّد مــن الجــوع يف العامل يرتبــط ارتباطًا وثيًقــا بازدياد النزاعات 

والعنــف يف أجــزاء متعــددة من العــامل، وأن الجهود املبذولة 

ملكافحــة الجــوع يجب أن تتــامىش مع الجهــود الرامية إىل الحفاظ 

عــىل الســالم. ويتضمن تقريــر هذا العام أدلة جديــدة تؤكد ارتفاع 

معــدالت الجــوع يف العامل، مــا يتطلب توجيــه نداء أقوى التخاذ 

اإلجــراءات. وعــالوة عــىل ذلك، ويف حني أنه يجــدر بنا أن نزرع بذور 

الســالم مــن أجل تحقيق األمــن الغذايئ وتحســني التغذية و"عدم 

إهــامل أحــد"، يجــب علينا أيًضــا مضاعفة الجهــود لبناء القدرة عىل 

الصمــود يف وجــه تغري املنــاخ لتحقيق األمن الغــذايئ والتغذية.

ويف عــام 2017، يقــدر أن عدد األشــخاص الذين يعانــون من النقص 

التغــذوي قــد وصل إىل 821 مليون نســمة - أي حوايل شــخص 

واحــد من كل تســعة أشــخاص يف العامل. ويبــدو أن النقص التغذوي 

وانعــدام األمن الغذايئ الشــديد يف تزايــد تقريبــا يف جميع األقاليم 

الفرعيــة يف أفريقيــا، وكذلــك يف أمريــكا الجنوبيــة، يف حني أن حالة 

النقــص التغذوي مســتقرة يف معظم أقاليم آســيا. 

وكان هنــاك اســتنتاج مشــّجع أكرث يف العام املــايض مفاده أن االتجاه 

املتصاعــد يف انتشــار النقــص التغــذوي مل ينعكــس بعد يف معدالت 

التقــزم لــدى األطفال، ويســتمر هذا الوضع هــذا العام كذلك. 

وينبغــي اعتــامد نهــج متعــدد القطاعات للحد مــن عبء التقزم 

والهــزال، ولعــالج الهزال بالطريقــة املناســبة للحد من االعتالل 

والوفيــات يف مرحلــة الطفولة.

ويســاهم انعــدام األمن الغذايئ الذي نشــهده اليــوم أيضا، باإلضافة 

إىل مســاهمته يف النقــص التغــذوي، يف الوزن الزائــد والبدانة، وهو 
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تقديم

مــا يفــرس يف جــزء منه تواجد هذين الشــكلني من ســوء التغذية 

يف العديــد مــن البلدان. ويف عام 2017، طــال الوزن الزائد لدى 

األطفال أكرث من 38 مليون طفل دون ســن الخامســة، وســّجلت 

أفريقيــا وآســيا نســبة 25 و46 يف املائة عىل التــوايل من املجموع 

العاملــي. كــام تتزايد معــدالت فقر الدم لدى النســاء والبدانة لدى 

البالغــني عــىل املســتوى العاملي - حيــث أن واحدة من كل ثالث 

نســاء يف ســن اإلنجــاب تعاين من فقر الــدم، ويعاين أكرث من واحد 

مــن كل مثانيــة بالغــني مــن البدانة، أي أكرث من 672 مليون نســمة. 

وإن مشــكلة البدانــة هــي األكــرث أهمية يف أمريكا الشــاملية، ولكن 

مــن املقلــق أن نــرى اتجاًها تصاعديًا حتــى يف إقليمي أفريقيا وآســيا 

اللذيــن يســجالن أقــل معدالت البدانــة. وباإلضافة إىل ذلك، يزيد 

الــوزن الزائــد والبدانــة من خطر األمراض غــري املعدية، مثل داء 

الســكري مــن النــوع 2 وارتفاع ضغط الــدم والنوبــات القلبية وبعض 

الرسطان. أشكال 

وعــالوة عــىل النزاعــات والعنف يف أجزاء كثرية مــن العامل، تتآكل 

املكاســب التــي تحّققــت يف القضاء عىل الجوع وســوء التغذية 

جــراء التقلبــات املناخية وحــاالت التعرض ملخاطــر مناخية أكرث 

تعقيــًدا وتواتــًرا وكثافــة، كام يتبــنّي يف الجزء الثاين من هــذا التقرير. 

وإن معــدالت الجــوع أســوأ بكثري يف البلــدان ذات النظم الزراعية 

التــي تتأثر بشــكل كبــري بهطول األمطــار وتقلب درجات الحراراة 

والجفاف الشــديد، وحيث تعتمد ســبل كســب العيش نســبة عالية 

مــن الســكان عــىل الزراعة. وإذا ما أردنا بناء عــامل خاٍل من الجوع 

وســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله بحلول عــام 2030، ال بد من ترسيع 

وتــرية اإلجراءات وتوســيع نطاقهــا لتعزيز قدرة النظــم الغذائية 

وســبل عيش األشــخاص عىل الصمــود والتكيف ملواجهــة تقلبات 

املنــاخ واألحــوال املناخية القصوى.

وســيتطلب بنــاء القــدرة عىل الصمود يف وجــه تغري املناخ إدراج 

التكيــف مــع تغري املنــاخ والحد من مخاطــر الكوارث وإدارتها يف 

السياســات والربامج واملامرســات القصرية واملتوســطة والطويلة 

األجــل. وميكن أن تسرتشــد الحكومــات الوطنية واملحليــة بنتائج 

وتوصيــات منصــات السياســات العامليــة القامئة: تغري املنــاخ )اتفاقية 

األمــم املتحــدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ واتفــاق باريس لعام 

2015(؛ والحــد مــن مخاطر الكوارث )إطار ســنداي للحد من 

مخاطــر الكــوارث(؛ واالســتجابة لحاالت الطورائ اإلنســانية )مؤمتر 

القمــة العاملــي للعمــل اإلنســاين والصفقة الكربى(؛ وتحســني التغذية 

والنظــم الغذائيــة الصحيــة )املؤمتر الــدويل الثاين املعنــي بالتغذية 

وعقــد األمم املتحــدة للعمل من أجــل التغذية 2016–2025(؛ 

والتنميــة كجــزء من خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030. وإن 

العديــد مــن منصات السياســات هــذه منفصلة حاليًا عــن بعضها 

للغايــة وغــري متواءمــة. ولذلــك، يجدر بنا بذل املزيــد من الجهود 

مــن أجــل تحقيــق تكامل أفضل بــني هذه املنصات لضــامن تنفيذ 

اإلجــراءات عــرب القطاعات وداخلهــا، مثل البيئــة واألغذية والزراعة 

والصحــة، مــن أجل تحقيق أهــداف متامســكة للتصدي لآلثار 

الســلبية والتهديــدات التي يســببها تغــري املناخ والتقلبــات املناخية 

املتطرفــة بالنســبة إىل األمــن الغذايئ للســكان وإمكانيــة متتعهم 

بنظــم غذائيــة صحية والتغذيــة اآلمنة والصحة.
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وتســتدعي الرؤيــة التحوليــة لخطــة التنمية املســتدامة لعام 2030 

والتحديــات الجديــدة التــي نواجهها يف القضاء عىل الجوع وســوء 

التغذيــة، أن نجــدد ونعزز الرشاكات االســرتاتيجية بــني منظامتنا 

الخمــس. ونؤكد مــن جديد عزمنــا والتزامنــا بتكثيف العمل 

املتضافــر لتحقيــق طموحــات خطة عــام 2030 وبناء عامل خاٍل من 

الجــوع ومن جميع أشــكال ســوء التغذية. وتشــكل العالمات املثرية 

للقلــق لزيــادة انعدام األمن الغذايئ واملســتويات املرتفعة ألشــكال 

مختلفــة مــن ســوء التغذية تحذيــًرا واضًحا بأنه ال يــزال يتعني القيام 

بكثــري مــن العمــل للتأكد من "عدم إهامل أحــد" عىل الطريق 

نحــو تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة املتعلقــة باألمن الغذايئ 

والتغذية املحّســنة.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

لألمم املتحدة

Gilbert F. Houngbo
رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

Henrietta H. Fore
املدير التنفيذي لليونيسيف

Tedros Adhanom Ghebreyesus
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

David Beasley
املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي
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أعدت شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية يف منظمة األغذية والزراعة التقرير عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 2018 بالتعاون مع شعبة 

اإلحصاء التابعة إلدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومبساعدة فريق من الخرباء الفنيني من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.

واسرتشدت عملية إعداد التقرير بفريق استشاري رفيع املستوى ضّم كبار املدراء املعينني من الرشكاء يف النرش الخمسة لألمم املتحدة. وقّرر هذا الفريق، 

بقيادة منظمة األغذية والزراعة، الخطوط العريضة للتقرير وحدد محور تركيزه املواضيعي.كام أنه أرشف عىل فريق الصياغة الفنية املؤلف من خرباء 

من كل من الوكاالت الخمس املشاركة يف النرش. وضم فريق الصياغة الفنية خرباء خارجيني شاركوا يف إعداد وثائق املعلومات األساسية الستكامل البحوث 

وعملية تحليل البيانات التي اضطلع بها أعضاء فريق الصياغة.

وأصدر فريق الصياغة عدًدا من النتائج املؤقتة، مبا يف ذلك مخطط تفصييل، ومسودة أوىل، ومسودة نهائية للتقرير. وقام فريق استشاري رفيع املستوى 

باستعراض مسودات التقرير، والتحقق من صحتها، وإجازتها، يف كل مرحلة من مراحل عملية اإلعداد. وقد خضع التقرير النهايئ ملراجعة تقنية دقيقة من 

جانب اإلدارة العليا والخرباء الفنيني من مختلف األقسام واإلدارات داخل كل وكالة من الوكاالت الخمس لألمم املتحدة، سواء أكان ذلك يف املّقار الرئيسية أو 

يف املكاتب امليدانية. وأخريًا، خضع التقرير الستعراض تنفيذي وتم إقراره من قبل رؤساء الوكاالت الخمس املشاركة يف النرش.

المنهجية
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شاركت يف إعداد تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 2018 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

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

 Cindy وتولت التنسيق العام له ،José Rosero Moncayoو Marco V. Sánchez Cantillo توىل إدارة املطبوع ،Kostas Stamoulis وبقيادة

Holleman، محررة املطبوع، وجميعهم من إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية يف منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع أعضاء لجنة توجيهية مؤلفة من 

Paul Winters )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(. 

 Carlo Cafiero منظمة الصحة العاملية(، وعارف حسني )برنامج األغذية العاملي(. وقام كل من( Francesco Brancaو ،)اليونيسيف( Victor Aguayoو

 Roland Kupkaو Chika Hayashiالصندوق الدويل للتنمية الزراعية(، و( Ashwani Muthooو Arthur.Ama Brandfordو ،)منظمة األغذية والزراعة(

)اليونيسيف(، وYvonne Forsén )برنامج األغذية العاملي(، وMarzella Wüstefeld )منظمة الصحة العاملية( باملساهمة يف التنسيق وتقديم الدعم التحريري 

الفني. وقدم الرؤساء التنفيذيون وكبار املوظفني يف الوكاالت الخمس املشاركة يف إعداد املطبوع تعليقات قيّمة واملوافقة النهائية عىل التقرير.

 Klaus باالشرتاك مع Carlo Cafiero 1.1منظمة األغذية والزراعة(. وقد أعّد الفصل( Anne Kepple وتم تنسيق الجزء 1 من التقرير من قبل

 Laurenceاليونيسيف( و( Chika Hayashi بينام أُعّد الفصل 2.1 من قبل .)منظمة األغذية والزراعة( Sara Vivianiو Anne Keppleو Grünberger

 Zita Weise Prinzoو Diana Estevezمنظمة األغذية والزراعة(؛ و( Trudy Wijnhoven باالشرتاك مع )منظمة الصحة العاملية( Strawn.Grummer

)منظمة الصحة العاملية(؛ وJulia Krasevec وRichard Kumapley وVrinda Mehra وLouise Mwirigi )اليونيسيف(. أما الفصل 3.1 فقد أعّدته 

  Hohfeld Gauravمنظمة األغذية والزراعة(؛ و( Trudy Wijnhovenو Meghan Miller باالشرتاك مع )منظمة األغذية والزراعة( Anne Kepple

Singhal )برنامج األغذية العاملي(؛ وDiana Estevez  وStrawn.Laurence Grummer )منظمة الصحة العاملية(؛ وChandana Maitra التي قامت 

بإعداد وثيقة معلومات أساسية. 

وتم تنسيق الجزء 2 من التقرير من قبل Cindy Holleman )منظمة األغذية والزراعة(. وقد أعّدت الفصلني 1.2 وCindy Holleman 2.2 باالشرتاك مع 

 Marzella Wüstefeld وLina Mahyالصندوق الدويل للتنمية الزراعية( و( Tisorn Songsermsawas؛ و)منظمة األغذية والزراعة( Trudy Wijnhoven

)منظمة الصحة العاملية(؛ وقدمت مدخالت من وثيقة معلومات أساسية من قبل Michele Meroni وFelix Rembold وAndrea Toreti )املفوضية 

 Mark Tadrossو Pierre Kloppersو Christopher Jackو Bruce Hewitsonو Olivier Crespo األوروبية . مركز البحوث املشرتك( باالشرتاك مع

)جامعة كيب تاون(؛ بينام أعّد الفصل 3.2 من قبل  Tania Osejo Carrillo )برنامج األغذية العاملي( باالشرتاك مع Cindy Holleman )منظمة األغذية 

والزراعة( وGiorgia Pergolini )برنامج األغذية العاملي(؛ وLina Mahy وZita Weise Prinzo وMarzella Wüstefeld )منظمة الصحة العاملية(. أما 

 Nora Boehm باالشرتاك معKathryn Millkenمنظمة األغذية والزراعة( و( Julia Wolfو Candotti.Sylvie Wabbes الفصل 4.2 فقد أعّدته 

وMaryline Darmaun وKaisa Kartunen وRebeca Koloffon وCatherine Leclercq وRoman Malec وTrudy Wijnhoven )منظمة األغذية 

شكر وتقدير
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شكر وتقدير

 Zita Weise Prinzoو Lina Mahyبرنامج األغذية العاملي(؛ و( Giorgia Pergolini؛ و)اليونيسيف( Cristina Klauthو Cristina Colon؛ و)والزراعة 

وMarzella Wüstefeld )منظمة الصحة العاملية(. وقدم Marco V. Sánchez Cantillo مدخالت تحريرية لجميع فصول الجزء 2.

 Giacomo Brancaو Manuel Barangeو Stephan Baasو Lavinia Antonaci وقُدمت تعليقات ومدخالت قيّمة بشأن التقرير من قبل كل من 

 Jacquelineو Andre Croppenstedtو Valentina Contiو Piero Confortiو Rene Castroو Dominique Burgeonو Jacqueline Demeranvilleو

 Anna Larteyو Adriana Ignaciukو Robert Gueiو Uwe Grewerو Elizabeth Grahamو Gustavo Gonzaleو Juan FengوDemeranville 

 Árni M. Mathiesenو Galimira Markovaو Giuseppe Maggioو Markus Lippو Panagiotis Karfakisو Alexander Jonesو Sooyeon Jinو

 Antonioو Luca Russoو Oscar Rojasو Ana Ocampoو Tamara Nanitashiviliو Jamie Morrisonو Meghan Millerو Enrico Mazzoliو

 Scognamillo وSalar Tayyib وJunko Sazaki وBarbara Sbrocca وDavid Sedik وRamasamy Selvaraju وJosef Schmidhuber وأحمد شكري 

 Yahor Vetlouو Benoist Veilleretteو Natalia Winder-Rossiو Emilie Wiebenو Andreas Thulstrupو Libor Stoukalو Ilaria Sistoو 

وMario Zappacosta وXia Zhang )منظمة األغذية والزراعة(؛ Frank Dentener وMateo Zampieri )املفوضية األوروبية - مركز البحوث املشرتك(؛ 

 Nerina Muzurovicو Liza Leclercو Juliane Friedrichو Ilaria Firmianو Constanza Di Nucci اليونيسيف(؛( Dolores Rioو Diane Holland

وJoyce Njoro وLauren Philipps وMarian Odenigbo )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(؛ Rogerio Bonifacio وKatiuscia Fara )برنامج األغذية 

 Klaus منظمة الصحة العاملية(. وكان( Amy Savageو Kim Petersen وKaren McCollو Adelheid Marschangو Jonathan Abrahams ؛)العاملي

 Chiamaka Nwosu مسؤولني عن إعداد البيانات عن النقص التغذوي واألمن الغذايئ، مع مدخالت من Chiamaka Nwosuو Grünberger 

وMarinella Crillo تحت إرشاف Carlo Cafiero  وSara Viviani. وقدم Salar Tayyib وفريق موازين األغذية التابع لشعبة اإلحصاء يف منظمة األغذية 

 Laurenceو Elaine Borghi مسؤولة عن تجميع البيانات عن التغذية مع مدخالت من Diana Estevez والزراعة، البيانات املساندة لذلك. وكانت

 Vrindaو Richard Kumapley منظمة الصحة العاملية(؛( Gretchen Stevensو Stefan Savinو Lisa Rogersو Leanne Rileyو Grummer-Strawn

Mehra )اليونسيف(.وكانت Valentina Conti )منظمة األغذية والزراعة( مسؤولة عن إعداد تحليل البيانات يف الجزء 2 وامللحقني 2 و3، مع بيانات من 

 Aurelien املفوضية األوروبية - مركز البحوث املشرتك(؛ وبيانات عن النزاعات واألزمات الغذائية من( Ferdinando Urbanoو Anne-Claire Thomas

 Kokesto Molepoو Fatima Mohamedو Luleka Dlaminiو Khadra Ghedi Alasow منظمة األغذية والزراعة(؛ وبيانات عن املناخ من( Mellin 

وTichaona Mukunga )جامعة كيب تاون(.

وحظي إعداد التقرير بدعم كّل من Max Blanck وAndrew Park وDaniela Verona من إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية يف منظمة األغذية والزراعة.

وقدمت دائرة برمجة االجتامعات والتوثيق لدى منظمة األغذية والزراعة خدمات الطباعة والرتجمة.

وتولت املجموعة املعنية بالنرش يف مكتب االتصاالت يف منظمة األغذية والزراعة توفري الدعم لعمليات التحرير والتصميم والتنسيق، فضاًل عن تنسيق إنتاج 

جميع إصدارات التقرير باللغات الرسمية السّت.
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الرسائل الرئيسية

ç  ما تزال األدلة الجديدة تشري إىل ارتفاع معدالت الجوع يف العامل

وانعكاس االتجاهات بعد انخفاض دام ملدة طويلة. ويقدر أنه يف عام 

2017، ازداد عدد الذين يعانون من النقص التغذوي إىل 821 مليون 

نسمة - أي حوايل واحد من كل تسعة أشخاص يف العامل.

ç  ورغم إحراز بعض التقدم يف الحّد من التقزم لدى األطفال، ما تزال

املستويات مرتفعة بشكل غري مقبول. فام يقارب 151 مليون طفل دون 

سّن الخامسة - أو أكرث من 22 يف املائة - يعانون من التقزم يف عام 2017. 

ç  وما يزال الهزال يصيب أكرث من 50 مليون طفل دون سّن الخامسة

يف العامل، ويتعرض هؤالء األطفال بشكل متزايد لخطر اإلعالل والوفاة. 

وباإلضافة إىل ذلك، يعاين ما يزيد عن 38 مليون طفل دون سّن الخامسة 

من الوزن الزائد. 

ç  وتتفاقــم البدانــة لــدى البالغني ويعاين أكرث من واحد من بني كل

مثانية أشــخاص بالغني يف العامل من البدانة، أو أكرث من 672 مليون 

شــخص. ويتواجد النقــص التغذوي والوزن الزائد والبدانة يف العديد 

من البلدان. 

ç  ويساهم انعدام األمن الغذايئ يف الوزن الزائد والبدانة، كام يتواجد

النقص الغذايئ وارتفاع معدالت هذه األشكال من سوء التغذية يف 

العديد من البلدان. وإن ارتفاع تكلفة األغذية املغذية والتوتر الناجم 

عن العيش يف ظل انعدام األمن الغذايئ وعمليات التكيّف الفسيولوجي 

مع القيود املفروضة عىل األغذية هي كلّها عوامل تساعد عىل تفسري 

األسباب التي من املحتمل أن تجعل األرس التي تفتقر إىل األمن الغذايئ 

تعاين من تزايد خطر الوزن الزائد والبدانة.

ç  ويؤدي ضعف القدرة عىل الوصول إىل األغذية إىل زيادة مخاطر

انخفاض الوزن عند الوالدة والتقزم لدى األطفال، األمر الذي يرتبط 

بتزايد خطر الوزن الزائد والبدانة يف مراحل الحقة من الحياة.

ç  ويهــدد التعــرض لظواهر مناخية أكرث تعقيــًدا وتواتًرا وكثافة

بتــآكل املكاســب التــي تحققت يف القضاء عىل الجوع وســوء التغذية 

مسارها. وعكس 

ç  وباإلضافة إىل النزاعات، تشكل التقلبات املناخية والظواهر املناخية

املتطرفة جزًءا من العوامل الرئيسية الكامنة وراء االرتفاع األكري يف 

معدالت الجوع يف العامل وأحد األسباب الرئيسية لألزمات الغذائية 

الشديدة. ويقوض األثر الرتاكمي للتغريات املناخية جميع أبعاد األمن 

الغذايئ، أي توافر األغذية والوصول إليها واستخدامها واستقرارها.

ç  وتتأثر التغذية إىل حد كبري بالتغيريات املناخية وتحمل نتيجة لذلك

عبئًا ثقياًل، كام يتضح ذلك يف رداءة جودة املواد الغذائية والتنوع الغذايئ 

لألغذية التي يتّم إنتاجها واستهالكها والتأثريات عىل املياه والرصف 

الصحي وآثارها عىل أمناط املخاطر الصحية واألمراض، وكذلك التغيريات 

يف العناية باألمهات ورعاية األطفال، والرضاعة الطبيعية.

ç  ويتعني ترسيع وترية اإلجراءات والنهوض بها من أجل تعزيز قدرة

النظم الغذائية وسبل كسب العيش والتغذية، عىل الصمود ملواجهة 

التقلبات والظواهر املناخية املتطرفة، والتكيف معها.

ç  وتتطلــب الحلــول زيادة الرشاكات والتمويل املتعدد الســنوات

والواســع النطــاق للربامج املتكاملة وذات النطاق القصري واملتوســط 

والطويــل األجــل للحد من مخاطر الكوارث وإدارتهــا والتكيف مع 

املناخ. تغري 

ç  وإن عالمات زيادة انعدام األمن الغذايئ واملستويات العالية

لألشكال املختلفة من سوء التغذية هي تحذير واضح بأن هناك هناك 

حاجة ملحة لعمل إضايف كبري عىل نحو عاجل للتأكد من "عدم إهامل 

أحد" عىل الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة 

باألمن الغذايئ والتغذية.
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موجز

النهوض برصد األمن الغذائي والتغذية يف حقبة 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030

شــّكل تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل العام املايض بداية 

حقبــة جديــدة يف مجال رصد التقدم املحرز نحو تحقيق عامل خاٍل من 

الجوع وســوء التغذية بجميع أشــكاله- وهو هدف وضعته خطة التنمية 

املســتدامة لعام 2030 )خطة عام 2030(. ويظهر التصدي لتحديات 

الجوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية بجميع أشــكاله، ال سيام 

يف الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة لخطة عام 2030: ضامن 

حصــول الجميــع عىل الغذاء اآلمن واملغذي والكايف )املقصد 2-1( ووضع 

حّد لجميع أشــكال ســوء التغذية )املقصد 2-2(. ومن املفهوم أيًضا أن 

تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية املســتدامة يعتمد إىل حد كبري 

عىل تحقيق األهداف األخرى لخطة عام 2030، عىل ســبيل املثال ال 

الحرص: القضاء عىل الفقر؛ وتحســني الصحة، والتعليم، واملســاواة بني 

الجنســني، والحصول عىل املياه النظيفة وخدمات الرصف الصحي؛ 

والعمل الالئق؛ والحّد من عدم املســاواة؛ والســالم والعدالة، ويساهم يف 

ذلك أيضا.

ومتثل هذه الرؤية التحولية الراســخة يف خطة عام 2030 واجبًا ملًحا 

إليجاد طرق جديدة للتفكري والعمل والقياس. فعىل ســبيل املثال، يشــري 

الوباء العاملي املتنامي املتمثل يف البدانة والذي يؤثر بشــكل متزايد 

عــىل البلــدان ذات الدخل املنخفض ويزيد برسعة العبء املتعدد 

األبعاد الناشــئ عن ســوء التغذية واألمراض غري السارية، إىل الحاجة 

إىل إعــادة النظــر يف كيفية تفكرينا وقياس الجوع ومدى انعدام األمن 

الغذايئ وكذلك صالتهام بالتغذية والصحة. ولحســن الحظ أن أدوات 

جمــع البيانــات والقياس آخذة يف التطور برسعة ملواجهة تحديات الرصد 

املنبثقــة عن خطة العمل الجديدة. 

وقد تضمن هذا التقرير العام املايض عدة ابتكارات تهدف إىل تشجيع 

طرق تفكري جديدة يف مجايل األمن الغذايئ والتغذية يف سياق خطة عام 

2030 واالستجابة لتحديات إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية 

وعقد األمم املتحدة للعمل املتعلق بالتغذية للفرتة 2016-2025. وقد 

تم توسيع نطاق التقرير ليشمل مجموعة تضّم ستة مؤرشات تغذوية 

تستخدم لرصد األهداف العاملية لجمعية الصحة العاملية بشأن التغذية 

واألمراض غري املعدية املتصلة بالنمط الغذايئ. منها أيًضا ثالثة من مؤرشات 

أهداف التنمية املستدامة. ويقّدم التقرير ألول مرة مؤرًشا جديًدا لألمن 

الغذايئ وانتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد استناًدا إىل مقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ، وهو تقدير نسبة السكان الذين يواجهون قيوًدا 

شديدة عىل قدرتهم عىل الحصول عىل غذاء كاٍف.

ال تزال األدلة تشي إىل ارتفاع معدالت اجلوع يف 
العامل خالل السنوات األخية، مما يشكل حتذيًرا هاًما 

بأننا لسنا على املسار الصحيح للقضاء على اجلوع 
حبلول عام 2030

مــا تــزال األدلة املتاحة هذا العام تشــري إىل ارتفاع معدالت الجوع يف 

العــامل. ووفًقــا للبيانات املتاحة، ازداد عدد األشــخاص الذين يعانون 

من الجوع خالل الســنوات الثالث املاضية وعادت املســتويات إىل ما 

كانــت عليــه قبــل عقد من الزمن. ويُقدر أن العدد املطلق لألشــخاص 

املتأثريــن بالنقــص التغذوي أو الحرمان املزمــن من الغذاء يف العامل 

قــد زاد مــن حوايل 804 ماليني نســمة يف عام 2016 إىل قرابة 821 

مليون نســمة يف عام 2017. ويزداد الوضع ســوًءا يف أمريكا الجنوبية 

ومعظــم املناطــق يف أفريقيــا، كام يبدو أن االتجــاه الرتاجعي يف النقص 

التغــذوي الــذي كانت تتميز به آســيا حتى وقت قريــب بدأ يتباطأ 

بشــكل كبــري. وما مل يتــم تكثيف الجهود، هناك خطــر عدم إمكانية 

تحقيــق مقصــد هــدف التنمية املســتدامة املتمثل يف القضاء عىل 

الجــوع بحلول عام 2030.

تواصل مستويات النقص الغذائي لدى األطفال 
اخنفاضها، يف حني أن مستويات البدانة لدى 

البالغني وفقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب تزداد
تشــكل التغذيــة الجيدة رشيــان الحياة للتنمية املســتدامة، وتدفع 

بعجلــة التغيــري الالزم نحو مســتقبل أكرث اســتدامة ورخاًء. وقد أحرز 

تقــّدم، رغــم محدودية حجمه ووتريته، يف مجــايل الحّد من التقزم 

لــدى األطفال وزيادة الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشــهر الســتة 

األوىل مــن الحيــاة. ومع ذلك، ويف حني أن معدل انتشــار الوزن الزائد 
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لدى األطفال دون ســن الخامســة رمبا مل يتغري كثرياً يف الســنوات 

األخــرية، فإن البدانــة لدى البالغني تواصــل ارتفاعها وتعاين واحدة من 

كل ثالث نســاء يف ســن اإلنجاب يف العامل من فقر الدم.

ويتزايــد خطــر الوفيات لدى األطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن 

مقابــل الطــول )الهزال(. ويف عام 2017، تأثر 7.5 يف املائة من األطفال 

دون ســن الخامســة بهذا الشكل من سوء التغذية، حيث تراوحت 

معدالت انتشــاره يف مختلف االقاليم بني 1.3 يف املائة يف أمريكا 

الالتينية و9.7 يف املائة يف آســيا.

وتتجىل أشــكال متعددة لســوء التغذية يف الكثري من البلدان. ويساهم 

ضعف قدرة الوصول إىل األغذية، الســيام األغذية الصحية، يف النقص 

الغــذايئ وكذلــك يف الوزن الزائد والبدانة. وهو يزيد من مخاطر انخفاض 

الوزن عند الوالدة والتقزم لدى األطفال وفقر الدم لدى النســاء يف ســن 

اإلنجاب، ويرتبط بالوزن الزائد لدى الفتيات يف ســن الدراســة والبدانة 

لدى النســاء، ال ســيام يف البلدان ذات الدخل املتوسط من الرشيحة 

العليــا والبلــدان ذات الدخل املرتفع. وإن ارتفاع تكلفة األغذية املغذية 

والتوتــر الناجــم عن العيش يف ظل انعدام األمن الغذايئ وعمليات 

التكيّف الفســيولوجي مع القيود املفروضة عىل األغذية هي كلّها 

عوامل تســاعد عىل تفســري األسباب التي تجعل األرس التي تفتقر إىل 

األمــن الغــذايئ تعاين من تزايد خطر الوزن الزائد والبدانة. وباإلضافة 

إىل ذلــك، ميكــن أن يؤدي الحرمان من األغذية لدى األمهات والرضع/

األطفــال إىل "التطبــع األييض" لدى الجنني ويف املراحل املبكرة من 

الطفولــة، مــام يزيد من خطر البدانة واألمراض غري املعدية املتصلة 

بالنمــط الغذايئ يف مراحل الحقة من الحياة.

تهدد التقلبات املناخية وحاالت التعرض لألحوال 
املناخية القصوى بتبديد املكاسب اليت حتققت يف 
القضاء على اجلوع وسوء التغذية وعكس اجتاهها
بعد دراســة شــاملة لدور النزاعات يف العام املايض، يتم الرتكيز يف 

عام 2018 عىل دور املناخ؛ وبشــكل أكرث تحديًدا، عىل تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى.

وتُعــّد تقلبات املناخ واألحــوال املناخية القصوى من بني العوامل 

الرئيســية الكامنــة وراء االرتفاعات األخرية يف معدالت الجوع العاملي 

وأحد األســباب الرئيســية لألزمات الغذائية الحادة. ويؤثر الطابع املتغري 

لتقلبــات املناخ واألحوال املناخية القصوى ســلباً عىل جميع أبعاد 

األمن الغذايئ )توافر األغذية والوصول إليها واســتخدامها واســتقرارها(، 

وكذلك األســباب األخرى الكامنة وراء ســوء التغذية املرتبطة برعاية 

األطفــال وتغذيتهم، والخدمات الصحية وســالمة البيئة. ويتزايد خطر 

انعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية يف الوقت الحارض ألن ســبل 

العيــش وأصولهــا - خاصة بالنســبة إىل الفقراء - تكون أكرث عرضة 

لتقلبــات املنــاخ واألحوال املناخيــة القصوى. فام الذي ميكن عمله ملنع 

هــذا التهديد من تبديد املكاســب التــي تحققت يف القضاء عىل الجوع 

وســوء التغذية يف السنوات األخرية وعكس اتجاهها؟ 

ويوّجــه هــذا التقرير نداًء عاجاًل لــإلرساع يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

وتوســيع نطاقهــا مــن أجل تعزيز القدرة عىل الصمــود يف وجه تقلبات 

املنــاخ واألحــوال املناخية القصوى. وتواجــه الحكومات الوطنية 

واملحليــة تحديــات يف محاولة تحديد تدابــري الوقاية من املخاطر 

ومعالجــة آثار هذه العوامل املســببة للضغط. وميكن االسرتشــاد يف 

ذلــك مبنصات السياســات العاملية والعمليات القامئــة التي تجعل 

القــدرة عــىل الصمود يف وجه املناخ عنرًصا هاًمــا: تغري املناخ )الذي 

ترعــاه اتفاقيــة األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ واتفاق 

باريــس لعــام 2015(؛ والحد من مخاطر الكوارث )إطار ســنداي للحد 

مــن مخاطر الكوارث(؛ واالســتجابة لحاالت الطورائ اإلنســانية )مؤمتر 

القمــة العاملي للعمل اإلنســاين والصفقة الكربى  2016(؛ وتحســني 

التغذيــة والنظــم الغذائية الصحية )املؤمتر الــدويل الثاين املعني 

بالتغذيــة وعقــد األمم املتحدة للعمل مــن أجل التغذية 2016–

2025(؛ والتنميــة )كجزء مــن اإلطار العام لخطة التنمية املســتدامة 

لعــام 2030(. غــري أنه من املهم ضامن تحقيــق تكامل أفضل بني 

منصــات السياســات والعمليات العاملية هذه لضامن اتســاق األهداف 

التــي تحققهــا اإلجراءات املتخذة عرب القطاعــات ويف داخلها، مثل 

البيئــة واألغذية والزراعة والصحة. وســيتوقف نجاح السياســات 

والربامج واملامرســات التــي تنفذها الحكومــات الوطنية واملحلية 
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بريو

حبوب يانيك.

  ©FAO/Claudia Canedo Lou
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ملواجهــة هــذه التحديات عىل عوامل مشــرتكة وكذلك أدوات وآليات 

محــددة وقابلة للتكيف مع ســياقات محددة.

ويعــرض الجــزء 1 من هذا التقرير أحدث االتجاهات يف معدالت 

الجوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية بجميع أشــكاله مع الرتكيز 

عــىل رصــد التقدم املحرز يف املقصدين 2-1 و2-2 من أهداف التنمية 

املســتدامة. كام يتعّمق تقرير هذا العام يف استكشــاف مؤرش الهزال 

لدى األطفال دون ســّن الخامســة. ويهدف القسم األخري من الجزء 1 إىل 

بناء جرس بني القســمني األولني من خالل استكشــاف الروابط القامئة بني 

انعدام األمن الغذايئ وأشــكال مختلفة من ســوء التغذية. وتُعرض الحالة 

الراهنة للمعارف بشــأن املســارات التي ميكن من خاللها أن يساهم 

ضعــف القــدرة يف الوصول إىل األغذية يف النقص الغذايئ وكذلك الوزن 

الزائد والبدانة، مام يؤدي إىل أشــكال متعددة لســوء التغذية يف الوقت 

نفســه عىل املســتوى القطري وحتى داخل األرس املعيشية نفسها.

ويتنــاول الجــزء 2 بدقة مدى تقويض تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوىالتقــدم يف مجــايل األمن الغذايئ والتغذية من خالل قنوات 

مختلفــة. ويعطــي التحليل يف نهاية املطاف توجيهات حول كيفية 

التغلب عىل التحديات الرئيســية الناجمة عن تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى، إذا ما أردنا تحقيق أهداف القضاء عىل الجوع وســوء 

التغذية بجميع أشــكاله بحلول عام 2030 )املقصدان 2-1 و2-2 من 

أهداف التنمية املســتدامة( وكذلك أهداف التنمية املستدامة األخرى 

ذات الصلــة، مبــا يف ذلك اتخاذ إجراءات ملكافحة تغري املناخ وآثاره 

)الهدف 13 من أهداف التنمية املســتدامة(. 
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توريت، جنوب السودان

 نساء من إحدى مجموعات املدارس 

الحقلية الزراعية الستني يف جنوب السودان 

يحملن الفحم ألغراض الطهي، وهو جزء 

من مرشوع تقوده منظمة األغذية والزراعة 

لتحسني التغذية وتعزيز قدرة األرس عىل 

التكيف مع انعدام األمن الغذايئ.

 ©FAO/Stefanie Glinski



الجزء  1
األمن الغذائي 
والتغذية حول 
العالم في عام 
2018



اجلزء  1   

 األمن الغذائي والتغذية 
في العالم في عام 2018

1.1 االجتاهات احلديثة يف 

جمايل اجلوع وانعدام 
األمن الغذائي

الرسائل الرئيسية

ç  ال تزال األدلة الجديدة تشــر إىل ارتفاع نســبة الجوع يف العامل يف

الســنوات األخرة بعد انخفاض مطول. ويُقدر عدد األشــخاص الذين 

يعانون من النقص التغذوي بحوايل 821 مليون شــخص - أي حوايل 

واحد من كل تســعة أشخاص يف العامل.

ç  ويبدو أن النقص التغذوي وانعدام األمن الغذايئ الشــديد يف

تزايــد تقريبــا يف جميع األقاليــم الفرعية يف أفريقيا، وكذلك يف أمريكا 

الجنوبية، يف حني أن الحالة مســتقرة يف معظم مناطق آســيا.

ç  وإن عالمــات زيــادة الجوع وانعدام األمن الغذايئ تحذر من

أنــه ينبغــي بذل املزيد مــن الجهود للتأكد من "عدم إهامل أحد" يف 

الطريــق نحو عامل متحرر من الجوع.

املقصد 2-1 من أهداف التنمية املستدامة

"القضــاء عــى الجوع وضامن حصول الجميع، وال ســـيام 

الفقــراء والفئــات الضعيفة، مبــن فيهم الرّضع، عى ما 

يكفيهــم مــن الغذاء املأمون واملغذي طــوال العام بحلول 

عام 2030".

انتشار النقص التغذوي

توقعــت طبعــة حالة األمن الغــذايئ والتغذية يف العامل لعام 2017 أن 

يكــون تراجــع انتشــار النقص التغذوي الــذي دام لعقد من الزمن قد 

وصــل إىل نهايتــه، ورمبا بدأ باالنعكاس. ونُســب ذلك إىل حد كبر، 

باإلضافة إىل عدم االســتقرار املســتمر يف املناطق التي تعاين من 

النزاعــات، إىل األحوال املناخية القاســية التــي أصابت العديد من 

مناطــق العــامل والتباطؤ االقتصادي الذي أثر عىل األوضاع الســلمية 

وزاد مــن ســوء حالة األمن الغــذايئ. وتؤكد أدلة جديدة اآلن أن 

انخفاض مســتويات االســتهالك الفردي لألغذيــة يف بعض البلدان، 

وزيــادة عدم املســاواة يف القدرة عــىل الحصول عىل األغذية لدى 

ســكان بلدان أخرى، قد ســاهام يف ما هو متوقع حاليًا بأن يكون 

زيادة إضافية يف النســبة املئوية لألشــخاص الذيــن يعانون من عدم 

كفاية اســتهالك الطاقة الغذائية يف العامل يف عام 2017. وتشــر 

أحــدث التقديــرات الصادرة عــن منظمة األغذية والزراعة إىل أن 

نســبة األشــخاص الذي يعانون من النقص التغــذوي قد ارتفعت عىل 

مــا يبــدو عىل مــدى عامني متتاليني، ولعلهــا بلغت 10.9 يف املائة يف 
عام 2017 )الشــكل 1 والجدول 1(.1

مــع أن الزيــادة املطلقة يف هذه النســبة املئوية قد تبــدو ضئيلة من 

املنظــور التاريخــي، نظرا إىل اســتمرار النمو الســكاين، فإنها تعني أن 

عدد األشــخاص الذين يعانون من الجوع قد ازداد خالل الســنوات 

الثــالث املاضيــة، وعاد إىل املســتويات التي كان عليهــا قبل حوايل عقد 

من الزمن )الشــكل 1(. ويقدر أن العدد املطلق لألشــخاص الذين 

يعانــون مــن النقص التغذوي يف العــامل قد زاد من حوايل 804 ماليني 

شــخص يف عام 2016 إىل ما يقارب 821 مليون شــخص يف عام 2017. 

ويرســل هذا االتجــاه تحذيًرا واضًحا بأنه لن يتــم تحقيق هدف 

التنميــة املســتدامة للقضــاء عىل الجــوع بحلول عام 2030 ما مل يتم 

تكثيــف الجهود املبذولة.

ولألســف، تؤكد هذه التقديرات الجديدة )انظر اإلطار 1( أن انتشــار 

النقــص التغــذوي يف أفريقيا وأوســيانيا يتزايد منذ عدد من الســنوات 

)الجدول 1(. وال تزال أفريقيا هي القارة التي تســجل أعىل نســبة 

انتشــار للنقــص التغــذوي الذي يطال 21 يف املائة من الســكان )أكرث 
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من 256 مليون شــخص(. كام أن التقديرات تكشــف أن االتجاه 

التنــازيل الــذي كانت تتميز به آســيا حتى وقــت قريب رمبا يكون قد 

وصل إىل نهايته. ويشــر انتشــار النقص التغذوي املتوقع آلســيا يف 

عــام 2017 إىل حالــة يُقــدر فيها أن 11.4 يف املائة من الســكان يعانون 

مــن النقــص التغذوي، وميثل ذلك أكرث من 515 مليون شــخص، مام 

يؤكــد أن هــذا اإلقليــم يضم أكرب عدد من األشــخاص الذين يعانون من 

النقــص التغذوي يف العامل.

يتضــح مــن خالل النظر عن كثب يف املناطق الفرعية يف آســيا أن 

منطقتي غرب وجنوب رشقي آســيا هام من املناطق التي تســاهم يف 

تباطــؤ هــذا االتجاه التنازيل، مــام يعكس حقيقة أن البلدان يف جنوب 

رشقي آســيا قد تأثرت بالظروف املناخية القاســية التي أثرت عىل توافر 

األغذية وأســعارها، يف حني أن البلدان يف آســيا الغربية تأثرت بالنزاعات 

املســلّحة التي طال أمدها.

ويف أفريقيا، أصبح الوضع أكرث إلحاًحا يف إقليم أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى حيث تشر التقديرات إىل أن 23.2 يف املائة من السكان - أو ما بني 

واحد من كل أربعة أشخاص وواحد من كل خمسة أشخاص يف اإلقليم 

- رمبا قد عانوا من الحرمان الغذايئ املزمن يف عام 2017. وقد لوحظ 

ازدياد انتشار النقص التغذوي يف جميع املناطق الفرعية يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى باستثناء أفريقيا الرشقية. ويالحظ حدوث زيادة طفيفة 

أخرى يف جنوب أفريقيا، بينام يسجل ارتفاع كبر يف أفريقيا الغربية، مام 

الشكل 1
يشهد عدد األشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل ارتفاًعا منذ 

سنة 2014 وبلغ 821 مليون نسمة حبسب التقديرات يف عام 2017

* يشــار إىل القيم املقــّدرة بالخطوط املنّقطة والدوائر الفارغة.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلزء  1   األمن الغذائي والتغذية حول العامل يف عام 2018

يعكس رمبا وجود عوامل مثل الجفاف2 وارتفاع أسعار األغذية3 وتباطؤ منو 

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد.4 وتؤدي ديناميكيات انتشار النقص 

التغذوي، إىل جانب النمو السكاين الرسيع، إىل زيادة هائلة يف إجاميل عدد 

األشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي )الجدول 2(. وقد ارتفع عدد 

األشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى من 181 مليون شخص يف عام 2010 إىل 222 مليون شخص تقريبًا 

يف عام 2016، أي بزيادة قدرها 22.6 يف املائة يف غضون ست سنوات - 

عىل أساس اإلسقاطات الحالية - وهي مرشحة لالرتفاع بقدر أكرب إىل أكرث 

من 236 مليون شخص يف عام 2017.

ومع أن ســياق النقص التغذوي ال يزال منخفًضا نســبيًا، إال أن 

الوضــع آخذ يف التدهــور يف أمريكا الجنوبية، حيث ارتفع انتشــار 

النقــص التغــذوي مــن 4.7 يف املائة يف عام 2014 إىل 5.0 يف املائة 

متوقعــة يف عــام 2017. وقد تكون هذه االتجاهات نتيجة الســتمرار 

انخفاض أســعار ســلع التصدير الرئيســية - وال ســيام النفط الخام - 

مام اســتنزف املــوارد املالية املخصصة للــواردات الغذائية، وخفض 

قــدرة الحكومات عىل االســتثامر يف االقتصــاد، وخفض إىل حد كبر من 

اإليــرادات املالية الالزمة لحامية أشــد الناس ضعًفــا يف مواجهة ارتفاع 

األســعار املحلية وفقدان الدخل.

اجلدول 1
معدل انتشار النقص التغذوي يف العامل، 2017-2005 

معدل انتشار النقص التغذوي )باملاليني(

2005201020122014201612017

14.511.811.310.710.810.9العامل

21.219.118.618.319.720.4أفريقيا

6.25.08.38.18.58.5أفريقيا الشاملية

6.25.04.84.65.05.0أفريقيا الشاملية )باستثناء السودان(

24.321.721.020.722.323.2أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

34.331.330.930.231.631.4أفريقيا الرشقية

32.427.826.024.225.726.1أفريقيا الوسطى

6.57.16.97.48.28.4الجنوب األفريقي

12.310.410.410.712.815.1أفريقيا الغربية

17.313.612.912.011.511.4آسيا

11.17.36.25.96.06.2آسيا الوسطى

18.112.310.69.79.99.8جنوب رشق آسيا

21.517.217.116.115.114.8آسيا الجنوبية

9.48.69.510.411.111.3آسيا الغربية

21.116.816.715.714.714.5آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية

15.211.510.19.08.98.9آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا

8.07.18.99.39.910.0آسيا الرشقية و أفريقيا الشاملية
9.16.86.46.26.16.1أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

23.319.819.318.517.116.5منطقة البحر الكاريبي

8.15.95.45.35.35.4أمريكا الالتينية

8.47.27.26.86.36.2أمريكا الوسطى

7.95.34.74.74.95.0أمريكا الجنوبية

5.55.25.45.96.67.0أوسيانيا

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

1   القيم املتوقعة.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

اإلطار 1
 السلسلة املنقحة لتقديرات انتشار النقص التغذوي 

واإلسقاطات لعام 2017

يف إطار التحضر لكل إصدار من حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، تجري 

شعبة اإلحصاءات يف املنظمة تنقيًحا مفصاًل لسلسلة كاملة من تقديرات انتشار 

النقص التغذوي، لتعكس جميع األدلة املستكملة أو اإلضافية التي تم جمعها 

منذ نرش اإلصدار السابق. ونتيجة لذلك، ال ميكن مقارنة سلسلة انتشار النقص 

التغذوي الواردة يف إصدارات مختلفة من التقرير مبارشة؛ ويُنصح القارئ 

بالرجوع إىل األرقام املبيّنة يف اإلصدار نفسه لتقييم تطور النقص التغذوي مع 

مرور الوقت.

e  ويف هذا اإلصدار، يتضمن تنقيح رئييس واحد سلسلة من البيانات السكانية

املستخدمة لجميع البلدان. ويتم حاليًا الحصول عىل أعداد السكان الوطنية 

من تنقيح عام 2017  للتوقعات السكانية العاملية5  التي أصدرتها شعبة 

السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة يف 

مايو/أيار 2017. وتجدر اإلشارة إىل أن السلسلة الجديدة من التقديرات 

السكانية قد تقدم أرقاًما مختلفة أيًضا للسنوات السابقة، حيث أنه تتم 

مراجعة السالسل اإلحصائية الرسمية بأثر رجعي يف كل مرة تتاح فيها 

بيانات جديدة ويتم تصحيح أوجه التناقض فيها. ولألعداد السكانية، سواء 

من حيث املستوى أو تشكيل العمر/الجنس، آثار عديدة عىل تقديرات 

انتشار النقص التغذوي، مبا أنها تدخل يف حساب مستويات الفرد من 

إمدادات الطاقة الغذائية، ويف معيار الحد األدىن من متطلبات الطاقة 

الغذائية، وتستخدم لحساب أعداد الذين يعانون من النقص التغذوي.

e  ويشمل هذا اإلصدار أيًضا تقديرات محّدثة عن إمدادات الطاقة الغذائية

لعدد من البلدان التي توجد فيها أكرب أعداد من السكان الذين يعانون 

من النقص التغذوي يف العامل، وذلك نتيجة لتنقيح املنهجية املستخدمة 

لتجميع ميزانيات األغذية.

وكام يف العادة، تُعرض تقديرات انتشار النقص التغذوي كمتوسطات مدتها 

ثالث سنوات عىل املستوى القطري وعىل شكل قيم سنوية عىل املستويني 

اإلقليمي والعاملي. واإلسقاطات رضورية الستخالص األرقام بالنسبة إىل أحدث 

فرتة زمنية. وكام يف اإلصدار السابق لحالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، تم 

الحصول عىل تقديرات انتشار النقص التغذوي لسنة 2017 من خالل عرض 

إسقاطات منفصلة لكل من معاير النموذج أي استهالك الطاقة الغذائية، 

ومعامل تغّر هذا االستهالك، والحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية.

إسقاطات استهالك الطاقة الغذائية. تشر معظم البيانات األخرة املتاحة من 

ميزانيات األغذية الوطنية يف معظم البلدان إىل سنة واقعة بني 2013 و2016. 

ولتقدير قيمة استهالك الطاقة الغذائية للسنوات األخرة، يتم استخدام البيانات 

املتعلقة بتوافر الحبوب واللحوم للفرد الواحد - املتاحة من شعبة التجارة 

واألسواق يف منظمة األغذية والزراعة - لتقدير معدالت التغر املحتملة يف 

توافر نصيب الفرد من الطاقة الغذائية من 2013 أو 2014 أو 2015 أو 2016 

)بحسب البلد( إىل 2017. ثم يتم تطبيق معدالت التغر هذه عىل آخر قيم 

استهالك الطاقة الغذائية املتاحة الستخدامها يف اإلسقاطات حتى عام 2017.

إسقاطات معامل التغّي. مبا أن البيانات االستقصائية لألرس املعيشية غر 

متوافرة لعام 2017، يتم استخدام معامل التغّر، يف معظم البلدان، من آخر 

بيانات مسح الستهالك األغذية يف اإلسقاطات حتى عام 2017 دون أي تغير. 

لكن عندما تتوافر تقديرات النتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد - استناًدا إىل 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ - يتم استخدامها كمعلومات مساعدة 

يف إسقاطات معامل التغّر. ومنذ عام 2014، تقدم بيانات مقياس املعاناة من 

انعدام األمن الغذايئ األدلة يف الوقت املناسب عىل التغرات يف انتشار انعدام 

األمن الغذايئ الشديد التي قد تعكس التغرات يف انتشار النقص التغذوي بشكل 

وثيق. وميكن استخدام هذه التغرات الستنتاج التغرات املحتملة يف معامل 

التغّر التي رمبا قد حدثت يف آخر عام. ويبني التحليل التفصييل الذي أجرته 

شعبة اإلحصاءات التابعة ملنظمة األغذية والزراعة بشأن إنتشار النقص التغذوي 

واملعاير األساسية أن معامل التغّر يفرّس حوايل ثلث االختالفات، يف املتوسط، 

يف انتشار النقص التغذوي بعد حساب االختالفات يف استهالك الطاقة الغذائية 

والحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية. وبالتايل، بالنسبة إىل البلدان التي 

وافقت عىل نرش التقديرات الوطنية النتشار انعدام األمن الغذايئ عىل أساس 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، تم استخدام التغرات يف انعدام األمن 

الغذايئ الشديد من 2016 و2017 لتحديد التغرات املحتملة يف معامل التغّر 

خالل نفس الفرتة. وقد متّت، بالنسبة إىل تلك البلدان، مراجعة معامل التغّر 

مبقدار من شأنه أن يولد تغيرًا بنسبة 1 يف املائة يف انتشار النقص التغذوي يف 

كل مرة يالحظ فيها تغر بنسبة 3 يف املائة يف شدة انعدام األمن الغذايئ.

إسقاطات الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية. تستند الحدود الدنيا 

من متطلبات الطاقة الغذائية يف عام 2017 إىل الرتكيبة السكانية املتوقعة من 

التوقعات السكانية العاملية )مراجعة 2017، املتغّر املتوسط( الصادرة عن 

شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة.

وتخضع هذه اإلســقاطات للتنقيح يف الطبعات املســتقبلية من هذا التقرير مع 

توافر بيانات جديدة من الدراســات االســتقصائية والبيانات الرسمية الجديدة 

عــن ميزانيــات األغذية. وملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة املالحظة املنهجية 

يف امللحق 1.
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اجلزء  1   األمن الغذائي والتغذية حول العامل يف عام 2018

معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد بني السكان، 
استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ

قدم تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، العام املايض، وللمرة 

األوىل، تقديرات عن انتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد استناًدا إىل 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ6 )أنظر اإلطار 2(. 

وتســتند التقديــرات التــي جمعتها املنظمة باســتخدام مقياس املعاناة 

مــن انعــدام األمن الغذايئ يف أكرث مــن 140 بلًدا حول العامل،7 وعىل 

البيانــات التــي جمعتها املؤسســات الوطنية باســتخدام مقياس املعاناة 

مــن انعــدام األمن الغذايئ أو مقاييس األمــن الغذايئ األخرى التي 

تســتند إىل املعانــاة من انعدام األمن الغــذايئ يف عدد من البلدان 

يف األمريكيتــني وأفريقيا وآســيا.8 وقد متت معايــرة التقديرات عىل 

املســتوى الوطني مقابــل املقياس املرجعي العاملــي للمعاناة من 

انعــدام األمن الغذايئ لضــامن قابليتها للمقارنــة يف جميع أنحاء 

العــامل.9 ومــن املمكــن أن تتاح نتائج مقيــاس املعاناة من انعدام األمن 

الغــذايئ يف وقت جد مناســب، موفرة بذلك صــورة آنية للحالة دون 

أن تســتند إىل اإلسقاطات.

اجلدول 2
عدد األشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل، 2017-2005 

معدل انتشار النقص التغذوي )باملاليني(

2005201020122014201612017
945.0820.5805.7783.7804.2820.8العامل

196.0200.2205.2212.5241.3256.5أفريقيا

9.78.517.617.819.520.0أفريقيا الشاملية

176.7181.0187.6194.7221.9236.5أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

113.5119.1113.3117.1129.6132.2أفريقيا الرشقية

36.236.536.436.140.842.7أفريقيا الوسطى

3.64.24.24.65.25.4الجنوب األفريقي

33.031.933.736.946.356.1أفريقيا الغربية

686.4569.9552.2523.1514.5515.1آسيا

6.54.64.04.04.24.4آسيا الوسطى

219.1178.4160.4142.6139.5139.6آسيا الرشقية

101.773.765.160.663.663.7جنوب رشقي آسيا

339.8293.1299.6289.4278.1277.2آسيا الجنوبية

19.420.123.126.529.130.2آسيا الغربية

346.3297.7303.7293.4282.3281.6آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية

320.7252.1225.5203.2203.1203.3آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا

29.128.640.744.348.650.1آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
51.140.738.938.538.939.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

9.18.07.97.77.27.0البحر الكاريبي

42.132.631.030.831.732.3أمريكا الالتينية

12.411.611.911.611.011.0أمريكا الوسطى

29.621.119.119.320.721.4أمريكا الجنوبية

1.81.92.02.32.62.8أوسيانيا
>27.6>27.5>27.3>27.2>27.0 >26.4أمريكا الشاملية وأوروبا2

1   القيم املتوقعة.

2   تشــر األرقام الخاصة بأمريكا الشــاملية وأوروبا إىل نســبة أقّل من 2.5 يف املائة من الســكان سنويًا.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

اإلطار 2
كيف يتم قياس اجلوع وانعدام األمن الغذائي؟

معدل انتشار النقص التغذوي

انتشار النقص التغذوي هو املؤرش التقليدي الذي تستخدمه منظمة األغذية 

والزراعة لرصد الجوع عىل املستويني العاملي واإلقليمي. وقد تم وضعه عندما 

كان هناك عدد قليل جًدا من الحكومات الوطنية، وال سيام يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض، التي كانت تجمع بانتظام البيانات حول استهالك األغذية. 

وقد اعتمدت املنهجية عىل البيانات املجمعة عىل املستوى القطري املتاحة 

ملعظم البلدان وعىل البيانات العرضية بشأن استهالك األغذية املتاحة لعدد 

قليل من البلدان، إلنتاج تقديرات لنسبة السكان الذين ال يستطيعون الحصول 

بانتظام عىل ما يكفي من الطاقة الغذائية لصحة جيدة وحياة نشطة. ومع 

مرور الوقت، وبفضل التقدم املحرز يف تنفيذ الدراسات االستقصائية الوطنية 

لألرس املعيشية، ازداد عدد البلدان القادرة عىل تقديم معلومات عن عدم 

املساواة يف الحصول عىل األغذية لدى سكانها. ويقوم حاليًا املزيد من  البلدان 

يف العامل بجمع املعلومات عن قدرة األشخاص عىل الحصول عىل األغذية يف 

الدراسات االستقصائية السكانية الوطنية الدورية، مام يولد بيانات تستخدم 

بصورة متزايدة لتحسني تقديرات املنظمة عىل املستوى القطري بشأن انتشار 

النقص التغذوي.

ومبا أن معظم الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية ال تقدم دلياًل مبارًشا 

عىل االستهالك الفردي لألغذية، يتم تقدير انتشار النقص التغذوي باستخدام 

منوذج إحصايئ يتم فيه توزيع منوذج االستهالك املعتاد عىل األفراد املمثلني 

للسكان. ومن بني التحذيرات من استخدام هذا النهج أنه ميكن تحقيق 

االستنتاج عىل مستوى مجموعة من السكان فقط، وتصنيفه فقط إىل النقطة 

التي يسمح بها التمثيل يف املسوح التي جمعت فيها البيانات. وبالنظر إىل 

توافر البيانات الحالية ملعظم البلدان، ال ميكن إنتاج تقديرات النتشار النقص 

التغذوي عىل مستويات تفصيلية كافية للتمكن من تحديد مجموعات سكانية 

ضعيفة معينة داخل البلدان، مام يقيد رصد الهدف الطموح املتمثل يف القضاء 

عىل الجوع يف جدول األعامل الذي يهدف إىل "عدم إهامل أحد". وأيًضا، بسبب 

الطبيعة االحتاملية وهوامش عدم اليقني املرتبطة مبعاير بارامرتات النموذج، 

التي تشر عادة إىل فواصل الثقة لنحو 5 نقاط مئوية حول التقدير، ال ميكن 

ملؤرش انتشار النقص التغذوي أن يرصد املزيد من التقدم يف الحد من الجوع 

عندما تكون مستويات انتشار النقص التغذوي منخفضة جًدا بالفعل.

معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد وسط السكان، استناًدا إىل 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 

استكاماًل للمعلومات التي يوفرها مؤرش انتشار النقص التغذوي والسامح برصد 

املقصد 2-1 لهدف التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي بطريقة أكرث فعالية، 

استلهمت املنظمة بالبلدان التي تستخدم بالفعل نهًجا مختلًفا لقياس انعدام 

األمن الغذايئ. ويستند هذا النهج إىل الطلب من السكان، مبارشة يف املسح، 

باإلبالغ عن حدوث ظروف أو سلوكيات معروف بأنها تعكس القيود املفروضة 

عىل الحصول عىل األغذية. وتتكون وحدة مسح مقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ من مثانية أسئلة تم اختيارها واختبارها بعناية، وأثبتت فعاليتها 

يف قياس شدة حالة انعدام األمن الغذايئ لدى املستجيبني يف مختلف السياقات 

الثقافية واللغوية واإلمنائية. ومن السهل معالجة بيانات مقياس املعاناة من 

انعدام األمن الغذايئ، بحيث ميكن الحصول عىل النتائج يف الوقت املناسب، 

وتوفر صورة آنية عن الوضع الراهن.

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ لديه ميزتني تجعالنه أداة قيمة 

ملواجهة تحديات املراقبة املبيّنة يف خطة عام 2030. أوال، مبا أنه مقياس يستند 

إىل املسح املبارش، باإلمكان تصنيف النتائج عند تضمينه يف املسوح اإلحصائية 

السكانية الوطنية الواسعة النطاق، وبالتايل املساعدة يف تحديد املجموعات 

السكانية الفرعية األكرث ترضًرا من انعدام األمن الغذايئ ضمن بلد ما. ثانيا، من 

املمكن تقدير انتشار انعدام األمن الغذايئ عند مستويات مختلفة من الشدة. 

يكون الشخص الذي يعاين من انعدام أمن غذايئ حاد قد أمىض أياما كاملة دون 

تناول الطعام بسبب نقص املال أو املوارد األخرى )انظر الشكل أدناه(. 

ورغم االستناد إىل أساليب ومصادر مختلفة للبيانات، فإن معدل انتشار 

النقص التغذوي ومعدل انتشار حالة انعدام األمن الغذايئ الشديد هام 

مقياسان ملدى الحرمان الغذايئ الشديد لدى السكان. )انظر اإلطار 3 والشكل 4(
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اجلزء  1   األمن الغذائي والتغذية حول العامل يف عام 2018

أمن غذا� إ� انعدام 
خفيف � ا�من الغذا� 

انعدام ا�من 
الغذا� ا�عتدل

انعدام ا�من 
الغذا� الشديد

عدم تناول أي 
�دة  أغذية 
يوم أو أك�.

تقويض جودة 
ا�غذية وتنوعها.

عدم التيقن بشأن القدرة 
ع� الحصول ع� الغذاء.

تقليص كمية ا�غذية،
وإسقاط بعض 

الوجبات الغذائية.

هذا الشخص: 
 •

•

•

� �تلك ما يكفي من النقود أو 
ا وارد للحصول ع� غذاء صحي؛

غ� متيقن من قدرته ع� الحصول 
ع� غذاء؛

ر�ا أسقط بعض الوجبات أو نفد 
غذاؤه � بعض ا�حيان.

هذا الشخص: 
 •
•

نفد غذاؤه؛
مر عليه يوم كامل دون تناول أي 

طعام � بعض ا�حيان أثناء السنة.
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8.98.48.910.2

22.322.4
25.4

29.8

7.36.66.56.97.66.37.69.81.51.51.21.4

سبة ا�ئوية 
الن

ا�قاليم

أمريكا الش	لية وأوروباأمريكا ال�تينيةآسياأفريقيا العا�

اإلطار 2
)يتبع(

الشكل 2
انعدام األمن الغذائي الشديد أعلى يف عام 2017 مما كان عليه يف عام 2014 يف مجيع 

األقاليم باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا، مع زيادات ملحوظة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية

املصــدر: وضعته شــعبة اإلحصاءات يف منظمــة األغذية والزراعة لهذا التقرير.

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة. 

انعدام األمن الغذايئ استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ: ماذا يعني هذا؟ 
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

ووفقاً آلخر تقديرات منظمة األغذية والزراعة ، فقد تعرض ما يقرب من 10 

يف املائة من سكان العامل يف عام 2017 إىل انعدام أمن غذايئ شديد، أي ما 

يناهز 770 مليون شخص. وعىل املستوى اإلقليمي، ترتاوح القيم ما بني 1.4 

يف املائة يف أمريكا الشاملية وأوروبا وحوايل 30 يف املائة يف أفريقيا. وكام هو 

الحال بالنسبة إىل انتشار النقص التغذوي، فإن انعدام األمن الغذايئ الشديد 

آخذ يف االرتفاع عىل املستوى العاملي، مدفوعا باالتجاهات التي لوحظت يف 

أفريقيا وأمريكا الالتينية. )انظر الشكل 2 والجدول 3 والجدول 4(.

من املهم أن نالحظ أنه ال ينبغي الخلط بني انتشار انعدام األمن الغذايئ 

الشديد، استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، وبني 

مؤرشات أخرى تستخدم مصطلحات مامثلة لوصف ظروف انعدام األمن 

الغذايئ )انظر اإلطار 4(.

الفوارق بني الجنسني يف ما يتعلق باألمن الغذايئ
إن دراسة االختالفات يف نتائج التنمية بني الرجال والنساء مهمة بشكل خاص 

للكشف عن أوجه التفاوت بني الجنسني وعن األسباب املحتملة وكيفية 

معالجتها. تتمثل إحدى امليزات املثرة لالهتامم للبيانات التي يتم جمعها 

باستخدام مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ عىل املستوى الفردي يف 

إمكانية دراسة الفوارق بني الجنسني يف ما يتعلق باألمن الغذايئ. 

يكشــف تحليــل بيانــات مقياس املعاناة من انعــدام األمن الغذايئ التي 

جمعتهــا منظمــة األغذيــة والزراعة يف أكرث مــن 140 يلدا، يف أفريقيا 

وآســيا وأمريــكا الالتينية ، أن معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ 

الشــديد أعــىل قليالً بني النســاء ، مع وجود أكــرب اختالفات يف أمريكا 

n .)3 الالتينية. )الشــكل

اجلدول 3
 معدل انتشار انعدام األمن الغذائي الشديد، استناًدا إىل مقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذائي،  2017-2014 
معدل االنتشار )النسبة املئوية ملجموع السكان(

2014201520162017
8.98.48.910.2العامل

22.322.425.429.8أفريقيا

11.210.011.712.4أفريقيا الشاملية

25.025.228.633.8أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

25.925.429.732.4أفريقيا الرشقية

33.934.335.648.5أفريقيا الوسطى

21.320.430.830.9الجنوب األفريقي

20.721.923.829.5أفريقيا الغربية
7.36.66.56.9آسيا

1.91.72.73.5آسيا الوسطى

0.91.0>0.5 >0.5 آسيا الرشقية

7.36.69.310.1جنوب رشقي آسيا

13.512.010.110.7آسيا الجنوبية

8.89.09.410.5آسيا الغربية

13.011.69.810.4آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية
2.42.23.33.6آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا

9.99.510.511.4آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.البحر الكاريبي

7.66.37.69.8أمريكا الالتينية

12.710.28.312.5أمريكا الوسطى

5.54.77.38.7أمريكا الجنوبية
غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.أوسيانيا

1.51.51.21.4أمريكا الشاملية وأوروبا2

غ.م. = البيانــات غر متاحة 

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.

| 9 |
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سبة ا�ئوية لشخا
الن

العا�

رجالنساء

أمريكا الش�لية وأوروباأمريكا ال	تينيةآسياأفريقيا 

الشكل 3
 النساء أكثر عرضة من الرجال النعدام األمن الغذائي الشديد 

يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry .املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. أصوات الجوعى )متوســطات الســنوات الثالث 2015-2017(. يف: منظمة األغذية والزراعة. روما

اجلدول 4
 عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد، 

استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي، 2017-2014 
العدد )باملاليني(

2014201520162017

647.3618.9665.7769.4العامل

260.1267.0311.2374.9أفريقيا

24.622.526.729.0أفريقيا الشاملية

235.4244.5284.5345.9أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

100.5101.7121.9136.8أفريقيا الرشقية

50.652.756.579.2أفريقيا الوسطى

13.312.919.820.1جنوب أفريقيا

71.177.286.3109.8أفريقيا الغربية

319.3291.4287.9311.9آسيا

1.31.11.92.5آسيا الوسطى

15.316.4>9.1>9.0آسيا الرشقية

46.042.159.865.8جنوب رشق آسيا

242.2218.1186.2199.2آسيا الجنوبية

22.323.224.728.0آسيا الغربية

243.5219.3188.1201.7آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية

53.548.975.182.2آسيا الرشقية وجنوب رشقي آسيا

46.945.751.557.0آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.منطقة البحر الكاريبي

21.617.614.522.2أمريكا الوسطى

22.819.430.836.7أمريكا الجنوبية

16.216.313.515.2أمريكا الشاملية وأوروبا

غ.م. = البيانــات غر متاحة 

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اإلطار 3
نظرة جمملة على انتشار النقص التغذوي وانعدام 

األمن الغذائي الشديد

مع أن هذين املقياسني يستندان إىل بيانات مختلفة ونهج مختلف، فإن األدلة 

املقدمة من حيث األرقام واالتجاهات يف انعدام األمن الغذايئ الشديد، استناًدا 

إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، تتسق مع تلك الواردة يف سلسلة 

األرقام حول انتشار النقص التغذوي. وإن ذلك ليس مفاجئًا عندما نعترب أن 

انعدام األمن الغذايئ الشديد، والتخفيض الناتج يف كمية األغذية املستهلكة، 

قد يؤدي إىل عدم القدرة عىل تغطية احتياجات الطاقة الغذائية )أي حالة 

"النقص التغذوي" كام هي محددة يف منهجية انتشار النقص التغذوي(. وإن 

التحليل املشرتك للمؤرشين يعزز اعتقادنا بأننا نفهم االتجاهات الحقيقية عىل 

نحو مالئم.

كــام أن وجود رؤيتني بديلتني ملشــكلة الجوع يوفــر فرصة مهمة للتدقيق 

يف قيم املؤرشين بالنســبة إىل البلدان املعينة. وباإلشــارة إىل املتوســط خالل 

الفــرتة 2014-2016، ميكن املقارنة بني اإلنتشــار املقّدر للنقص التغذوي 

وانعدام األمن الغذايئ الشــديد عرب عدد من البلدان. ويظهر الرســم البياين 

الوارد يف الشــكل 4 أن املؤرشين يوفران صورة متســقة ملعظم البلدان رغم 

وجود بعض االختالفات.

وإن الرسم البياين مفيد بالفعل لتحديد البلدان التي تكون فيها الفوارق 

بني املؤرشين كبرة جًدا، مام يدّل عىل الحاجة إىل املزيد من االستقصاء 

لكشف املشاكل املحتملة يف البيانات.10 وهناك بلدان يكون فيها معدل انتشار 

النقص التغذوي أكرب بكثر من شدة انعدام األمن الغذايئ )النقاط يف القسم 

السفيل األمين من الرسم البياين(. ويف بعض الحاالت، قد يكون معدل انتشار 

النقص التغذوي مرتفًعا جًدا نظرًا إىل عدم إمكانية تحديث السرة الذاتية 

ونظرًا إىل عدم توفر إمكانية الوصول إىل بيانات االستقصاءات الحديثة،11 بينام 

قد تكون يف حاالت أخرى شدة انعدام األمن الغذايئ منخفضة للغاية. ويف 

بلدان أخرى )النقاط يف القسم العلوي األيرس من الرسم البياين(، قد يكون 

تقدير انتشار النقص التغذوي أقّل مام هو مقّدر أو أن تقديرات شدة انعدام 

األمن الغذايئ قد تكون مرتفعة للغاية.

الشكل 4
يظهر معدل انتشار النقص التغذوي ومعدل انتشار انعدام األمن الغذائي الشديد 

وجود اتساق بني معظم البلدان رغم وجود اختالفات بينها

مالحظات: يقترص هذا الرقم عىل البلدان التي تشــر التقديرات إىل أّن معدل انتشــار النقص التغذوي فيها أكرب من 2.5 يف املائة والتي توجد بشــأنها تقديرات ملعدل انتشــار انعدام األمن 
الغذايئ الشــديد. ويســتخدم مقياس لوغاريتمي للبيانات من أجل إبراز االختالفات بني القيم األصغر.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة اســتناًدا إىل متوســطات السنوات الثالث 2016-2014.
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اإلطار 4
تقييمات األمن الغذائي اخملتلفة ألهداف خمتلفة

مبا أن تقديرات انتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد عىل أساس مقياس 

املعاناة من انعدام األمن الغذايئ قد صدرت ألول مرة يف عام 2017، فإن هناك 

حاجة مستمرة لتوضيح العالقة بني هذا املؤرش واملؤرشات األخرى التي قد 

تستخدم مصطلحات مامثلة لوصف ظروف انعدام األمن الغذايئ. وعىل وجه 

الخصوص، بالنظر إىل االستخدام الواسع النطاق للنظام املتكامل لتصنيف 

مراحل األمن الغذايئ، من الشائع أن يطلب البعض توضيحات بشأن العالقة 

بني عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد املقدر 

باستخدام مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، وعدد األشخاص املصنفني 

بأنهم يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد وبحاجة إىل تدخالت عاجلة 

)املرحلة 3 أو أسوأ( يف تقارير النظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ. 

)أنظر www.ipcinfo.org لالطالع عىل أمثلة عن هذه التقارير(.

ويختلف نطاق وأساليب وغرض ومعنى األرقام الصادرة يف سياق تحليالت 

النظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ عن اإلحصاءات التي يتم 

إعدادها لرصد أهداف التنمية املستدامة. ويتمثل مقياس النظام املتكامل 

لتصنيف مراحل األمن الغذايئ األكرث شيوًعا يف تحليل النظام املتكامل لتصنيف 

مراحل األمن الغذايئ الحاد، وهذا هو املشار إليه هنا. وبالتايل، ال ميكن وال 

ينبغي املساواة وال الخلط بني النسب املئوية أو أعداد األشخاص الذين يعانون 

من انعدام األمن الغذايئ املنشورة يف تقارير النظام املتكامل لتصنيف مراحل 

األمن الغذايئ وبني معدالت انتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد املستندة إىل 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ الشديد. وإن فهم االختالفات بني 

االثنني أمر بالغ األهمية لالستخدام الصحيح لكّل مجموعة من األرقام، حيث 

أن لكليهام قيمة كبرة يف دعم اتخاذ القرارات االسرتاتيجية.

ويتمثل الهدف العام إلطار رصد أهداف التنمية املستدامة يف رصد 

اإلنجازات اإلمنائية وهو يستند إىل رفع التقارير عن عدد من املؤرشات 

الرئيسية والصالحة عامليًا والقابلة للمقارنة. ويعتمد عىل مؤرشات كميّة 

صارمة اتفقت عليها املجموعة املشرتكة بني الوكاالت والخرباء املعنية مبؤرشات 

أهداف التنمية املستدامة التابعة للجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة. وتم 

جمع البيانات الخاصة مبقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ الشديد يف 

إطار استقصاءات متثيلية وطنية للسكان، ضمن مهلة 12 شهرًا يف العادة. 

ويجري من ثم تعديل املقاييس املنبثقة عن املقياس مقارنة بدرجة الشدة 

املرجعية العاملية ويُستعان بها لتقدير انتشار انعدام األمن الغذايئ بصورة 

قابلة للمقارنة عىل املستوى العاملي.

أمــا النظــام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ فيســعى تحديًدا إىل 

اإلشــارة إىل املجموعات الســكانية التي هي بأمس الحاجة إىل إجراءات. 

ويســتند التصنيــف، تحقيًقا لذلــك، إىل تقاطع األدلة املتاحة من عدة مصادر. 

وبغية التوصل إىل توافق تقني يف اآلراء بشــأن تصنيف شــدة حالة انعدام 

األمــن الغــذايئ، يجري فريق من املحللني تقييــاًم نقديًا وتحلياًل لجميع األدلة 

املتاحة بشــأن األمن الغذايئ وتجــري مقارنتهام مع املؤرشات العاملية املوحدة 

وتفســرها من ثّم يف ضوء الســياقات املحلية. ونتيجة لذلك، تعطي تحليالت 

التصنيــف األدلة الالزمة لدعم عمليــة التخطيط للتصدي لحاالت الطوارئ. 

وميكــن لتحليــل التصنيــف أن ينقل صورة حالة األمن الغذايئ يف املناطق دون 

الوطنية عادة باســتخدام بيانات مل ميِض عليها أكرث من شــهرين أو ثالثة 

أشــهر، بغيــة إعطاء ملحة عامة عن الوضــع الراهن واملتوقع وإلعطاء معلومات 

لصانعي القرارات بشــأن االحتياجات الراهنــة واملقبلة للتصدي لهذه 

األوضــاع. واألرقام الصادرة عن التصنيف، عىل أهميتها القصوى لالســتجابة 

االســرتاتيجية، ليست مخصصة الســتخدامها يف رصد اإلنجازات املحققة عىل 

الصعيد العاملــي لتحقيق أهداف التنمية.
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

2.1 التقدم احملرز حنو 

حتسني التغذية
الرسائل الرئيسية

ç  يعاين أكرث من 50 مليون طفل دون ســّن الخامســة يف العامل من

الهــزال. ويعيــش نصفهم تقريبًا يف آســيا الجنوبية وربعهم يف أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكربى. وســتتطلب معالجة عبء الهزال اتباع نهج 

متعــدد الجوانب، مبا يف ذلك الوقايــة منه وتحديده املبكر وعالجه.

ç  وتم إحراز تقدم يف الحد من التقزم عند األطفال. ومع ذلك، كان هناك

ما يقارب 151 مليون طفل دون سّن الخامسة يف العامل - أو 22 يف املائة - ال 

يزالون يعانون من التقزم يف عام 2017، وميثل ذلك انخفاًضا بنسبة 25 يف 

املائة يف عام 2012، ويعود ذلك بشكل أسايس إىل التقدم املحرز يف آسيا. 

ويعاين أكرث من 38 مليون طفل دون سن الخامسة من الوزن الزائد.

ç  ويزداد معدل انتشار فقر الدم لدى النساء والبدانة لدى البالغني

سوًءا. ويعاين أكرث من واحد من كل مثانية أشخاص بالغني يف العامل من 

البدانة وتعاين واحدة من كل ثالث نساء يف سن اإلنجاب من فقر الدم.

املقصد 2-2 من أهداف التنمية املستدامة

"وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، 

مبا يف ذلك تحقيق املقاصد املتفق عليها دوليا بشأن التقزّم 

والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات 

التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن 

بحلول عام 2025."  

وتشكل التغذية عنرصًا أساسيًا يف خطة عام 2030. ويدعو املقصد 2-2 

إىل وضع حد لجميع أشكال سوء التغذية، كام أن التغذية الجيدة تضع 

األساس لتحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة )الشكل 5(. وتدعم 

التحسينات يف التغذية بشكل مبارش تحقيق ضامن الصحة الجيدة والرفاه 

)الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة(، بينام تلعب أيًضا دورًا يف 

القضاء عىل الفقر )الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة(، وضامن 

التعليم الجيد )الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة(، وتحقيق املساواة 

بني الجنسني )الهدف 5 من أهداف التنمية املستدامة(، وتعزيز النمو 

االقتصادي )الهدف 8 من أهداف التنمية املستدامة(، والحد من أوجه 

عدم املساواة )الهدف 10 من أهداف التنمية املستدامة(. وبهذه الطريقة، 

فإن التغذية الجيدة هي رشيان الحياة للتنمية املستدامة، وهي تدفع 

عجلة التغيرات الالزمة ملستقبل أكرث استدامة وازدهارًا.

وافقت الدول األعضاء يف جمعية الصحة العاملية يف عام 2012 عىل ستة 

أهداف عاملية لتحسني تغذية األمهات والرضع واألطفال الصغار بحلول 

عام 2025. وتدعو أهداف جمعية الصحة العاملية هذه إىل اتخاذ تدابر 

من أجل: )1( الحد من فقر الدم عند النساء يف سّن اإلنجاب؛ )2( والحد 

من انخفاض الوزن عند الوالدة؛ )3( وزيادة معدالت الرضاعة الطبيعية 

الخالصة عند الرضع؛ )4( والحد من التقزم؛ )5( والحد من الهزال؛ )6( 

ووقف ارتفاع الوزن الزائد عند األطفال دون سّن الخامسة. وتشكل 

األهداف الثالثة األخرة جزًءا من إطار رصد أهداف التنمية املستدامة. 

وملواءمتها مع املوعد النهايئ املتمثل يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

يف عام 2030، تم متديد مجموعة أهداف عام 2025 هذه إىل عام 2030 

لوضع أهداف عاملية للتغذية )أنظر اإلطار 5(. وباإلضافة إىل ذلك، دعت 

أيًضا خطة عمل جمعية الصحة العاملية إىل الوقاية من األمراض غر 

املعدية ومكافحتها، وإىل خفض البدانة لدى البالغني بحلول عام 2025.

ويتتبع تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 2018 التقدم 

املحرز يف ستة من املؤرشات السبعة املذكورة أعاله. وسيتم إصدار 

تقديرات انخفاض الوزن عند الوالدة يف وقت الحق من عام 2018 بعد 

نرش هذا التقرير وبالتايل فهي غر معروضة هنا.

االجتاهات العاملية
عىل الصعيد العاملي، ال تزال نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين 

يعانون من التقزم آخذة يف االنخفاض، وكانت النسبة 22 يف املائة يف عام 

2017. كام انخفض عدد األطفال الذين يعانون من التقزم من 165.2 

مليون طفل يف عام 2012 إىل 150.8 ماليني طفل يف عام 2017، مام 

ميثل انخفاًضا بنسبة 9 يف املائة خالل فرتة الخمس سنوات هذه. ويف 

عام 2017، كان 7.5 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة يعانون 

من الهزال - أي 50.5 ماليني طفل -. ومنذ عام 2012، يبدو أّن النسبة 

العاملية من األطفال الذين يعانون من الوزن الزائد قد راوحت مكانها 

حيث بلغت 5.4 يف املائة يف عام 2012 )سنة األساس ملقاصد جمعية 

الصحة العاملية( و5.6 يف املائة )أو 38.3 ماليني طفل( يف عام 2017.

وعــىل الصعيــد العاملي، تم إرضاع 36.9 يف املائة من األطفال دون 

ســن ستة أشهر بواســطة الرضاعة الطبيعية الخالصة يف عام 2012 

)اســتناًدا إىل أحــدث البيانات لكل بلــد تتوافر لديه بيانات ما بني عامي 

2005 و2012(، يف حني أن النســبة كانت تبلغ 40.7 يف املائة للرضاعة 
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محور خطة عام 2030

األمم المتحدة: عشر سنوات من
العمل على التغذية

التغذية السليمة تزيد إنتاجية 

ن القدرات العقلية  الع�لة وتُحس�

ن الصحة وتطيل العمر وتحس�

عدم اتباع نظام غذا� مغذ 

بالقدر الكا� يضعف كث�اً 

القدرة ع� التعلم وال�كيز

تحس� تغذية البنات والنساء 

ن التعليم ويحد من  وا�طفال يُحس�

انعدام ا�ساواة ب� الجنس�

ض�ن التغذية الجيدة يتطلب توف� 

ا�ياه ا�أمونة وال¤ف الصحي

التغذية الجيدة للجميع تزيد الطلب 

ع� ا�غذية الصحية وتتطلب 

مصادر للطاقة النظيفة ا�تجددة

سوء التغذية بكل أشكاله يُخف�ض 

ا²نتاجية ا±قتصادية ويزيد تكاليف 

الرعاية الصحية دون داعٍ
زة طوال العمر تدعم  µالتغذية ا�عز

التعلم وإمكانات ا±بتكار ±حقاً

تقليص التفاوتات الحالية � 

التغذية سيحد من تفاوت الدخول

ا�دن ا�ستدامة تحتاج إ¹ نُظم 

غذائية ح«ية وريفية متكاملة

ترشيد استه¾ك ا�غذية 

وإنتاجها يُخف�ض الفاقد 

وا�هدر من ا�غذية

نُظم ا�غذية ا�ستدامة 

تحد من انبعاثات 

غازات الدفيئة

تدهور ال�بة وانخفاض 

د  التنوع البيولوجي يُهد�

قدرتنا ع� إنتاج ا�غذية

الحرب والنزاع عوامل 

أساسية رئيسية 

±نعدام ا�من الغذا�

إعطاء ا�ولوية للتغذية ع� الصعيد العا�ي 

Ç يكن بهذه ا�همية � أي وقت من ا�وقات 

ويتطلب تنسيقاً ب� جميع الجهات الفاعلة

تحس� التغذية يُخفف 

الضغط السكاÈ ع� 

Çمحيطات العا

الشكل 5
التغذية أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

املصــدر: إدارة التغذيــة من أجل الصحة والتنميــة يف منظمة الصحة العاملية، 2018.

| 14 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

اإلطار 5
متديد فرتة أهداف التغذية جلمعية الصحة العاملية حىت عام 2030

وافقت جمعية الصحة العاملية يف عام 2012 عىل ستة أهداف عاملية لتحسني 

تغذية األمهات والرضع واألطفال بحلول عام 2025. ويف وقت الحق، يف عام 

2015، وضعت أهداف التنمية املستدامة خطة عمل عاملية إلجراء تحسينات 

كربى يف مجال التغذية بحلول عام 2030، ووضعت هدفًا محدًدا هو إنهاء 

جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، مبا يف ذلك تحقيق أهداف 

عام 2025 ومعالجة االحتياجات التغذوية لدى املراهقات والنساء الحوامل 

واملرضعات واملسّنني.

وبهدف احرتام املوعد النهايئ لجميع أهداف التنمية املستدامة يف عام 

2030، مددت  منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية وجمعية 

الصحة العاملية أهداف التغذية حتى العام نفسه - وجعلت بذلك بعًضا منها 

أكرث طموًحا - مع األخذ باالعتبار املنهجية األصلية املستخدمة والطموحة 

املعلنة يف أهداف التنمية املستدامة املتمثلة يف "إنهاء جميع أشكال سوء 

التغذية" وإمكانية تحقيق املقاصد الجديدة.13 

وتم حساب املقاصد الخاصة بالتغذية لعام 2030 بناء عىل نهج مشابه 

للنهج املستخدم ملقاصد عام 2025. وحسبت معدالت التحّسن بني عامي 

1999 و2017 لكل مؤرش بالنسبة إىل جميع البلدان التي توافرت بيانات 

عن االتجاهات املسجلة فيها. وبعد استبعاد البلدان التي حققت بالفعل 

مستوى منخفض من سوء التغذية، تم اختيار نسبة 20 يف املائة من بني جميع 

معدالت التحّسن كمعدل طموح للتحسني، ولكن أُثبت أيًضا أنه قابل للتطبيق 

يف عدد كبر من البلدان. وتم بعد ذلك تطبيق هذه النسبة من املعدل 

السنوي للتحسن عىل خط األساس عامليًا لحساب هدف جديد لعام 2030. 

وتم تقريب األرقام النهائية. وبالنسبة إىل مؤرشين اثنني )انخفاض الوزن عند 

الوالدة وفقر الدم لدى النساء يف سّن اإلنجاب(، كان معدل التحسن املايض 

بطيئًا جًدا يف تحقيق الهدف الذي وضعته جمعية الصحة العاملية، حتى 

بحلول عام 2030. وبالتايل، بالنسبة إىل هذين املؤرشين، فإن الهدف املُراجع 

لعام 2030 هو نفسه لعام 2025، مبا أّن مستوى الطموح لعام 2030 ال ينبغي 

أن يكون أقّل من املستوى املتفق عليه لعام 2025.

أمــا بالنســبة إىل املؤرشات األخــرى، فيتم اقرتاح مقاصــد أكرث طموًحا 

.2030 لعام 

املقاصد العاملية اخلاصة بالتغذية املنقحة لعام 2030 )من خط األساس لعام 2012( 
مقصد عام 2030مقصد عام 2025

التقزم
تخفيض عدد األطفال دون سّن الخامسة الذين يعانون من 

التقزم بنسبة 40 يف املائة.
تخفيض عدد األطفال دون سّن الخامسة الذين يعانون من 

التقزم بنسبة 50 يف املائة.

فقر الدم
تخفيض معدل فقر الدم لدى النساء يف سّن اإلنجاب بنسبة 

50 يف املائة.
تخفيض معدل فقر الدم لدى النساء يف سن اإلنجاب بنسبة 

50 يف املائة.

تخفيض معدل انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة 30 يف املائة.تخفيض معدل انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة 30 يف املائة.انخفاض الوزن عند الوالدة

عدم وجود أي زيادة يف البدانة عند األطفالالبدانة عند األطفال
تخفيض معدل البدانة عند األطفال والحفاظ عليه عند أقل 

من 3 يف املائة.

الرضاعة الطبيعية
زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل 

إىل ما ال يقل عن 50 يف املائة.
زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل 

إىل ما ال يقل عن 70 يف املائة.

الهزال
تخفيض معدل الهزال عند األطفال والحفاظ عليه عند أقل من 

5 يف املائة.
تخفيض معدل الهزال عند األطفال والحفاظ عليه عند أقل من 

3 يف املائة.

املصــدر: منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمم املتحدة للطفولة. 2018. متديــد فرتة املقاصد الخاصة بتغذية األم والرضع واألطفال الصغار حتى عام 2030. وثيقة للمناقشــة.
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سبة ا�ئوية 
الن

التقزم 

(دون سن الخامسة)

الهزال 

(دون سن الخامسة)

زيادة الوزن  

(دون سن الخامسة)

الرضاعة الطبيعية الخالصة 

(< 6 أشهر) 

فقر الدم 

(النساء � سن ا�نجاب)

البدانة 

(ا�شخاص البالغون)

الطبيعيــة الخالصة يف عام 2017 )اســتناًدا إىل أحدث البيانات للبلدان 

مــا بني عامي 2013 و2017(.

ومــن املخجــل أّن واحدة من كل ثالث نســاء يف ســّن اإلنجاب ال تزال 

تعــاين مــن فقــر الدم، مع مــا يرتتب عىل ذلك من آثــار صحية كبرة 

للنســاء وأطفالهــّن. وقــد ارتفع معدل انتشــار فقر الدم لدى النســاء 

يف ســن اإلنجاب بشــكل متزايد من 30.3 يف املائة يف عام 2012 

إىل 32.8 يف املائــة يف عــام 2016. ويف الوقت نفســه، تســتمر البدانة 

لــدى البالغــني يف االرتفاع ســنة بعــد األخرى، من 11.7 يف املائة 

يف عــام 2012 إىل 13.2 يف املائــة يف عــام 2016، أو 672.3 ماليني 

نســمة )الشكل 6(.

األمناط اإلقليمية
تشر نظرة عن كثب إىل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الثالثة إىل وجود 

اختالفات إقليمية واضحة جًدا )الشكل 7(. ويف حني أن معظم األقاليم قد 

حققت بعض التقدم عىل األقل نحو الحّد من انتشار التقزم بني عامي 2012 

 و2017، شهدت أفريقيا أقّل تقدم محرز من حيث التحسن النسبي. 

الشكل 6
ال يزال هناك طريق طويل لتحقيق مقاصد 2025 و2030 فيما يتعلق بالتقزم 
واهلزال والوزن الزائد والرضاعة الطبيعية اخلالصة وفقر الدم لدى النساء 

يف سن اإلجناب والبدانة لدى البالغني

املصادر: تستند بيانات التقزم والهزال والوزن الزائد إىل بيانات منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمر/ البنك الدويل. 2018. مجموعة منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة 
 www.who.int/nutgrowthdb/estimatesو https://data.unicef.org/topic/nutritio .]الصحة العاملية والبنك الدويل: التقديرات اإلقليمية والعاملية املشرتكة لسوء التغذية. إصدار مايو/أيار 2018  ]عىل اإلنرتنت 

وhttps://data.worldbank.org . وتستند بيانات الرضاعة الطبيعية الخالصة إىل بيانات منظمة األمم املتحدة للطفولة. 2018. تغذية الرضع واألطفال: الرضاعة الطبيعية الخالصة، الرضاعة الطبيعية السائدة. بيانات منظمة 
األمم املتحدة للطفولة: رصد حالة األطفال والنساء ]عىل اإلنرتنت[. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتستند بيانات فقر الدم إىل بيانات منظمة الصحة العاملية. 2017. 

بيانات املرصد الصحي العاملي ]عىل اإلنرتنت[. http://apps.who.int/gho/data/node.imr.PREVANEMIA?lang=en؛ وتستند بيانات البدانة لدى البالغني إىل منظمة الصحة العاملية. 2017. بيانات املرصد الصحي 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en .]العاملي ]عىل اإلنرتنت
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العا�***أوسيانيا**آسيا*أفريقيا أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي

زيادة الوزنالهزال

التقزم

الهزال

زيادة الوزن
م�ي�

م�ي�
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الشكل 7
رغم بعض التقدم للحد من معدل انتشار التقزم لدى االطفال دون سّن اخلامسة، 

ال يزال املاليني منهم يعانون التقزم واهلزال والوزن الزائد

مالحظات: * آســيا باســتثناء اليابان؛ **أوســيانيا باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلندا؛ *** إجاميل العوامل العاملية يف التقديرات الخاصة "باملناطق األكرث منًوا"، ولكن ال يتم عرض التقديرات الخاصة "باملناطق األكرث منًوا" بســبب 
انخفاض التغطية الســكانية.

املصــدر: منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل لإلنشــاء والتعمر/البنك الدويل. 2018. مجموعــة منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحــة العاملية والبنك الدويل: التقديرات 
.https://data.worldbank.orgو www.who.int/nutgrowthdb/estimatesو https://data.unicef.org/topic/nutrition .]اإلقليمية والعاملية املشــرتكة لســوء التغذية. إصدار مايو/أيار 2018  ]عىل اإلنرتنت
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اجلزء  1   األمن الغذائي والتغذية حول العامل يف عام 2018

ويف عام 2017، كان يف أفريقيا وآسيا أكرث من تسعة أطفال من بني كل عرشة 

أطفال مصابني بالتقزم عىل مستوى العامل، مام ميثل 39 و55 يف املائة عىل 

التوايل. وشهدت أفريقيا اتجاًها تصاعديًا يف عدد األطفال الذين يعانون من 

التقزم، يف حني شهدت آسيا أكرب انخفاض نسبي يف انتشار التقزم. وإن حدود 

الثقة يف ما يتعلق بالتقديرات ألوسيانيا واسعة للغاية بحيث ال ميكن التوصل 

إىل استنتاجات واضحة.

ويف عام 2017، كان هناك 50.5 ماليني طفل دون سّن الخامسة يعانون 

من الهزال، وكان واحد من بني كل عرشة أطفال يف آسيا وأوسيانيا يعاين 

من الهزال؛ مقارنة بواحد فقط من بني كل مائة طفل يف أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي. ويرتكز معظم العبء يف آسيا، حيث يتأثر سبعة من بني 

كل عرشة أطفال يف العامل بالهزال يف ذلك اإلقليم.

ويف عــام 2017، عــاىن 38.3 ماليني طفل من الوزن الزائد، ومثلت 

أفريقيا وآســيا 25 و46 يف املائة عىل التوايل من املجموع العاملي، رغم 

كونهــام اإلقليمــني اللذين توجد فيهام أقّل نســبة من األطفال الذين 

يعانون من الوزن الزائد )5.0 يف املائة يف أفريقيا و4.8 يف آســيا(. 

ويتواجد أعىل معدل انتشــار للوزن الزائد يف أوســيانيا )8.7 يف املائة( 

وأمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبي )7.3 يف املائة(. ومل يكن هناك أي 

تغر كبر يف انتشــار الوزن الزائد أو يف األرقام يف أي إقليم بني عامي 

2012 و2017.

إن معــدالت الرضاعة الطبيعية الخالصة يف أفريقيا وآســيا هي 1.5 

مرات أعىل منها يف أمريكا الشــاملية حيث ال يحصل ســوى 26.4 يف 

املائة من األطفال دون ســّن الســتة أشهر عىل حليب األم حرصيًا. 

وعىل العكس، فإن انتشــار فقر الدم لدى النســاء يف ســّن اإلنجاب يف 

أفريقيا وآســيا أعىل بثالث أضعاف مام هو عليه يف أمريكا الشــاملية. 

ومل يظهر أي إقليم انخفاًضا يف معدالت انتشــار فقر الدم لدى النســاء 

يف ســّن اإلنجاب. وإن نســبة البدانة لدى البالغني هي األعىل يف أمريكا 

اإلطار 6
االستفادة من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 2025-2016

أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2016 عن عقد األمم املتحدة 

للعمل من أجل التغذية 2016-2025، الذي يشار إليه أيًضا بعبارة "عقد 

التغذية"، وذلك إلعطاء جميع أصحاب املصلحة فرصة فريدة ومحددة زمنيًا 

لتعزيز الجهود املشرتكة وتحقيق مستقبل أكرث صحة واستدامة. وأقرّت البلدان 

الحاجة إىل اتخاذ إجراءات رسيعة ومتواصلة إلنهاء سوء التغذية بجميع أشكاله، 

ويف كل مكان دون إهامل أحد.

وقــدم األمــني العام لألمم املتحــدة التقرير األول عــن تنفيذ عقد 

التغذيــة إىل الــدورة الثانيــة والســبعني للجمعية العامــة لألمم املتحدة.14 

ويوفــر التقريــر اســتعراًضا للتقدم املحــرز يف تنفيذ االلتزامــات الوطنية 

بشــأن التغذيــة. ويوجــد حاليًا 183 بلًدا لديه سياســات وطنيــة تتضمن 

أهدافـًـا وإجــراءات خاصة بالتغذيــة: 105 بلدان لديهــا خطط لقطاع 

الصحــة مــع مكونــات للتغذية، و48 بلــًدا لديه خطــط تنمية وطنية ذات 

أهــداف متكاملــة للتغذيــة، وحــوايل 70 بلًدا بذل جهــوًدا لتعميم األمن 

الغــذايئ والتغذيــة يف السياســات القطاعية وبرامج االســتثامر. وعالوة 

عــىل ذلــك، نفــذ 57 بلًدا تدابــر للوقاية والحد مــن مخاطر انعدام األمن 

الغــذايئ، يف حــني أن 28 بلــًدا قد طبّق تدابــر اجتامعيــة واقتصادية للحد 

مــن قابليــة التأثــر وتعزيز قدرات املجتمعــات املحليــة املعرضة ملخاطر 

تغــر املناخ والطــوارئ الناتجة عنه.

ومــع ذلك، ومن أجــل تحقيق املقاصــد العاملية املوضوعــة، ينبغي 

زيــادة تنفيــذ الربامج القطرية، وزيادة االســتثامرات يف مجــال التغذية، 

وتعزيــز االتســاق يف ما بني السياســات. ويشــّجع عقد التغذيــة الحكومات 

عــىل وضــع التزامــات )محددة وقابلــة للقياس وميكــن بلوغها وواقعية 

وحســنة التوقيــت( لالســتثامر العاجــل والعمل والتعاون عىل املســتوى 

الوطنــي. ويدعــو التقريــر األول لألمني العام لألمــم املتحدة إىل انضامم 

املزيــد مــن الجهات الفاعلة والشــبكات، وتحديًدا شــبكات املدن 

واملجتمعــات املحليــة التــي تعمل يف مجــاالت صحة املرأة واألطفال 

وحقوق اإلنســان وامليــاه وتغر املناخ.15 

كــام يوفــر عقد التغذية إطاًرا متامســًكا واضًحــا ومحدًدا زمنيًا، وهو 

عبــارة عن مســاحة للعمل املتوائم بشــأن التغذية من قبــل جميع الجهات 

الفاعلــة. ويوفــر عقد التغذية آليــات للبلدان، مثل شــبكات العمل لتبادل 

املامرســات الجيدة، وتوضيح النجاحات والتحديات، وتشــجيع التنســيق 

املحســن، وبناء الزخم الســيايس لتوســيع نطاق العمل العاملي.

www.un.org/nutrition :وميكــن الحصــول عــى مزيد من املعلومات حول عقد العمل مــن أجل التغذية عى املوقع التايل
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الشــاملية ومعــدل زيادة البدانــة لدى البالغني هو األعىل أيًضا يف ذلك 

اإلقليم. ويف حني أن أفريقيا وآســيا ما زالتا تشــهدان أدىن معدالت 

بدانــة، هناك اتجاه تصاعــدي فيها أيًضا )أنظر امللحق 1(.

استنتاجات عامة
يظهر بشــكل عام إحراز بعض التقدم بالنســبة إىل التقزم والرضاعة 

الطبيعيــة الخالصــة مع أن هذا التقدم قــد ال يكون كافيًا لتحقيق 

املقاصــد العاملية الخاصة بالتغذية. وبالعكس، فإن الســيناريوهات 

الخاصــة بالوزن الزائد لدى األطفــال والبدانة لدى البالغني وفقر الدم 

لدى النســاء يف سّن اإلنجاب، مل تتحسن.

ويتطلب تحقيق املقاصد الخاصة بالتغذية ألهداف التنمية املستدامة 

لعام 2030 وجمعية الصحة العاملية لعام 2025 زيادة االستثامرات يف 

التدخالت التغذوية وتوسيع نطاق تطبيق السياسات والربامج وتعزيز 

االتساق بني السياسات وزيادة عدد االلتزامات الوطنية.

وإن االهتامم العاملي مبعالجة ســوء التغذية بجميع أشــكاله غر 

مســبوق، ويحّفز املؤمتر الدويل الثــاين املعني بالتغذية الدول عىل اتباع 

خطــة عمل واضحة. وكمتابعة للمؤمتر الــدويل الثاين املعني بالتغذية، 

أصبــح عقد األمم املتحــدة للعمل من أجل التغذية للفرتة 2025-2016 

إطاًرا شــاماًل للدول لتبادل الخربات وتشــجيع التنسيق املحسن وبناء 

الزخم الســيايس لزيادة اإلجراءات نحو القضاء عىل ســوء التغذية 

بجميع أشــكاله )أنظر اإلطار 6(. وتواصــل حركة تعزيز التغذية، التي 

تضــم 60 بلــًدا، تحفيز العمل املتعــدد القطاعات للقضاء عىل التقزم 

وجميع أشــكال ســوء التغذية. وميكن أن ينسق جميع الرشكاء وأصحاب 

املصلحــة الجهــود حول هذا الزخــم لتعزيز التدخالت يف مجال التغذية 

والعمل يف ســبيل القضاء عىل سوء التغذية.

تسليط الضوء على اهلزال
يتم تعريف الهزال عىل أنه معدل الوزن املنخفض إىل الطول، وفًقا 

ملعاير منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل.  وعىل وجه التحديد، 

يتم تعريف الهزال بأنه الوزن مقابل الطول األدىن مبقدار انحرافني 

معياريني، ويُعرف الهزال الشديد بأنه الوزن مقابل الطول األدىن مبقدار 

ثالثة انحرافات معيارية، من متوسط الوزن مقابل الطول يف املجموعة 

املرجعية. ويعكس الهزال انخفاًضا أو خسارة يف وزن الجسم ويعترب 

مؤرًشا يتصل بسوء التغذية الشديد. ومن املؤرشات األخرى لسوء 

التغذية الشديد استدارة صغرة للجزء الوسطي من الذراع األعىل 

واالستسقاء. ويلقي تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لهذا 

العام نظرة أدق عىل مشكلة الهزال لدى األطفال دون سّن الخامسة.

وتتمثل األهداف العاملية للهزال يف خفض نسبة االنتشار إىل أقل من 5 

يف املائة بحلول عام 2025 وأقل من 3 يف املائة بحلول عام 2030. ويف 

عام 2017، عاىن 7.5 يف املائة من األطفال دون سّن الخامسة من الهزال، 

وتراوح االنتشار عىل املستوى اإلقليمي ما بني 1.3 يف املائة )أمريكا 

الالتينية( و9.7 يف املائة )آسيا(. ويف جميع األقاليم، اتضح أّن حوايل ثلث 

مجموع األطفال الذين يعانون من الهزال إمنا يعانون من الهزال الشديد، 

باستثناء أمريكا الالتينية، حيث عاىن ربع األطفال املصابني من الهزال 

الشديد )الشكل 8 والشكل 9(.

يكون خطر الوفيات أعىل بالنسبة إىل األطفال الذين يعانون من الهزال. 

ويشر تحليل أجري يف عام 2013 أن 000 875 حالة وفاة )أو 12.6 

يف املائة من مجموع الوفيات( لدى األطفال دون سّن الخامسة كانت 

مرتبطة بالهزال، وترتبط من بينها 000 516 حالة وفاة )7.4 يف املائة من 

مجموعة الوفيات لدى األطفال دون سّن الخامسة( بالهزال الشديد.16 

يف حني أن مخاطر الوفاة املرتبطة بالهزال هي األعىل يف السنوات القليلة 

األوىل من الحياة، إال أن انخفاض الوزن مقابل الطول ال يزال ميثل مشكلة 

غذائية حتى بالنسبة إىل األطفال األكرب سًنا )انظر اإلطار 7(.

وتتمثل األسباب الرئيسية األساسية للهزال يف ضعف األمن الغذايئ 

األرسي، وعدم كفاية املامرسات التغذوية والرعاية، و/أو ضعف 

الحصول عىل خدمات الصحة واملياه والنظافة العامة والرصف الصحي. 

وميكن أن تؤدي الرضاعة الطبيعية دون املستوى األمثل، واألطعمة 

التكميلية واملامرسات التغذوية غر الجيدة، إىل خسارة الوزن برسعة 

أو النقص يف النمو. وقد يكون النقص يف املعرفة حول تخزين األغذية 

وإعدادها واستهالكها من قبل األهايل ومقدمي الرعاية من العوامل 

املساهمة يف ذلك. وقد يكون الهزال جزًءا من حلقة مفرغة مع العدوى 

باألمراض، مبا أن النقص التغذوي يزيد من التعرّض لإلصابة بالعدوى 

التي تؤدي بدورها إىل زيادة يف خسارة الوزن بسبب فقدان الشهية 

وسوء االمتصاص يف األمعاء. وغالبًا ما يؤدي مرض اإلسهال، عىل وجه 

الخصوص، إىل فقدان الوزن برسعة. وميكن أن تؤدي قلة فرص الحصول 

عىل الرعاية الصحية املناسبة ويف الوقت املناسب إىل إبطاء التعايف من 

هذه األمراض. ومن غر املعروف حاليًا مدى مساهمة الهزال يف خلق 

ظروف معينة مثل التقزم وانخفاض الوزن عند الوالدة وفقر الدم. غر 

أّن القرائن تدّل17 عىل أّن حاالت الهزال تؤثر سلبًا عىل النمو الخطي 

وتقّوض بالتايل منو الطفل وتطوره. 
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أمريكا ال�تينية أفريقياآسيا*

والبحر الكاريبي

العا�***أوسيانيا**

وميكن أن تتفاقم جميع األســباب األساســية للنقص التغذوي املوصوفة 

أعــاله يف حاالت األزمات اإلنســانية، حيث أنــه غالبًا ما يكون لها تأثر 

ســلبي عىل كمية األغذية املتاحة لألطفال والنســاء وتنوعها. ويشكل 

ذلــك خطــرًا بنوع خاص يف البيئــات الفقرة حيث ترتجم ندرة األغذية 

املســتمرة إىل وجبات رتيبة لألطفــال ذات كثافة غذائية منخفضة 

تحــد مــن منو الطفل. وعــالوة عىل ذلك، كثرًا ما تقيد أوضاع األزمات 

اإلنســانية الحصول عــىل الرعاية الصحية واملياه ومرافق الرصف 

الصحــي، مام يؤدي إىل ازدياد األمراض.

ويتم قياس الهزال عادة عىل أســاس معدل انتشــار هذه الحالة عند 

إجراء املســح. ولكن، مبا أن الهزال غالبًا ما يكون حالة قصرة األجل 

مقارنة باألشــكال األخرى من ســوء التغذية، فإن معدل انتشاره يف أي 

وقــت مــن األوقات يقلل من تقديــر عدد الحاالت الجديدة التي تحدث 

خالل ســنة تقوميية كاملــة )أي حدوثها(. وميكن أن تختلف تقديرات 

انتشــار الهزال من فصل إىل آخر، وغالبًا ما تكون أعىل خالل موســم 

األمطــار وتتزامــن عادة مع فرتة مــا قبل الحصاد، وبالتايل ندرة األغذية، 

وارتفاع معدالت األمراض مبا يف ذلك اإلســهال واملالريا. وميكن أن تؤثر 

األحداث الخطرة، التي تشــمل حاالت الطوارئ املطولة والشــديدة، 

الشكل 8
ال تزال معدالت اهلزال لدى األطفال مرتفعة للغاية يف بعض األقاليم الفرعية 

خالل سنة 2017، خاصة يف آسيا

مالحظات: * آســيا باســتثناء اليابان؛ **وأوســيانيا باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلندا؛ *** إجاميل العوامل العاملية يف التقديرات الخاصة "باملناطق األكرث منًوا"، ولكن ال يتم عرض التقديرات الخاصة "باملناطق األكرث منًوا" 
بســبب انخفاض التغطية الســكانية. يعود االختالف يف املجموع إىل تقريب األرقام إىل أقرب نقطة عرشية.

املصدر: منظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل لإلنشــاء والتعمر/البنك الدويل. 2018. مســتويات واتجاهات ســوء التغذية لدى األطفال: النتائج الرئيســية إلصدار عام 2018 من 
. https://data.worldbank.orgو www.who.int/nutgrowthdb/estimatesو https://data.unicef.org/topic/nutrition .]التقديرات املشــرتكة بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال ]عىل اإلنرتنت
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أمريكا ال�تينية أفريقياآسيا*

والبحر الكاريبي

العا�***أوسيانيا**

عدد ا�طفال دون سن الخامسة ا�صاب� بالهزال (الشديد فقط)عدد ا�طفال دون سن الخامسة ا�صاب� بالهزال (ا�عتدل والشديد)

أيًضــا عــىل الهزال - يجب بالتايل النظر يف الســياق باإلضافة إىل التقلبات 

املوســمية. ومن الصعب توثيق اتجاهات انتشــار الهزال مع مرور 

الوقت، مبا أن عمليات املســح ال تجري يف العموم يف نفس الوقت من 

العــام يف جميع مناطق بلد ما.

ويُقــدر بــأن 50.5 ماليني طفل يف العامل دون ســّن الخامســة يعانون 

مــن الهــزال يف أي وقت من األوقــات. ويعيش نصف هــؤالء تقريبًا 

يف آســيا الجنوبيــة، فيــام يعيش ربــع آخر منهــم يف أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــربى. وتشــمل البلدان التي يصل معدل االنتشــار 

فيهــا إىل أكــرث مــن 15 يف املائــة )فئة عالية جــًدا (18 إريرتيا وبابوا 

غينيــا الجديــدة وجنوب الســودان وجيبويت ورسي النكا والســودان 

والنيجــر والهنــد واليمــن. وبينــام يُنظر إىل الهزال عىل أنه مشــكلة 

يف حــاالت الطــوارئ، فــإن غالبية األطفال الذيــن يعانون منه ال 

يعيشــون يف حــاالت من الطوارئ.

وتوجد تباينات واسعة يف انتشار الهزال بني البلدان ولكن أيًضا ضمن البلد 

الواحد، حيث تكون معدالت الهزال أعىل 1.4 أضعاف لدى األطفال من 

أشد األرس فقرًا. وال تشر األرقام اإلجاملية إىل وجود اختالفات ملحوظة يف 

انتشار الهزال لدى الفتيات والفتيان دون سّن الخامسة، أو بحسب مكان 

سكنهم، أو بحسب مستوى التعليم لدى األمهات )الشكل 10(، رغم اإلبالغ 

عن فروقات ذات داللة إحصائية يف بلدان ومناطق معينة.

وتالحظ الفوارق يف انتشــار الهزال عند األطفال بني أغنى األرس 

وأشــدها فقرًا يف العديد من املناطق الفرعية )الشــكل 11(. ويف ثالثة 

من أصل خمســة أقاليم فرعية يف أفريقيا، يعاين أشــد الناس فقرًا 

مــن معدالت أعىل بكثر مــن الهزال - توازي تقريبًا ضعف املعدالت 

يف أفريقيــا الرشقيــة - مقارنــة بأغنى الفئات. وال يوجد فرق ملحوظ 

بــني األثرياء والفقراء يف األقاليــم الفرعية التي توجد فيها معدالت 

منخفضة مثل أمريكا الوســطى والجنوب األفريقي.

الشكل 9
ماليني األطفال مهددون خبطر املوت بسبب اهلزال يف عام 2017، 

خاصة يف آسيا وأفريقيا

مالحظات: * آســيا باســتثناء اليابان؛ ** وأوســيانيا باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلندا؛ *** إجاميل العوامل العاملية يف التقديرات الخاصة "باملناطق األكرث منًوا"، ولكن ال يتم عرض التقديرات الخاصة "باملناطق األكرث منًوا" 
بســبب انخفاض عدد السكان.

املصدر: منظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل لإلنشــاء والتعمر/البنك الدويل. 2018. مســتويات واتجاهات ســوء التغذية لدى األطفال: النتائج الرئيســية إلصدار عام 2018 من 
. https://data.worldbank.orgو www.who.int/nutgrowthdb/estimatesو https://data.unicef.org/topic/nutrition .]التقديرات املشــرتكة بشــأن ســوء التغذية لدى األطفال ]عىل اإلنرتنت
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وميكن مالحظة وجود فروقات كبرة يف انتشــار الهزال بني املناطق 

الجغرافيــة ضمــن البلد الواحد. ويبنّي الشــكل 12 املناطق التي توجد 

فيهــا أعىل وأدىن معدالت انتشــار للهزال يف مجموعة من البلدان 

املختارة حيث يبلغ معدل انتشــار الهزال 10 يف املائة أو أكرث عىل 

املســتوى الوطني. وال يوجد يف بعض املســوحات، مثل تلك التي 

أُجريــت يف غامبيــا واليمن، فرق كبر يف انتشــار الهزال بني املناطق 

الجغرافيــة التي توجد فيها أعىل وأدىن معدالت االنتشــار. وتوجد 

اختالفات كربى يف بلدان أخرى، مثل تشــاد والســودان ونيجريا. غر أن 

معــدالت انتشــار الهزال قد ال تكون قابلــة للمقارنة متاًما بني املناطق 

الجغرافيــة مبــا أّن التقديرات قد تســتند إىل البيانات التي تم جمعها يف 

مواســم مختلفة بســبب االختالفات يف توقيت عمليات املسح ومدتها 

عــرب املناطق املختلفة يف أي بلد معنّي.

وقد يكون التأثر املحتمل للتفاوت املوسمي عىل معدالت الهزال لدى 

األطفال دون سّن الخامسة مهاًم بشكل خاص يف بلدان مثل الهند، حيث 

امتد جمع البيانات للمسح الوطني لألرسة والصحة للفرتة 2016-2015 

عىل مدار عام كامل. وخالل عام كامل، تواجه الهند عدة اختالفات 

موسمية - مثل موسم الحصاد وموسم الجفاف وموسم األمطار - مام 

قد يؤثر عىل انتشار الهزال. وبالتايل، قد يتأثر الفارق الجغرايف الكبر 

يف انتشار هزال األطفال يف الهند يف الوقت الذي أجري فيه املسح يف 

مناطق محددة. ومع ذلك، ساهمت عوامل أخرى أيًضا يف الفجوات 

الشكل 10
تنعكس التفاوتات يف الدخل والتعليم والشؤون اجلنسانية ومكان اإلقامة 

على معدالت اهلزال لدى األطفال

مالحظــة: تســتند التقديــرات إىل مجموعــة فرعيــة مــن البلدان ذات البيانات املصنفة بني عامي 2012 و2018؛ ويســتند كل ثنايئ من الخصائص الدميغرافية إىل مجموعــة فرعية مختلفة من البلدان . 
وملزيد مــن التفاصيل أنظر امللحق.

املصــدر: منظمــة األمــم املتحــدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 2018. قاعدة البيانات القطرية املوّســعة املشــرتكة عن ســوء التغذية لدى األطفال مايو/أيار 2018 ]عىل اإلنرتنت. 
 https://data.unicef.org/topic/nutrition
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الواسعة التي لوحظت يف انتشار الهزال بني مختلف الواليات. فعىل 

سبيل املثال، يف الوالية التي يوجد فيها أعىل معدل للهزال لدى األطفال، 

تعجز حوايل 70 يف املائة من األرس عن الوصول إىل مرافق الرصف 

الصحي، وحوايل نصف سكانها )46.1 يف املائة( ينتمون إىل الُخمس 

األشد فقرًا يف الهند. ويف املقابل، يف الوالية التي يوجد فيها أدىن معدل 

للهزال لدى األطفال، تتمكن جميع األرس )99 يف املائة( تقريبًا من 

الحصول عىل مرافق الرصف الصحي، مع أّن أغلبية سكان هذه الوالية 

)63.7 يف املائة( ينتمون إىل الفئة الُخمسيّة األغنى يف الهند.

مبا أن الهزال يُعترب يف كثر من األحيان بشــكل غر دقيق حالة تحدث 

فقــط يف حــاالت الطوارئ، فإن الربامج الجارية ملعالجة هذا النوع 

من ســوء التغذية خارج ســياق الطوارئ تكون يف أغلب األحيان غر 

كافيــة مــن حيث الحجم والجودة. ويف عام 2016، تم قبول أكرث من 

4 ماليني طفل دون ســّن الخامســة يف برامج لعالج الهزال الشديد 

- وهو ما يشــكل زيادة كبرة منذ عام 2004، عندما تم قبول أكرث 

بقليــل مــن 3 ماليني طفل.19 ومع ذلك، ومع وجود ما يقدر بنحو 17 

مليون طفل يعانون من الهزال الشــديد يف وقت ما خالل عام 2016، 

تــم قبــول عدد قليل جًدا )أي واحد من كل أربعة أطفال( يف هذه 

الربامــج املنقــذة للحياة. وغالبًا ما يكون التمويل لرعاية األطفال الذين 

يعانون من الهزال الشــديد قصر األجل، ويركز بشــكل أسايس عىل 

األوضاع اإلنســانية. وإن الربامج املســتدامة وذات املوارد الكافية ملنع 

ســوء التغذية بجميع أشــكاله رضورية لتحقيق مقاصد أهداف التنمية 

املســتدامة الخاصة بالتغذية، مبا يف ذلك الهزال عند األطفال.

مالحظــة: تســتند التقديــرات إىل البلــدان التي تتوافر عنهــا بيانات مفصلة بني 2012 و2018. تم فقط عرض املناطق التي بها تغطية ســكانية كافية.

* اختالفات يف معدل إنتشــار الهزال بني الرشائح الخمس األشــد فقرا واألغنى ذات داللة إحصائية. 

املصــدر: منظمــة األمــم املتحــدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 2018. قاعدة البيانات القطرية املوّســعة املشــرتكة عن ســوء التغذية لدى األطفال مايو/أيار 2018 ]عىل اإلنرتنت[. 
  https://data.unicef.org/topic/nutrition

الشكل 11
تالحظ اختالفات يف معدل انتشار اهلزال لدى األطفال بني األسر 

املعيشية األشد فقًرا واألغىن، خاصة يف أفريقيا الشرقية
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ا�توسط الوطنيا�قليم الفرعي من حيث أقل معدل انتشارا�قليم الفرعي من حيث أع� معدل انتشار

وســتتطلب معالجة عبء الهــزال اتباع نهج متعدد الجوانب، مبا يف 

ذلــك الوقايــة منه عند الرضــع ويف مرحلة الطفولة، وتحديده يف وقت 

مبكــر قبل أن يعاين األطفال مــن مضاعفات طبية، ومعالجة األطفال 

املصابني به، وال ســيام أولئك الذي يعانون من الهزال الشــديد. وأشار 

تحليل أجري يف عام 2013 إىل أّن رفع إدارة ســوء التغذية الشــديد، 

باإلضافــة إىل تقديــم حزمة تغذيــة للرضع واألطفال الصغار - مبا يف ذلك 

حاميــة وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية املناســبة، واألغذية التكميلية 

الجيدة ومامرســات التغذيــة، واملكمالت من املغذيات الدقيقة - إىل 

نســبة 90 يف املائة من التغطية، ميكن أن يقلل من انتشــار الهزال 

الشــديد بنسبة 61.4 يف املائة. 20 

وتتطلب الوقاية من الهزال معالجة األســباب األساســية الكامنة وراء 

ســوء التغذية. ومن الرضوري دعم الرضاعة الطبيعية وتقديم املشــورة 

الغذائيــة لــألرس - خاصة يف ما يتعلق بكيفية تحســني نوعية األغذية 

التكميلية واملامرســات التغذويــة - والرعاية املبكرة ألمراض الطفولة 

األكــرث شــيوًعا. ويجب أن تضمن النظــم الغذائية تقديم وجبات غذائية 

مغذية وآمنة وميســورة للرضع واألطفال الصغار، مبا يف ذلك األكرث 

ضعًفــا منهــم. ويجب أن تضمن برامج امليــاه والنظافة الصحية واملرافق 

الصحيــة الوصول إىل ميــاه الرشب املأمونة ومرافق الرصف الصحي. 

وينبغــي إضافة إىل ذلك أن تضمن برامج الحامية االجتامعية وشــبكات 

األمــان الوصول إىل أنظمة غذائية صحيــة لألطفال واألرس التي أهملتها 

السائدة. التنمية 

وميكن أن يســاعد تحســني رصد النمو وتعزيزه، مثاًل من خالل خدمات 

التلقيــح ويف األيام املخصصة لصحــة األطفال وتغذيتهم، يف تحديد 

األطفــال املعرضني لخطر الهزال الشــديد ولخطر اإلصابة باألمراض 

الشكل 12
توجد اختالفات كربى يف معدل انتشار اهلزال لدى األطفال ضمن األقاليم والبلدان

 املصدر: منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 2018. قاعدة البيانات القطرية املوّســعة املشــرتكة عن ســوء التغذية لدى األطفال ]عىل اإلنرتنت[. 
http://apps.who.int/nutgrowthdb/database/search/Dataset/Searchو https://data.unicef.org/topicnutrition/malnutrition/#access_data و https://data.worldbank.org
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WHO. 2018. Global Health Observatory )GHO( data. In: World Health Organization ]online[. www.who.int/gho :املصــدر

اإلطار 7
النحافة لدى األطفال يف سّن الدراسة

يف حني أن مخاطر الوفاة املرتبطة بالهزال هي األعىل يف السنوات القليلة 

األوىل من الحياة، إال أن انخفاض الوزن مقابل الطول ال يزال ميثل مشكلة 

غذائية حتى بالنسبة إىل األطفال األكرب سًنا. وترتبط النحافة لدى األطفال 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 و9 سنوات واملراهقني الذين ترتاوح أعامرهم بني 

10 سنوات و19 سنة بارتفاع خطر اإلصابة باألمراض املعدية، وتأخر النضج، 

وانخفاض القوة العضلية، والقدرة عىل العمل، وكثافة العظام، يف وقت الحق 

من الحياة.21 ويؤدي تحسني التغذية إىل تحسني النمو والتنمية والتحصيل 

العلمي لدى األطفال يف سّن الدراسة.22 وبالنسبة إىل الفتيات، ترتبط النحافة 

)التي تُعرّف بأنها انخفاض مؤرش كتلة الجسم بالنسبة إىل العمر( بعواقب 

الحمل السلبية، مبا يف ذلك وفيات األمهات، ومضاعفات ما بعد الوالدة، 

والوالدة املبكرة، وتأخر النمو داخل الرحم.

وعىل الصعيد العاملي، هناك أكرث من 10 يف املائة من األطفال الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 5 سنوات و19 سنة يبلغ لديهم مؤرش كتلة الجسم 

بالنسبة إىل العمر أقل من 2- انحراف معياري عن متوسط مجموعة السكان 

املرجعية ملنظمة الصحة العاملية. وكام هو الحال مع الهزال لدى األطفال يف 

سّن ما قبل الدراسة، هناك اختالفات كبرة يف انتشار النحافة لدى األطفال 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 سنوات و19 سنة بحسب مناطق العامل. وإن 

معدل النحافة لدى األطفال يف سّن الدراسة مرتفع للغاية يف الهند، حيث 

أن أكرث من ربع األطفال يعانون من النحافة الشديدة. كام أن نسبة االنتشار 

مرتفعة )أكرث من 15 يف املائة( أيًضا يف أفغانستان وباكستان وبنغالديش 

وبوتان ورسي النكا ونيبال. وقد تغر معدل انتشار النحافة عامليًا عىل مدى 

العقد املايض بنسبة ضئيلة جًدا، مع انخفاض معدل االنتشار بأقل من نقطة 

مئوية واحدة منذ عام 2005.

وميكن أن تشّكل برامج التغذية املدرسية منصة فعالة لتقديم الوجبات 

املغذية أو الوجبات الخفيفة، واملكمالت من املغذيات الدقيقة، ومعلومات 

عن التغذية، والتثقيف، واملشورة. وهناك أيًضا حاجة ملزيد من برامج التدخل 

الغذايئ بني األطفال يف سّن الدراسة باإلضافة إىل برامج لألطفال يف سّن ما قبل 

الدراسة. ويزداد االعرتاف باملدارس كمنصة فعالة لتوفر التدخالت التغذوية 

والصحية لألطفال يف سّن الدراسة وللمراهقني. وميكن لربامج التغذية املدرسية 

أن تساعد يف الوقاية من الجوع، وزيادة نسبة االلتحاق باملدارس، والحد من 

التغيّب، وتحسني نتائج التعلم. كام ترتبط التدخالت مثل التخلص من الديدان 

والتغذية مبكمالت املغذيات الدقيقة، بتغذية ومستوى تعلم أفضل. وينظر إىل 

تعزيز التغذية الجيدة والصحة يف البيئات املدرسية عىل أنها أداة فعالة لتحسني 

منو األطفال وتطورهم والحد من عوامل خطر اإلصابة باألمراض غر املعدية. 

وإضافة إىل ذلك، يسلّط الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة الضوء عىل 

أهمية التغذية للفتيات املراهقات.

انتشار النحافة بني األطفال يف سن املدرسة - 2016
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والوفــاة، مثل أولئك الذيــن يعانون من الهزال املعتدل أو الذين 

يحتاجــون إىل العالج. وإضافة إىل ذلك، ينبغي توســيع نطاق العالج 

الطبي والتغذوي لســوء التغذية الشــديد ليصبح جزًءا من خدمات 

الصحــة والتغذية الروتينية لألطفــال لزيادة فرص بقائهم عىل قيد 

الحياة. وترد هذه املجاالت الرئيســية يف مجموعة من اإلجراءات 

املــوىص بهــا يف إطار عمل املؤمتر الــدويل الثاين املعني بالتغذية، الذي 

يُشــجع البلدان عىل تنفيذه، حســب االقتضاء، يف إطار عقد األمم 

n .املتحــدة للعمل من أجل التغذية

3.1 العالقة بني انعدام 

األمن الغذائي وسوء 
التغذية
الرسائل الرئيسية

ç  يســاهم انعدام األمن الغذايئ يف الوزن الزائد والبدانة، باإلضافة

إىل النقص الغذايئ، وتتعايش املعدالت املرتفعة ألشــكال ســوء التغذية 

املذكورة يف العديد من البلدان. وميكن تفســر ســبب تعرض األرس 

التــي تعــاين من انعدام أمنها الغــذايئ لخطر أكرب باإلصابة بالوزن الزائد 

والبدانة بســبب ارتفاع كلفة األغذيــة املغذية وضغط العيش يف حالة 

انعــدام األمن الغذايئ وعمليات التكيف الفيســيولوجية مع الحرمان 

من األغذية.

ç  وتزيــد فرص الحصــول املحدودة عىل األغذية من خطر انخفاض

الــوزن عند الوالدة والتقزم لــدى األطفال وهام يرتبطان عادة بارتفاع 

خطــر اإلصابة بالوزن الزائــد والبدانة يف مرحلة الحقة من الحياة.

ç  ويجــب وضع إطار للحصول عــىل األغذية اآلمنة واملغذية والكافية

كحق من حقوق اإلنســان، مع إعطاء األولوية ألكرث الفئات ضعًفا. 

وهناك حاجة إىل سياســات تشــجع الزراعة والنظم الغذائية املراعية 

للتغذيــة، مع إيالء اهتــامم خاص لألمن الغذايئ وتغذية األطفال دون 

ســّن الخامسة، واألطفال يف ســّن الدراسة، واملراهقات والنساء، لوقف 

دورة ســوء التغذية من جيل إىل آخر.

قــد يبدو للوهلة األوىل أن األقســام الســابقة تروي قصًصــا مختلفة، 

وهــي تؤكــد االتجاهات املوصوفة يف تقريــر حالة األمن الغذايئ 

والتغذيــة يف العــامل لعام 2017 من أّن الجــوع وانعدام األمن الغذايئ 

يف ازديــاد بينام يســتمر انخفاض تقــزم األطفال. وباإلضافة إىل ذلك، 

فــإن انتشــار البدانــة لدى البالغني يف العامل قد ازداد بشــكل مطرد بني 

عامي 1975 و-2016 وبوترة متســارعة خالل العقد املايض. والســؤال 

املطــروح هــو: كيف ميكن التوفيق بــني اتجاهات األمن الغذايئ 

والتغذية التي تبــدو متناقضة؟ 

ويُظهر الرتكيز عىل الهزال عند األطفال يف القســم الســابق التحديات 

التــي ينطــوي عليها بناء املعرفــة حول العالقة بني انعدام األمن الغذايئ 

والنتائــج عــىل صعيــد التغذية. وكام يف حالة الهزال لدى األطفال، فإن 

أســباب تقزم األطفال وغره من أشكال ســوء التغذية معقدة ومتعددة 

القطاعــات ومتجذرة يف الهياكل السياســية واالقتصادية والعوامل 

اإليديولوجيــة التي تؤثر يف الســيطرة عىل املوارد.23 وعند النظر إليها 

من خالل عدســة النظم الغذائية، تظهر جوانب إضافية من سلســلة 

اإلمدادات الغذائية، وبيئة األغذية، وســلوك املســتهلك، التي تؤثر 

عىل األســباب الرئيسية الكامنة وراء ســوء التغذية.24 وتختلف عوامل 

التفاعــل هذه من ســياق إىل آخر، عــرب األقاليم والبلدان واملناطق ضمن 

البلــد الواحد، وحتى بني األرس وداخلها.

وكــام يــربز من خالل املناقشــة يف الجزء 2 من هــذا التقرير، فإن األمن 

الغــذايئ رشط رضوري ولكنــه غر كاف ملنع ســوء التغذية وضامن 

التغذيــة الكافيــة. ويظهــر الجزء 2 التفاعل املعقــد بني العديد من 

العوامــل الغذائيــة وغــر الغذائية التي تؤثر عــىل الحالة التغذوية، 

مبــا يف ذلــك األبعاد األربعة لألمن الغــذايئ - التوافر والحصول 

واالستخدام واالســتقرار )أنظر الشكل 28(.

وباســتخدام ذلك كأســاس تحلييل، يلقي هذا القسم نظرة أقرب 

عىل جزء صغر من اإلطار املفاهيمي األوســع ألســباب األمن الغذايئ 

والتغذية وتأثراتهام: املســارات من الحصول عىل األغذية إىل ســوء 

التغذيــة. وهــذا األمر مهم ألن املســارات املختلفة ميكنها أن تؤدي إىل 

نتائــج غذائيــة متباينة مثل التقزم لــدى األطفال والبدانة لدى البالغني. 

ونــادًرا ما يتم الحصول عىل هــذه التفاصيل يف األرقام املفاهيمية 

القامئــة التي تربط األمن الغــذايئ والتغذية، ولكنها رضورية إللقاء 

الضــوء عىل اآلليات التــي ميكن أن يؤدي من خاللها األمن الغذايئ 

إىل تجيل ســوء التغذية بأشــكال مختلفة. ويعّد الوعي بشأن هذه 

املســارات أمرًا بالغ األهمية لفهــم االتجاهات امللحوظة وتصميم 

سياســات وبرامج فعالة تهدف إىل تحســني التغذية.
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ويف ما ييل ملحة عامة عن حالة مجموعة املعارف الحالية بشأن العالقة 

بني انعدام األمن الغذايئ )خاصة تجربة عدم الحصول عىل أغذية آمنة 

ومغذية كافية بسبب نقص املال أو املوارد األخرى( ومؤرشات مختارة 

لسوء التغذية. وتتم مناقشة املسارات املختلفة من انعدام األمن 

الغذايئ إىل سوء التغذية بالتفصيل، لتبديد سوء الفهم حول التناقض 

الواضح يف ظاهرة الجوع والبدانة، وإلقاء الضوء عىل اآلثار املرتتبة عىل 

صنع السياسات. والهدف هو امليض قدًما يف مناقشة األمن الغذايئ 

والتغذية ملواءمتها مع طموحات خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

التحول الغذائي وانعدام األمن الغذائي والعبء 
املتعدد لسوء التغذية

تعترب االتجاهات املعروضة يف القســم الســابق من ســامت التحول 

الغــذايئ العاملــي.25 وقد أدت التغــرات الدميغرافية واالجتامعية 

واالقتصاديــة الرسيعــة يف العديد من البلــدان ذات الدخل املنخفض 

أو املتوســط إىل زيــادة التحرض وإىل تغــرات يف النظم الغذائية 

وأمنــاط الحيــاة والعادات الغذائية. ونتيجــة لذلك، تحولت األمناط 

الغذائيــة نحو زيادة اســتهالك األغذية املجهــزة التي غالبًا ما 

تكــون كثيفة الطاقة، وعالية يف الدهون املشــبعة والســكر وامللح، 

األلياف. ومنخفضة 

وتفــيض هــذه التغرات إىل تحول يف مالمــح الحالة التغذوية 

واألمــراض املرتبطــة بالنمط الغذايئ. ويف ظروف مــا قبل املرحلة 

االنتقاليــة، تتمثل املشــاكل التغذوية التي تســود بني املجموعات 

الســكانية األكــرث ضعًفا يف النقــص التغذوي واملغذيات. ويؤدي 

التحــول تدريجيًــا إىل زيادة اســتهالك الطاقة لدى الســكان، مبا يف ذلك 

لــدى األكــرث ضعًفــا منهم. ويف ظّل هذه الظروف، تبدأ نســبة النقص 

التغــذوي وبعــض أوجه نقص املغذيــات يف االنخفاض، يف حني يصبح 

االســتهالك املفــرط لألغذيــة املصنعة الكثيفة الطاقــة والعالية الدهون 

وامللح والســكر، مشــكلة رئيســية. وتؤدي هذه العادات االستهالكية 

إىل زيــادة معدالت األمــراض املزمنة غر املعديــة املرتبطة بالنمط 

الغــذايئ، مثــل أمراض القلب واألوعية الدموية وداء الســكري. ويبنّي 

الجــدول 5 كيــف تتغــر املالمح الغذائيــة والتغذوية عىل ثالث مراحل 

من عمليــة التحول الغذايئ.

ويف هذا الســياق، بينام تســتمر التفاوتات الكربى يف مســتويات التقزم 

والهــزال يف مرحلة الطفولة عــرب األقاليم والبلدان، يالحظ حدوث زيادة 

متزامنــة يف الــوزن الزائد والبدانــة، وغالبًا ما تكون يف نفس البلدان 

واملجتمعات التي تشــهد مســتويات مرتفعة نسبيًا من التقزم لدى 

األطفال. ويشــار عادة إىل هذا التواجد املتزامن اللنقص التغذوي 

والوزن الزائد والبدانة عىل أنه "العبء املزدوج" لســوء التغذية.26 

وعــالوة عــىل ذلك، ميكن أن يتأثــر األفراد الذين يعانون من الوزن الزائد 

والبدانــة بنقص املغذيات الدقيقــة )الفيتامينات واملعادن(، وغالبًا ما 

يســمى ذلك "الجوع املســترت" لعدم وجود عالمات واضحة عنه. ويُقدر 

أن 1.5 مليارات نســمة يف العامل يعانون من نوع واحد أو أكرث من 

نقــص املغذيات الدقيقة.27 وإن فقــر الدم الناجم عن نقص الحديد 

لدى النســاء يف ســّن اإلنجاب هو شكل من أشكال نقص املغذيات 

الدقيقــة التــي ميكن أن تعاين منها النســاء اللوايت يعانني من زيادة 

الــوزن أو اللوايت يبدو أنهــن يتمتعن بتغذية جيدة.

اجلدول 5
مراحل التحول الغذائي 

امليزة
املراحل

بعد التحولالتحولقبل التحول

الحبوب والدرنات والخضار والفواكهالنمط الغذايئ )السائد(
زيادة استهالك السكر والدهون 

واألغذية املصنعة

أغذية مصنعة مع نسبة عالية من 
الدهون والسكر؛ ومحتوى منخفض 

من األلياف

املشاكل الغذائية
نقص التغذية والنقص الغذايئ هام 

السائدان
نقص التغذية والنقص الغذايئ 

والبدانة موجودة يف نفس الوقت
الوزن الزائد والبدانة وفرط الشحوم 

يف الدم هي السائدة

 F Vio. 2004. " Bases, prioridades y desafíos de la promoción de salud. Santiago, Universidad de Chile, Instituto deو C. Albala، S. Olivares، J. Salinas املصــدر: مأخــوذ بتــرّصف مــن
Nutrición y Tecnología de los Alimentos".]القواعــد، واألولويــات والتحديات املتعلقة بتعزيز الصحة، ســانتياغو، جامعة شــييل، معهــد التغذية وتكنولوجيا األغذية[. 
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انتشار زيادة الوزن لدى 

ا�طفال ≥%10

انتشار التقزم لدى 

ا�طفال ≥%20

انتشار الهزال لدى 

ا�طفال ≥%10

انتشار فقر الدم لدى 

النساء ≥%40

بوتسوانا، جزر القمر، 
بابوا غينيا الجديدة

الجزائر، أرمينيا، 
بربادوس، جورجيا، 

الجبل ا�سود، 
ا�غرب، �بيا، 

تونغا، تونس، تركيا، 
جمهورية مقدونيا 
اليوغس�فية سابقاً

ألبانيا، م�، العراق، 
ليبيا، جنوب أفريقيا، 
الجمهورية العربية 

بنغ�ديش، ماليزيا، السورية
موريتانيا، السودان

تشاد، غامبيا، الهند، ما�، النيجر، نيج�يا، 
تيمور-ليشتي، اليمن

إندونيسيا

ناورو، 
جزر 

سلي�ن، 
هايتيفانواتو

البحرين، 
ا�ملكة 
العربية 
السعودية

أفغانستان، أنغو�، بنن، بوركينا فاسو، 
كمبوديا، الكام�ون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت 
ديفوار، الكونغو، جمهورية الكونغو الد£قراطية، غينيا 

ا�ستوائية، غينيا، غينيا بيساو، ملديف، موزامبيق، ميا¥ار، 
باكستان، س�اليون، الصومال، توغو

انتشار البدانة لدى 

البالغ� ≥%20

ويبني الشــكل 13 البلدان التي لديها نســبة عالية من انتشــار أكرث من 

شــكل واحد من ســوء التغذية. ويتناســب حجم كل إطار مع العدد 

اإلجاميل للبلدان التي تســجل فيها معدالت انتشــار عالية لكل من 

أشــكال ســوء التغذية أي تقزم األطفال، 73 بلًدا؛ هزال األطفال، 14 

بلــًدا؛ الــوزن الزائد عند األطفــال، 29 بلًدا؛ البدانة عند البالغني، 101 

بلد؛ وفقر الدم عند النســاء يف ســن األنجاب، 35 بلًدا. وتعترب نســبة 

الشكل 13
البلدان اليت تعاين من أشكال متعددة من سوء التغذية

مالحظــة: يشــمل الشــكل فقــط البلــدان التــي لديها نقطــة بيانات واحدة عىل األقل من البيانات التمثيليــة الوطنية منذ عام 2005. وهناك انخفاض يف التغطية الســكانية للبلدان ذات الدخل املرتفع، مبا أن 
14 منها فقط كانت لديها بيانات عن التقزم، و3 عن الهزال، و15عن الوزن الزائد لدى األطفال دون ســن الخامســة. ويشــمل الشــكل أســامء البلدان التي ينترش فيها أكرث من شــكل واحد من أشــكال ســوء 

التغذية. وإّن حجم كل إطار يتناســب مع العدد اإلجاميل للبلدان التي تســجل معدالت مرتفعة من انتشــار أشــكال ســوء التغذية عىل التوايل. 

املصدر: وضعتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية استناًدا إىل أحدث بيانات منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 2018. تقديرات مشرتكة بشأن سوء التغذية لدى 
األطفال - املستويات واالتجاهات )طبعة 2018( ]عىل اإلنرتنت[. www.who.int/nutgrowthdb/estimates، بالنسبة إىل الهزال والتقزم والوزن الزائد لدى األطفال دون سّن الخامسة؛ بالنسبة إىل فقر الدم، منظمة 

الصحة العاملية. 2017. بيانات املرصد الصحي العاملي ]عىل اإلنرتنت[. http://apps.who.int/gho/data/node.imr.PREVANEMIA?lang=en؛ وتستند بيانات البدانة لدى البالغني إىل منظمة الصحة العاملية. 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en .]2017. بيانات املرصد الصحي العاملي ]عىل اإلنرتنت
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انتشــار تقزم األطفال عالية عندما تصل إىل 20 يف املائة أو أكرث؛ 

وبالنســبة إىل الهزال والوزن الزائد لدى األطفال، فإن العتبة هي 10 يف 

املائة أو أكرث.28 ووحدها إندونيســيا من بني هذه البلدان التي تســجل 

معدل انتشــار عاٍل لجميع هذه األشــكال الثالثة من ســوء التغذية لدى 

األطفال، يف حني أن هناك تســعة بلدان تشــهد يف نفس الوقت ارتفاًعا 

يف معدل انتشــار تقزم األطفال والوزن الزائد لدى األطفال. وســتة من 

هذه البلدان التســعة تشــهد أيًضا انتشــاًرا يف البدانة لدى البالغني مبا 

يتجــاوز نســبته 20 يف املائة، وهــي تعّد عتبة مرتفعة. وتوجد يف 11 

بلــًدا معدالت مرتفعة من الوزن الزائد لدى األطفال وانتشــار البدانة 

لدى البالغني مبا يتجاوز نســبته 20 يف املائة.

ويف مــا يتعلق بفقر الدم بني النســاء يف ســن اإلنجــاب، تعترب منظمة 

الصحــة العامليــة أن معــدل انتشــار يصل إىل 40 يف املائة أو أكرث له 

أهميــة شــديدة بالنســبة للصحة العامة.29 وهنــاك ثالثة بلدان تعاين 

من ارتفاع يف معدل انتشــار فقر الدم لدى النســاء ومســتويات بدانة 

لــدى البالغــني مبا يتجاوز نســبته 20 يف املائة، ويعاين أحد هذه 

البلــدان - هايتــي - أيًضــا من ارتفاع يف معدل انتشــار تقزم األطفال. 

ويعاين 29 بلًدا من ارتفاع معدل انتشــار فقر الدم لدى النســاء 

باإلضافــة إىل تقــزم األطفــال، وتعاين مثانية منها أيًضــا من ارتفاع معدل 

انتشــار الهزال لدى األطفال.

ينترش العبء املتعدد لسوء التغذية أكرث يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملنخفض إىل املتوسط واملتوسط ويرتكز يف أوساط الفقراء. 

وكذلك ترتكز البدانة يف البلدان ذات الدخل املرتفع يف أوساط الفقراء.30 

وميكن أن تتواجد يف نفس الوقت أشكال متعددة من سوء التغذية ليس 

فقط داخل البلدان واملجتمعات، ولكن أيًضا داخل األرس نفسها - بل 

ميكن أن تؤثر عىل نفس الشخص طوال حياته. وتوجد أمثلة مختلفة 

ملثل هذه الحاالت عىل مستوى األرسة واألفراد. فعىل سبيل املثال، ميكن 

أن يكون لدى األرسة طفل يعاين من التقزم وأم تعاين من الوزن الزائد 

أو البدانة. وعىل املستوى الفردي، ميكن أن تعاين املرأة من الوزن الزائد 

ومن فقر الدم يف الوقت عينه، وميكن أن يعاين الطفل من التقزم والوزن 

الزائد يف نفس الوقت.31 

ويســاهم انعدام األمن الغذايئ، من حيث ضعف فرص الحصول عىل 

األغذيــة، يف هذه الحاالت بطــرق واضحة وأخرى أقّل وضوًحا. فغالبًا 

ما ترتبط املســتويات املتوســطة من انعدام األمن الغذايئ، باألمناط 

الغذائيــة الكثيفة الطاقة ولكــن الفقرة باملغذيات الدقيقة، وذلك ألن 

القيــود املفروضة عىل املوارد قد تجرب األشــخاص عىل تقليل الجودة 

التغذوية يف أمناطهم الغذائية. وعىل ســبيل املثال، ميكن أن تتســبب 

هــذه األمناط الغذائية بنقــص يف املغذيات الدقيقة لدى األطفال، مام 

يعيــق منوهم وقد يــؤدي أيًضا إىل البدانة لدى األمهات. ويف الوقت 

نفســه، قد يكون هناك نقص يف الحديد يف منط غذايئ يزيد من 

البدانــة، مام قد يــؤدي إىل معاناة املرأة من البدانة وفقر الدم.

املسارات من انعدام األمن الغذائي إىل سوء التغذية
هناك عدة مســارات ميكن أن تســاهم فيها املعاناة من انعدام األمن 

الغــذايئ - املعــرّف هنا بأنه الحصــول غر املؤكد عىل األغذية الكافية 

واآلمنة واملغذية - يف أشــكال ســوء التغذية التي تبدو متباينة مثل 

النقص التغذوي والبدانة. ويوضح الشــكل 14 تفاصيل العالقة بني 

الحصــول عىل األغذية والنتائــج التغذوية التي يصعب فهمها يف 

أطر مفاهيمية شــاملة تصّور العديد من األســباب األساسية والكامنة 

والفورية النعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية.

وكام يوضح الشكل، فإن املسارات الرئيسية من انعدام األمن الغذايئ 

إىل سوء التغذية متّر عرب استهالك األغذية أو النمط الغذايئ. ومؤرشات 

املتناول الغذايئ رضورية لفهم املسار من انعدام األمن الغذايئ إىل النتائج 

التغذوية. وهناك حاجة إىل مزيد من املعلومات حول البيئة الغذائية 

واملتناول الغذايئ إللقاء الضوء عىل هذه العالقة.

ويوضح الشكل 14 عدًدا من العالقات والروابط الرئيسية التي تؤلف 

مًعا املسارات من انعدام األمن الغذايئ إىل سوء التغذية. ويتم تصوير 

مسارين: أحدهام يقود من انعدام األمن الغذايئ إىل النقص التغذوي، 

واآلخر يؤدي إىل الوزن الزائد والبدانة. ويتم يف ما ييل فحصهام مبزيد 

من التفصيل إىل جانب األدلة من الدراسات التي نظرت يف هذه الروابط 

باستخدام مقاييس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ باإلضافة إىل 

مؤرشات الحالة التغذوية.32 

العالقة بني انعدام األمن الغذايئ والنقص التغذوي. 

تُفهــم هذه العالقة - من ســوء الحصول عــىل األغذية إىل التقزم 

والهــزال لدى األطفــال والنقص يف املغذيات الدقيقة - بســهولة أكرب 

ألنهــا بديهيــة. فالنمــط الغذايئ الذي يتميز بعــدم كفاية املتناول من 

الســعرات الحرارية والربوتينــات والفيتامينات واملعادن ســيعيق تكّون 

الجنــني والرضيع والطفل ومنّوهم. وتســاهم هــذه األمناط الغذائية 

يف النقــص التغــذوي لدى األمهات، وبالتايل يف زيــادة خطر انخفاض 

الــوزن عند الوالدة، ويشــّكل ذلك بدوره عامل خطــر لتقزّم األطفال.
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انعدام ا�من الغذا�

ا�شكال ا�تعددة 
لسوء التغذية 

استه�ك الغذاء

زيادة الوزن 
والبدانة

نقص ا�غذيات 
الدقيقة

التقزم والهزال 
لدى ا�طفال

أغذية رخيصة غنية 
بالسعرات الحرارية وضعيفة 

� عنا�ها الغذائية

عدم كفاية ا�تناول من 
السعرات الحرارية وال�وتينات 

والفيتامينات وا�عادن

اضطراب 
أ�اط ا�كل

القلق، وا¢جهاد، 
وا¦كتئاب

مسار مسبب للبدانةمسار مسبب لنقص التغذية

عدم كفاية تغذية 
الرُضع وا�طفال

الكمية

الجودة

ا¦ستمرارية

عدم التيقن بشأن 
الحصول ع® الغذاء 
ع® ا�ستوى ا�ُ°ي 

أو الفردي

وتشر األبحاث الحالية إىل وجود صلة بني انعدام األمن الغذايئ يف األرس 

املعيشية والتقزم لدى األطفال )الجدول 6(.33 وقد وجدت أغلبية الدراسات 

التي استعرضت هذه العالقة وعددها 30 دراسة، أن انعدام األمن الغذايئ 

يرتبط ارتباطًا قويًا بالتأثرات السلبية عىل منو الطفل الخطي يف أفريقيا وآسيا 

وأمريكا الالتينية، يف حني أن دراسات قليلة فقط يف أمريكا الشاملية مل تجد 

أي ارتباط بينها.34 ومع أن معظم الدراسات تُظهر بوضوح وجود صلة بينها، 

قد تكون العالقة بني انعدام األمن الغذايئ والتقزم يف النمو محجوبة يف 

االتجاهات العاملية األخرة للتقزم، ألن هذه االتجاهات تعتمد عىل بيانات 

التقزم املتاحة للعديد من البلدان التي تم جمعها قبل عدة سنوات من 

بيانات مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ. وما مل يتم اتخاذ إجراءات 

فورية، فإن العالمات األخرة عىل ازدياد انعدام األمن الغذايئ الشديد قد 

تتضح يف االتجاهات اإلقليمية والعاملية للتقزم يف املستقبل القريب.

وإن انخفاض الوزن عند الوالدة هو أحد العوامل التي تزيد من خطر 

تعرض األطفال للتقزم. وقد تبنّي أن انعدام األمن الغذايئ يف األرس 

املعيشية يرتبط بانخفاض الوزن عند الوالدة لدى الرضع يف البيئات 

ذات الدخل املنخفض واملرتفع عىل حد سواء.35 ومع ذلك، ال يزال عدد 

الدراسات التي بحثت العالقة بني انعدام األمن الغذايئ وانخفاض الوزن 

عند الوالدة محدوًدا.

وهنــاك القليــل من األدلة املتاحــة حاليًا التي تدعم فكرة وجود عالقة 

بــني انعدام األمن الغــذايئ والهزال عند األطفال. وقد أفادت ثالثة من 

أصل خمســة عرش دراســة عن وجود عالقة إيجابية بينهام، ومعظمها 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل املتوســط من 

الرشيحة الدنيا )الجدول 6(.36 وكام جرى بحثه يف القســم الســابق، 

يُعترب الهزال مؤرًشا عىل ســوء التغذية الشــديد الذي يتأثر بعوامل 

الشكل 14
املسارات من عدم احلصول على األغذية الكافية إىل األشكال املتعددة لسوء التغذية

املصــدر: وضعته شــعبة اإلحصاءات يف منظمــة األغذية والزراعة لهذا التقرير.
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أخــرى غر انعدام األمن الغــذايئ )مثل العدوى واألمراض التي غالبًا 

ما يســببها عدم الحصول عــىل املياه املأمونة وخدمات الرصف الصحي 

والخدمــات الصحية الجيّدة(. وقــد يكون الهزال عند األطفال أيًضا 

نتيجة للصدمات القصرة األجل واألزمات اإلنســانية.

ويعّد انعدام األمن الغذايئ أحد عوامل الخطر لفقر الدم لدى النساء يف 

سن اإلنجاب. وقد وجدت ستة من أصل مثانية دراسات متت مراجعتها 

من بلدان ومناطق مختلفة أن هناك عالقة هامة بينهام )الجدول 6(.37 

وميكن أن يكون لضغط العيش يف حالة من انعدام األمن الغذايئ تأثر 

سلبي عىل تغذية الرضع بسبب التأثر السلبي عىل الرضاعة الطبيعية. 

وإّن الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة األوىل تقي من التقزم 

والهزال لدى األطفال وكذلك من البدانة يف مرحلة الحقة من الحياة.38 

وتشر األدلة الحالية إىل أن الرضع يف األرس التي تعاين من انعدام األمن 

الغذايئ معرضون لخطر عدم إرضاعهم رضاعة طبيعية حرصية.39 ويرتبط 

انعدام األمن الغذايئ يف األرس مبعدالت أعىل من االكتئاب واإلجهاد لدى 

األمهات يف البلدان ذات الدخل املتوسط من الرشيحة الدنيا وكذلك يف 

اجلدول 6
ملخص نتائج الدراسات املشمولة يف استعراض العالقات بني املعاناة من انعدام األمن الغذائي 

وأشكال خمتارة من سوء التغذية 

العالقة بني انعدام األمن الغذايئ 
و)مؤرش التغذية(

عدد الدراسات

 عدد الدراسات والعالقات التي 
االختالفات يف النتائج بحسب مستوى دخل البلدتم العثور عليها

عدم وجود عالقةوجود عالقة

3   إيجابية15الهزال لدى األطفال
ال يوجد فرق واضح.111   غر واضحة*

التقزم لدى األطفال

16   إيجابية21دون سّن الخامسة
14   غر واضحة*

هناك عدد أعىل نسبيًا من البلدان ذات الدخل 
املتوسط من الرشيحة الدنيا والرشيحة العليا التي 

تبلغ عن وجود عالقة ملحوظة مقارنة بالبلدان ذات 
الدخل املنخفض.

 خمس سنوات أو أكرث/
سّن الدراسة

4   إيجابية9
23   غر واضحة*

الدراسات التي ال تبني وجود أي عالقة هي يف 
معظمها من البلدان ذات الدخل املتوسط من 

الرشيحة العليا أو ذات الدخل املرتفع.

الوزن الزائد عند األطفال

2   إيجابية13دون سن الخامسة
29   غر واضحة*

العالقة محدودة أو غر موجودة يف البلدان ذات 
الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط من 

الرشيحة الدنيا.  خمس سنوات أو أكرث/
سن الدراسة

21
3   إيجابية

7   غر واضحة*
1   سلبية

10

ال يوجد فرق واضح30   إيجابية3الوزن املنخفض عند الوالدة

البدانة عند البالغني

78   إيجابية15دراسات النساء فقط
عالقة إيجابية سائدة يف البلدان ذات الدخل 

املرتفع دراسات شملت الرجال 
5   إيجابية )لدى 8والنساء عىل حد سواء

3النساء فقط(

فقر الدم لدى النساء يف سّن 
6   إيجابية8اإلنجاب

ال يوجد فرق واضح11   غر واضحة*

مالحظــة: * غــر واضحة تعني وجود عالقــة إيجابية يف بعض املجموعات فقط.

.C. Maitra .2018 A review of studies that examine the link between food insecurity and malnutrition. Technical Paper. Rome, FAO :املصــدر
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البلدان ذات الدخل املرتفع، وميكن أن يقوض ذلك من الثقة والكفاءة 

الذاتية عند األمهات، مام يؤثر سلبًا عىل البدء بالرضاعة ومدتها والتغذية 

املكملة املناسبة للعمر. 40 

وبالتايل، كام هو موضح يف الشكل 14، ميكن أن يؤدي انعدام األمن الغذايئ 

بشكل مبارش )من خالل القصور يف األمناط الغذائية( وغر مبارش )من 

خالل تأثر اإلجهاد عىل تغذية الرضع( إىل الهزال والتقزم ونقص املغذيات 

الدقيقة لدى األطفال. وقد تؤدي املعرفة بشأن التغذية والعادات 

الغذائية دوًرا يف تخفيف آثار انعدام األمن الغذايئ األرسي عىل النمط 

الغذايئ، وبالتايل عىل النتائج التغذوية. وأخرًا، من املهم أن نضع يف 

الحسبان أن عدم الوصول إىل املياه النظيفة والرصف الصحي والرعاية 

الصحية الجيدة ميكنه أن يتسبب باإلسهال واألمراض املعدية التي تتداخل 

مع قدرة الجسم عىل امتصاص املغذيات، وإن األمراض وااللتهابات 

املتكررة عوامل مساهمة خطرة تؤدي إىل الهزال والتقزم لدى األطفال.

العالقــة بني انعدام األمن الغــذايئ والبدانة. غالبًا ما يرتبط انعدام 

األمــن الغذايئ بالوزن الزائــد والبدانة مع أّن ذلك قد يبدو مفارقة. 

وبالتــايل قــد يؤدي هذا إىل قيام صانعي السياســات يف البلدان التي 

يعــاين فيهــا الكثر من الفقــراء ومن يعانون انعدام األمن الغذايئ من 

الوزن الزائد، بالتشــكيك يف تخصيص املوارد للمســاعدات الغذائية. غر 

أن العالقة بني انعدام األمن الغذايئ والوزن الزائد والبدانة ليســت 

متناقضــة يف الواقــع وميكن فهمها من خالل النظر يف املســار الناتج عن 

البدانة الوارد يف الشــكل 14.

ومتّر العالقة بني انعدام األمن الغذايئ والوزن الزائد والبدانة عرب النمط 

الغذايئ الذي يتأثر بكلفة األغذية. فغالبًا ما تكون األغذية املغذية 

والطازجة عالية الكلفة. وبالتايل، عندما تصبح موارد األرسة املعيشية 

املخصصة لألغذية شحيحة، يختار األشخاص أغذية أقل كلفة غالبًا ما 

تكون عالية بكثافة السعرات الحرارية ومنخفضة املغذيات، وخاصة يف 

املناطق الحرضية ويف البلدان ذات الدخل املتوسط من الرشيحة العليا 

والدخل املرتفع. ويف سياق أسواق األغذية املعوملة حيث تكون الكلفة 

النسبية لألغذية العالية بالدهون والسكر منخفضة مقارنة باملنتجات 

الطازجة مثل الفاكهة والخضار والبقوليات، فإن تحديد أولويات 

التكاليف عند األرس املعيشية التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ قد 

يؤدي إىل أمناط غذائية عالية يف الطاقة ومنخفضة يف التنوع واملغذيات 

الدقيقة واأللياف.41 وغالبًا ما يكون األشخاص الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذايئ أقل قدرة عىل الوصول املادي إىل األسواق حيث ميكنهم 

رشاء أغذية مغذية وصحية بأسعار معقولة، وخاصة يف البلدان ذات 

الدخل املرتفع. وقد تم توثيق األثر السلبي النعدام األمن الغذايئ 

عىل جودة النمط الغذايئ يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

واملرتفع عىل حد سواء. 42 

وهناك أيًضا مسار نفيس واجتامعي من انعدام األمن الغذايئ إىل البدانة. 

وغالبًا ما تسبب تجربة عدم الحصول عىل أغذية معينة أو كافية مشاعر 

القلق والتوتر واالكتئاب، مام يؤدي بدوره إىل سلوكيات تعزز خطر زيادة 

الوزن والبدانة. ويشمل ذلك أمناط النهم أو اإلفراط يف تناول الطعام عند 

توافره )وحينام يكون توافره بشكل مستمر غر مؤكد(، أو اختيار األغذية 

املنخفضة الكلفة والكثيفة الطاقة، أي "الطعام املريح" الغني بالدهون 

والسكر وامللح. وقد ُوجد أن لهذه األغذية تأثرات فيزيولوجية تقلل 

اإلجهاد عىل املدى القصر. وكام ذكرنا سابًقا، ميكن أن يكون لضغوط 

العيش يف حالة من انعدام األمن الغذايئ تأثر سلبي عىل مامرسات 

الرضاعة الطبيعية وإطعام األطفال الصغار، مام يزيد بدوره من خطر 
البدانة لدى األطفال يف مرحلة البلوغ.43

وتُعــد التغيرات األيضيــة الناجمة عن االضطرابات يف أمناط األكل 

والحرمان من األغذية من عنارص املســار املســبب للبدانة األخرى، 

من انعدام األمن الغذايئ إىل ســوء التغذية. وقد تم ربط التكيف 

الفيزيولوجي عند االســتجابة لــدورات "الوليمة واملجاعة" بارتفاع 

معدل الدهون يف الجســم، وانخفاض كتلة العضالت، وزيادة الوزن 

برسعــة أكرب عندمــا تصبح األغذية وافرة.44 وباإلضافة إىل ذلك، قد 

يــؤدي حرمان األمهات والرضع/األطفال مــن األغذية إىل عملية "التطبّع 

األيــيض" عند الجنني ويف مرحلــة الطفولة املبكرة، مام يزيد من 

خطــر البدانة واألمراض املزمنة غر املعديــة املتصلة بالنمط الغذايئ 

يف وقــت الحق من الحيــاة. وميكن أن يؤدي النقص التغذوي لدى 

األمهات - فضال عن الوزن الزائد - بســبب عدم القدرة عىل الحصول 

بشــكل مســتقّر عىل أمناط غذائية كافية إىل برمجة الوظائف األيضية 

والفيزيولوجيــة ووظائف الغــدد الصامء العصبية لدى األطفال، مام 

يؤدي إىل توارث دورة ســوء التغذية من جيل إىل آخر.45 

وكام ذُكر سابًقا، يرتبط انعدام األمن الغذايئ بانخفاض الوزن عند الوالدة 

لدى الرضع.46 ويشّكل انخفاض الوزن عند الوالدة عامل خطر لتقزم 

األطفال، الذي يرتبط بدوره بالوزن الزائد والبدانة يف مرحلة الحقة 

من الحياة. ووفًقا لتقرير عام 2016 للجنة املعنية بالقضاء عىل بدانة 

األطفال التابعة ملنظمة الصحة العاملية: "إن األطفال الذين عانوا من 

النقص التغذوي وكانوا يعانون من انخفاض يف الوزن عند الوالدة، أو أنهم 

يعانون من قرص قامتهم بالنسبة إىل العمر )التقزم(، يكونون أكرث عرضة 
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لخطر الوزن الزائد والبدانة عندما يتعرضون لنمط غذايئ كثيف الطاقة 

ومنط حياة غر نشط يف مرحلة الحقة من حياتهم."47 ومن الجدير بالذكر 

أيًضا أن األطفال الذين يعانون من التقزم معرضون أكرث من غرهم لخطر 

الوزن الزائد يف الوقت نفسه.

وتتزايد األدلة عىل وجود عالقة بني ضعف فرص الحصول عىل األغذية 

والبدانة أو الوزن الزائد، يف األماكن الغنية والفقرة باملوارد عىل حد سواء. 

ويف سياق التحول التغذوي، فإّن الوزن الزائد والبدانة ال يشكالن مشكلة 

للبلدان ذات الدخل املرتفع فحسب، بل أيًضا بالنسبة إىل البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط.

ويتضح الدليل عىل تأثر انعدام األمن الغذايئ عىل سوء التغذية عرب املسار 

املسبب للبدانة بشكل ملحوظ يف البلدان التي خضعت لعملية التحول 

التغذوي. وتتعرض النساء البالغات اللوايت يعشن يف أرس معيشية تعاين من 

انعدام األمن الغذايئ لخطر البدانة أكرث من سواهّن، وال سيام يف البلدان 

ذات الدخل املتوسط من الرشيحة العليا وذات الدخل املرتفع.48  غر أن 

هذه العالقة أضعف أو غر موجودة بالنسبة إىل الرجال، وال توجد نتائج 

حاسمة بالنسبة إىل األطفال، مع أّن انعدام األمن الغذايئ يبدو مرتبطًا 

بالوزن الزائد لدى الفتيات فوق سّن الخامسة.

ووفًقا لتقرير منظمة الصحة العاملية لعام 2016 املذكور أعاله، تنترش 

البدانة لدى األطفال يف البلدان ذات الدخل املرتفع أكرث بني املجموعات 

االجتامعية واالقتصادية الدنيا. والعكس صحيح حاليًا يف معظم البلدان 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط، مع أن هذا النمط يتغر برسعة. 

وبالفعل، فإّن بعض املجموعات السكانية الفرعية يف هذه البلدان، 

مثل السكان األصليني، معرضة أكرث لخطر اإلصابة بالبدانة. وباإلضافة 

إىل ذلك، ووفًقا لتقرير منظمة الصحة العاملية، فإّن "البدانة يف مرحلة 

الطفولة مؤرش قوي عىل البدانة لدى البالغني، وهو أمر له عواقب صحية 

واقتصادية معروفة بالنسبة إىل األفراد واملجتمع ككل".49 

وباختصار، ال يوجد شــك يف أن انعدام األمن الغذايئ هو من العوامل 

املحددة ألشــكال مختلفة من ســوء التغذية عرب املسارات املوضحة 

يف الشــكل 14. ويزيد انعدام األمن الغذايئ بشــكل خاص من مخاطر 

انخفاض الوزن عند الوالدة، والتقزم لدى األطفال دون ســّن الخامســة، 

وفقر الدم لدى النســاء يف ســّن اإلنجاب. ويتداخل أيًضا مع الرضاعة 

الطبيعية الخالصة لألطفال يف األشــهر الســتة األوىل من الحياة. 

وباإلضافــة إىل ذلك، يرتبــط انعدام األمن الغذايئ بالوزن الزائد لدى 

الفتيات ما فوق ســّن الخمس ســنوات، وهو عامل خطر لإلصابة 

بالبدانة لدى النســاء، وال ســيام يف البلدان ذات الدخل املتوسط من 

الرشيحــة العليا أو الدخل املرتفع.

وغني عن القول إن هذه النتائج تعتمد بشكل كبر عىل السياق وأساليب 

البحث. وقد تفرس العوامل السياقية مثل مستوى الدخل يف البلد املعني 

أو املحيط الحرضي مقابل املحيط الريفي، بعض االختالفات يف العالقات 

امللحوظة بني انعدام األمن الغذايئ والنتائج التغذوية. وعالوة عىل ذلك، 

فإن غالبية الدراسات متقاطعة، أي أنها ال تنطوي عىل مراقبة للمجموعة 

نفسها عرب الزمن. ولذلك، فإن البحث عىل املدى الطويل رضوري لفهم 

اآلثار املحتملة النعدام األمن الغذايئ عىل النتائج التغذوية طوال دورة 

الحياة، قبل الحمل وأثناءه وحتى يف مرحلتي الرضاعة والبلوغ.

وال يقّل أهمية عن ذلك تحليل انعدام األمن الغذايئ عىل املستوى الفردي 

إلبراز االختالفات املحتملة داخل األرس املعيشية. ويتأثر توزيع األغذية 

واملوارد داخل األرس بعدد من العوامل الثقافية واالجتامعية. ويتعرض 

أحيانًا األطفال والنساء، خصوًصا يف ظروف الندرة، إىل التمييز عىل صعيد 

توزيع األغذية؛ وقد تقوم األمهات نتيجة لذلك بتعديل متناولهن من 

األغذية للتخفيف من أثر انعدام األمن الغذايئ عىل أطفالهّن. وتؤثر أوجه 

عدم املساواة بني الجنسني يف املجتمع وأدوار املرأة عىل سلطة اتخاذ 

القرار والحصول عىل األغذية ضمن األرسة املعيشية، مع ما يرتتّب عىل 

ذلك من عواقب هامة بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية لدى املرأة 

وأطفالها أيًضا.

ومن املهم تسليط الضوء عىل أّن تجربة انعدام األمن الغذايئ لها عواقب 

وخيمة أخرى عىل رفاه األطفال والبالغني تتخطى سوء التغذية. ويؤثر 

انعدام األمن الغذايئ سلبًا عىل األداء األكادميي لألطفال ويرتبط مبشاكل 

سلوكية. ومن األرجح أن يواجه األطفال الذين يعانون من انعدام األمن 

الغذايئ مشاكل صحية ومخاطر عىل منوهم.50 وقد تؤدي عدم القدرة 

عىل الحصول املوثوق عىل األغذية، لدى األطفال والبالغني عىل حد سواء، 

إىل القلق والضغط واالكتئاب والتوتر والعزلة التي تنتج عن الوصمة 

االجتامعية. ولهذه اآلثار النفسية واالجتامعية عواقب مهمة عىل الصحة 

العامة والرفاه، بغض النظر عن الحالة التغذوية، كام تطال آثارها 

االقتصادية السلبية األفراد واألرس واملجتمعات والدول. وميكن أن تساهم 

يف حلقة مفرغة من انعدام األمن الغذايئ، حيث تؤدي العزلة االجتامعية 

مع االكتئاب والتوتر، فضاًل عن األوضاع الصحية السيئة وضعف التنمية 

املعرفية، إىل إعاقة جميع األشخاص ومنعهم من تحقيق إمكاناتهم 

الكاملة، مع ما قد يرتتب عىل ذلك من عواقب سلبية عىل القدرة عىل 

كسب رزقهم والحصول عىل األغذية.
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ما الذي ميكن عمله إًذا؟
مــع توافــر املزيد مــن البيانات عن األمن الغــذايئ )الحصول عىل 

األغذيــة( واملتنــاول الغــذايئ والنتائج التغذوية، ســيؤدي التحليل 

املتكامــل لهــذه البيانات إىل توليــد معلومات أفضــل لتحديد معامل 

السياســات التي تعالج مختلف أشــكال ســوء التغذية. 

وتدعــم األدلــة الحالية الحاجــة إىل تنفيذ وتوســيع نطاق التدخالت 

الراميــة إىل ضــامن الحصــول عىل األغذية املغذية وكرس حلقة ســوء 

التغذيــة املتوارثــة من جيل إىل آخر. وتشــكل األيام األلــف الفاصلة 

بــني الحمــل وبلوغ الطفل عامــه الثاين، فرصة ال تضاهــى ملنع التقزم 

والــوزن الزائــد لدى األطفــال، وتعزيز التغذية والنمــو مع تأثر دائم 

عــىل حيــاة الطفل. وتبدأ أصــول تعرث النمو يف وقــت مبكر قبل فرتة 

الحمــل وأثناءهــا، مــع عواقب يف األجلني القصــر والطويل. وميكن 

أن يتســبب النقــص التغــذوي لدى األطفال يف تعــرث منّوهم املعريف، 

مــع مــا يرتتب عىل ذلك مــن عواقب وخيمة من حيــث تحقيق 

الــذات واإلنتاجيــة. وميكن أن يؤدي ذلك إىل دورة من ســوء التغذية 

املتوارثــة مــن جيل إىل آخــر، تتفاقم مع وجود فتيــات يعانني من 

النقــص التغــذوي ويصبحــن بدورهّن أمهات يعانــني من النقص 

التغــذوي وعرضــة إلنجاب رّضع يعانون مــن انخفاض الوزن عند 

الــوالدة. وتعــّد الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشــهر الســتة األوىل 

واألغذيــة التكميلية املناســبة ومامرســات التغذية املكملــة حتى عمر 

الســنتني، أمرا أساســيًا لضامن النمــو الطبيعي للطفــل وتطّور قدراته 

خالل هذه املرحلة الحاســمة.

ويف ضــوء هذه األدلــة، يجب أن تويل السياســات اهتامًما خاًصا 

لألمــن الغذايئ والتغذية لدى الرضع واألطفال دون ســن الخامســة 

واألطفال يف ســن الدراســة واملراهقات والنســاء. وقد تم تحديد 

هــذه املجموعــات بأنها األكــرث عرضة للعواقب الضــارة املرتتبة عىل 

ســوء الحصول عــىل األغذية. ويحدد إطار عمــل املؤمتر الدويل الثاين 

املعنــي بالتغذيــة مجموعــات من اإلجــراءات ذات الصلة املوىص بها 

لتحســني األمــن الغذايئ والتغذية، التــي تلتزم البلــدان بتنفيذها يف 

إطــار عقد األمــم املتحدة للعمل من أجــل التغذية.

وقــد اقرتحــت منظمــة الصحــة العاملية اتخــاذ "إجراءات مزدوجة" 

ميكــن أن تقلــل يف نفــس الوقــت من النقــص التغذوي والوزن 

51 وهــي تســلط الضوء عــىل الحاجة إىل توخي  الزائــد والبدانــة.

الحــذر لــي ال تــؤدي االســرتاتيجيات الرامية إىل معالجــة النقص 

التغــذوي يف بدايــة الحيــاة إىل تفاقــم مشــكلة الوزن الزائد 

والبدانــة يف وقــت الحــق من الحيــاة. وينبغي إعــادة تصميم 

الربامــج الحاليــة واالســتفادة منها، وبلــورة تدخالت جديدة، 

للحــّد مــن مخاطر األشــكال املتعــددة لســوء التغذية. ويجب أن 

تراعــي السياســات التجاريــة واالســتثامرية والزراعيــة التغذية 

وأن تحســن فــرص الحصــول عىل أمنــاط غذائيــة صحية، بداًل من 

الرتويــج للمحاصيــل الســلعية التــي توفر مصــدًرا رخيًصا للنشــويات 
والدهــون والســكر يف اإلمــدادات الغذائية. 52

وتوضح املناقشــة ســبب أهمية ذلك، ال ســيام يف ســياق عقد األمم 

املتحــدة للعمــل بشــأن التغذية وخطة عام 2030، لتحســني الطريقة 

التــي يتــم من خاللهــا تصور الجوع وانعدام األمن الغذايئ وقياســهام. 

وميكــن أن يكــون انعدام األمن الغذايئ موجــوًدا يف جميع البلدان 

وأن يســاهم يف أشــكال متعددة من ســوء التغذية والنقص التغذوي 

ونقــص املغذيــات الدقيقــة، فضاًل عن الوزن الزائــد والبدانة. وميكن 

أن تســاهم املقاييــس القامئــة يف قياس املعانــاة من انعدام األمن 

الغــذايئ، مثــل مقياس املعاناة من انعدام األمــن الغذايئ، والوعي 

باملســارات املختلفــة النعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية، من 

أجــل تصميــم تدخالت أكرث فعالية وتحقيق االتســاق بــني مختلف 

القطاعــات. وإن عواقــب ذلك عىل صحة األشــخاص ورفاههم 

وإنتاجيتهــم بعيدة املدى.

ويف الختــام، ال تزال األدلة تشــر إىل ارتفاع معــدالت الجوع وانعدام 

األمــن الغذايئ يف العامل يف الســنوات األخرة. وقــد تم إحراز تقدم 

يف مجــال تقــزم األطفــال، وإن كان بوترة بطيئــة للغاية من أجل 

تحقيــق األهــداف العامليــة ومع وجود تباينات كــربى بني األقاليم 

واملناطــق. ويف الوقــت نفســه، تزداد معدالت فقر الدم لدى النســاء 

يف ســّن اإلنجــاب والبدانة لــدى البالغني. ولن يكــون باإلمكان إنهاء 

جميع أشــكال ســوء التغذية دون ضــامن الحصول عىل األغذية 

اآلمنة واملغذية والكافية عىل مدار الســنة. وســيتطلب ذلك توســيع 

نطاق سياســات الحاميــة االجتامعية للتصدي ألوجه عدم املســاواة 

وضــامن مراعاة التغذية واملســاواة بني الجنســني مــن حيث: أهدافها؛ 

وتصميمهــا؛ وتحديــد التدخــالت الصحيــة التكميلية والرعاية 

والزراعــة لتحســني النتائــج التغذويــة. وينبغي مبوازاة ذلك إجراء 

تحــول نحــو الزراعــة املراعيــة للتغذية والنظم الغذائيــة التي ميكن أن 

توفــر األغذيــة اآلمنة والعالية الجــودة للجميع مبا يشــجع عىل اتباع 

أمنــاط غذائيــة صحية تتامىش مع اإلجــراءات التي أوىص بها إطار 

العمــل املنبثــق عن املؤمتر الــدويل الثاين املعنــي بالتغذية وبرنامج 
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العمــل الخــاص بعقد األمــم املتحدة للعمل من أجــل التغذية.53 

كــام أن هناك حاجة لقوانني يف األســواق تثبط اســتهالك األغذية 

غــر الصحيــة، مبوازاة السياســات التي تعزز توافر األغذيــة الصحية 

واســتهالكها.54 وتتطلــب جميع هذه اإلجــراءات تعزيز اإلدارة العامة 

ومعالجــة تضــارب املصالح واختالل التوازن بني أصحــاب املصلحة. 

ويجــب أن يتــم تصنيــف األغذية كحق من حقوق اإلنســان، مع 

إعطــاء األولويــة إلمكانيــة الوصول إىل الفئات األكرث ضعًفــا للحصول 

عــىل أغذية آمنــة ومغذية وكافية.

ويلقــي الجــزء الثــاين نظرة معمقــة عىل عامل يبدو أنه يؤثــر بالفعل 

عــىل األمــن الغذايئ والتغذية، مــام يطرح اعتبارات سياســية إضافية 

n .هــي التقلبــات املناخية واألحــوال املناخية القصوى
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اجلزء  2   

أثر المناخ على األمن 
الغذائي والتغذية

كام هو مبني يف الجزء األول من هذا التقرير، استمر ازدياد عدد األشخاص 

الذين يعانون الجوع يف العامل خالل السنوات الثالث املاضية، إذ عاد إىل 

املستويات التي كانت سائدة قبل عقد من الزمن تقريبًا. ومام يبعث عىل 

القلق أيًضا أن 22.2 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة يعانون من 

التقزم يف عام 2017.

والحظ تقرير السنة املاضية أن هناك ثالثة عوامل وراء االتجاهات األخرية 

التي تؤثر يف األمن الغذايئ والتغذية بطرق متعددة، وتُشكِّل تحديًا أمام 

حصول األفراد عىل األغذية: النزاعات، وتغري املناخ، والتباطؤ االقتصادي. 

قة لدور النزاعات يف تقرير عام 2017، يُركز هذا الجزء  وبعد دراسة متعمِّ

من تقرير عام 2018 عىل دور تغري املناخ - وبتحديد أكرث، عىل تقلبات 

املناخ واألحوال املناخية القصوى.

ويهدف التقرير، يف الجزء الثاين منه، إىل فهم الطريقة التي تؤثر بها 

تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى تأثريًا سلبيًا عىل األمن الغذايئ 

والتغذية. ويعتمد التقرير عىل األدلة القامئة لتحديد القنوات التي 

يحدث ذلك من خاللها ويستكملها بتحليالت أصلية. والغرض النهايئ من 

التقرير هو توفري اإلرشادات بشأن كيفية التغلب عىل التحديات الرئيسية 

الناجمة عن تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى من أجل تحقيق 

أهداف القضاء عىل الجوع وكافة أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030 

)املقصدان 2-1 و2-2 من أهداف التنمية املستدامة( وكذلك أهداف 

التنمية املستدامة األخرى، مبا يف ذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات ملكافحة 

تغريُّ املناخ وآثاره )الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة(.

1.2 ملاذا الرتكيز على أثر 

تقلبات املناخ واألحوال 
املناخية القصوى على 

األمن الغذائي والتغذية؟
الرسائل الرئيسية

ç  د تقلبات املناخ والتعــرض لألحوال املناخية األكرث تعقيًدا تُهــدِّ

وتواترًا وتطرفًا بضياع املكاســب التــي تحققت يف القضاء عىل الجوع 

وســوء التغذية وبل حتى عكس مسارها.

ç  وتُعــد تقلبات املناخ واألحــوال املناخية القصوى أحد العوامل

املحرِّكة للزيادات األخرية يف الجوع العاملي وأحد األســباب الرئيســية 

لألزمات الغذائية الشديدة.

ç  وأثرت موجات الجفاف الشــديدة املرتبطــة بظاهرة النينيو القوية

يف الفرتة 2015-2016 عىل كثري من البلدان، وســاهمت يف الزيادة 

األخرية يف معدالت النقص التغذوي عىل املســتوى العاملي.

ç  ويبلغ الجوع مســتويات أســوأ بكثري يف البلدان التي لديها نُظم

زراعيــة تتأثر كثريًا بهطول األمطــار وتقلبات درجات الحرارة والجفاف 

الشــديد حيث تعتمد ســبل كســب العيش لنسبة كبرية من السكان 

عىل الزراعة.

وتُشري األدلة املتزايدة إىل أن تغريُّ املناخ يؤثر بالفعل عىل الزراعة واألمن 

الغذايئ، وهو ما سيزيد من صعوبة مواجهة التحديات املتمثلة يف 

القضاء عىل الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ، وتحسني التغذية، وتعزيز 
الزراعة املستدامة. 55
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شديدة

عاصفة

مجموع الظواهر

ات  ويحدث تغريُّ املناخ عىل مدى عقود أو قرون. وتحدث أيًضا تغريُّ

مناخية عىل األجل األقرص )درجات الحرارة وهطول األمطار( وأحوال 

مناخية قصوى )تفيض إىل موجات الجفاف والفيضانات والعواصف وما 

ات الدورية أو املتقطعة املتصلة مبختلف الظواهر  إىل ذلك( مصاحبة للتغريُّ

الطبيعية )مثل النينيو، أو النينا، أو االنفجارات الربكانية، أو غري ذلك من 

ات املناخية  التغيريات التي تطرأ عىل نُظم األرض(.56 غري أن هذه التغريُّ

التي تحدث عىل األجل األقرص ال ميكن عزوها جميًعا إىل تغريُّ املناخ.

وعىل أية حال، يتجاوز نطاق عزو تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى إىل تغريُّ املناخ نطاق هذا التقرير.

ويرجع السبب وراء الرتكيز عىل تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى 

إىل ثالثة اعتبارات. أواًل، تضاعف عدد األحوال القصوى، مبا فيها الحرارة 

الشديدة، والجفاف، والفيضانات والعواصف، منذ أوائل التسعينيات، 

إذ بلغ متوسط عدد تلك الظواهر 213 ظاهرة كل سنة خالل الفرتة من 

عام 1990 إىل عام 2016 )الشكل 15(. وثانيًا، بينام يحدث تغريُّ املناخ 

عىل مدى عقود أو قرون، فإن ما يواجهه الناس يف حياتهم اليومية هو 

تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى57 بغض النظر عاّم إذا كان ذلك 

ناجاًم عن تغريُّ املناخ أم ال. وثالثًا، من غري املستغرب أن تتأثر جميع 

أبعاد األمن الغذايئ والتغذية، مبا يف ذلك توافر األغذية والحصول عليها 

واستخدامها واستقرارها، بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى، 

حتى عىل املدى القصري.

ات املناخية بالفعل إىل تقويض إنتاج املحاصيل الرئيسية  وقد أّدت التغريُّ

)القمح واألرز والذرة( يف املناطق املدارية واملعتدلة، ومن املتوقع أن يتفاقم 

ذلك يف ظل درجات الحرارة املتزايدة واألكرث تطرفًا.58 وأصبحت الكوارث 

املتصلة باملناخ تهيمن عىل مشهد املخاطر إىل الحد الذي باتت تُشكِّل فيه 

اآلن أكرث من 80 يف املائة من جميع الكوارث الرئيسية التي تم اإلبالغ عنها 

دوليًا.59 ومن بني جميع األخطار الطبيعية، تؤثر الفيضانات وحاالت الجفاف 

والعواصف االستوائية عىل إنتاج األغذية أشّد تأثري. ويتسبب الجفاف، 

الشكل 15
ازدياد عدد الكوارث املتصلة بالظواهر املناخية املتطرفة، 2016-1990

مالحظات: مجموع عدد الكوارث الطبيعية التي وقعت يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط بحســب اإلقليم وخالل الفرتة 1990-2016. تعرّف الكوارث عىل أنها كوارث متوســطة وكبرية 
الحجــم تتجــاوز العتبــة املحــّددة للتســجيل يف قاعدة البيانات الدولية للكــوارث. انظر امللحق 2 لالطالع عىل التعريف الكامل للكوارث الوارد يف قاعــدة البيانات الدولية للكوارث.

.www.emdat.be .املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة باالســتناد إىل قاعدة بيانات طوارئ الكوارث. 2009. قاعدة بيانات طوارئ الكوارث ]عىل اإلنرتنت[ بروكســيل
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بصفة خاصة، يف أكرث من 80 يف املائة من مجموع األرضار والخسائر التي 

تلحق بالزراعة، خاصة يف قطاعي الرثوة الحيوانية وإنتاج املحاصيل. ويف ما 

يتعلق باألحوال القصوى، فإن القطاع الفرعي ملصايد األسامك هو األكرث تأثرًا 

مبوجات تسونامي والعواصف، يف حني أن معظم اآلثار االقتصادية الواقعة 
عىل الغابات ناجمة عن الفيضانات والعواصف. 60

وتُشري املعلومات الجديدة املستمدة من الكشوف بشأن ميزانيات 

األغذية الوطنية إىل انخفاض كميات األغذية املتاحة وازدياد األسعار يف 

املناطق املترضرة من ظاهرة النينيو يف الفرتة 2016/2015. وأسفرت تلك 

الظاهرة عن انحراف وشذوذ مناخي كبري مقارنة مبا كان سائًدا من قبل، 

وهو ما تعرض له مختلف أنحاء العامل بطرق مختلفة وبدرجات متباينة 

من الشدة )اإلطار 8(. ونشأت يف بعض املناطق ظروف جفاف شديدة 

نتيجة لظاهرة النينيو، ال سيام يف املناطق التي يوجد فيها الكثري من 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

وبينام ال يزال الجوع آخًذا يف االزدياد، فإن ما يبعث عىل القلق أيًضا أن 

عدد األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذايئ عىل مستوى األزمة 

ال يزال آخًذا يف االزدياد. ويف عام 2017، واجه ما يقرب من 124 مليون 

نسمة يف 51 بلًدا وإقلياًم انعداًما حاًدا يف األمن الغذايئ وصل إىل مستوى 

"األزمة" أو أسوأ من ذلك،61 األمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات طارئة 

وفورية للحفاظ عىل أرواحهم وصون ُسبل كسب عيشهم.62 ومُيثِّل ذلك 

زيادة باملقارنة مع عامي 2015 و2016 عندما أشارت التقارير إىل أن 80 

مليون نسمة و108 ماليني نسمة عىل التوايل يواجهون مستويات وصلت 

إىل حد األزمة. وكام هو الحال مع مستويات الجوع املتزايدة، فإن العوامل 

الرئيسية التي تُساهم يف انعدام األمن الغذايئ الذي يصل إىل مستوى 

األزمة متصلة باملناخ، ال سيام حاالت الجفاف. وعالوة عىل ذلك، تُساهم 

أيًضا تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى يف مستويات سوء التغذية 

التي تُنذر بالخطر حسب ما هو وارد أدناه.

م من خالل  خطة عام 2030: دفع عجلة التقدُّ
تعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة األخطار 

الطبيعية والكوارث املتصلة باملناخ والتكيف معها
تربط خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ربطًا رصيًحا بني التنمية 

املستدامة والعمل املناخي. ومن خالل الهدف 13 للتنمية املستدامة، 

تدعو خطة عام 2030 إىل تعزيز القدرة عىل الصمود يف مواجهة 

األخطار الطبيعية والكوارث املتصلة باملناخ والتكيف معها يف جميع 

البلدان.63 وتدعو الخطة أيًضا جميع البلدان إىل وضع اسرتاتيجية 

متكاملة- تشمل األمن الغذايئ والتغذية - وتنفيذها لتحسني قدرتها عىل 

التكيُّف مع اآلثار السلبية الناجمة عن تغريُّ املناخ ولتعزيز القدرة عىل 

الصمود يف مواجهة املناخ وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

دون تعريض إنتاج األغذية للخطر.

وتُعتــرب نُظم اإلنتاج الزراعي واألغذية مصادر رئيســية لغازات االحتباس 

الحراري وتتســم بوجه خاص بحساســيتها الكبرية للمناخ. وال بد أن 

تكــون لتلــك الُنظم أولوية إجراءات التكيُّــف مع تغريُّ املناخ والتخفيف 

مــن آثاره. ويتمثــل التحدي يف زيادة اإلنتاج الزراعي بطرق أكرث 

اســتدامة )عىل ســبيل املثال، من خالل متكني النظم الغذائية الصحية 

املســتدامة( وأكرث قدرة عىل الصمود يف وجه املناخ، والحد يف الوقت 

ذاته من االنبعاثات.

وتتطلــب معالجة تقلبات املناخ واألحــوال املناخية القصوى وأثرها عىل 

األمن الغذايئ والتغذية إجراءات مشــرتكة بني القطاعات مع مشــاركة 

أصحــاب املصلحة عىل كافة املســتويات. ويتمثل أحد التحديات يف 

أن اســرتاتيجيات السياســات العاملية القامئة املجزأة بني الحوارات 

املتعــددة: تغريُّ املناخ وحوكمة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن 

تغــريُّ املناخ واتفاق باريــس لعام 2015؛ والحد من مخاطر الكوارث 

ضمن إطار ســنداي للحد مــن مخاطر الكوارث؛ والرتابط القائم بني 

التنميــة والعمل اإلنســاين ، وبناء القــدرة عىل الصمود، وهي أمور تناولها 

بشــكل عام مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنســاين لعام 2016 وما أعقبه 

من مناقشات.

ويف الوقت نفسه، تُعالج التغذية والصحة والروابط بينهام - وجميعها تتأثر 

بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى - يف الوثائق الختامية للمؤمتر 

الدويل الثاين املعني بالتغذية الذي أقرت فيه البلدان بالحاجة إىل العمل. 

ويوفر برنامج عمل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية إطارًا 

ملساعدة البلدان عىل تنفيذ االلتزامات والتوصيات ذات الصلة.

وباملثل، تتجسد هذه الحوارات التي تناولت السياسات العاملية يف 

عدد من خطط العمل الوطنية املتصلة بتغريُّ املناخ، والحد من مخاطر 

الكوارث، والقدرة عىل الصمود، والتغذية. وتشمل هذه الخطط خطط 

التكيُّف الوطنية، وخطط التكيُّف الوطنية يف مجال الصحة، واملساهامت 

دة وطنيًا، التي توجه اإلجراءات الوطنية يف مجال التكيُّف مع تغريُّ  املحدَّ

املناخ والتخفيف من آثاره. وتشمل خطط التكيف الوطنية يف مجال 

الصحة عادة األمن الغذايئ والتغذوي.
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ا�ثار ا�ناخية لظاهرة النينيو

ا�حيط 
الهندي

ا�حيط الهادي

ا�حيط القطبي

ا�حيط 
اطلنطي

ا�حيط 
اطلنطي

أمريكا الجنوبية

أس�اليا

بارد ورطبرطببارد دافئ وجافبارد وجاف دافئ ورطبجافدافئ

آسيا

أفريقيا

أوروبا

ديسم	/كانون ا�ول - ف	اير/شباط

يونيو/حزيران - أغسطس/آب

مالحظــات: مل تحــّدد بعد الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعــد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

.)www.weather.gov/jetstream/enso_impacts املصــدر: آثــار ظاهرة النينيو-التذبذب الجنويب عــىل الظواهر الجوية )متاحة عىل املوقع

اإلطار 8
العالقة بني تقلب املناخ وظاهرة النينيو-التذبذب اجلنويب

ظاهرة النينيو- التذبذب الجنويب، وتذبذب شامل األطليس، وثنائية املحيط 

الهندي، من بني العوامل املحرِّكة الواسعة النطاق التي تؤثر مًعا عىل األمناط 

اإلقليمية لدوران الغالف الجوي، والعوامل اإلقليمية، مثل درجات حرارة 

سطح البحر، والعوامل املحرِّكة املحلية، مثل ظروف رطوبة الرتبة، والتأثريات 

العشوائية املحلية، من قبيل املواقع واملسارات العشوائية للعواصف الرعدية/

األعاصري فوق منطقة ما.

وتعــد ظاهرة النينيو-التذبــذب الجنويب أحد أهم األحوال املناخية لألرض. 

وتصــف دورة ظاهرة النينيو-التذبــذب الجنويب التقلبات يف درجة الحرارة 

بني املحيط والغالف الجوي يف رشق وســط املحيط الهادئ االســتوايئ. وتُعرف 

ظاهــرة إلنينــا بأنها الطور البارد، أما ظاهــرة النينيو فهي الطور الدافئ 

للتذبــذب الجنــويب. وميكن لهــذا التغريُّ يف درجات الحرارة أن يؤثر تأثريات 

واســعة النطــاق، ليس فقط عىل عمليــات املحيطات، بل وكذلك عىل الظواهر 

الجويــة واملناخية يف العامل.

وكام هو مبني من األشكال الواردة أدناه، فإن ظاهرة النينيو عادة ما تؤدي 

إىل تأثريات عىل مناطق مختلفة من الكرة األرضية وأثناء مختلف الفصول.
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وتهدف كل هذه الحوارات السياسية وخطط العمل إىل تحقيق الهدف 

الشامل للتنمية املستدامة الذي تجسده خطة عام 2030. ويكمن التحدي 

يف استخدام السياسات واالسرتاتيجيات املشرتكة بني القطاعات لتعزيز القدرة 

عىل الصمود يف وجه تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى والتكيُّف معها 

)الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة(. وهناك رضورة حتمية للتغلب 

عىل هذا التحدي من خالل الحلول املتكاملة من أجل القضاء عىل الفقر 

املدقِّع والجوع، وتحقيق األمن الغذايئ، وتحسني التغذية، وتحقيق االستدامة 

الزراعية )الهدفان 1 و2 من أهداف التنمية املستدامة(.

أهمية تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى 
تؤثر عىل الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية

هناك أدلة قوية تُثبت حدوث تغريُّ املناخ العاملي يف شكل ارتفاع يف 

درجات حرارة الهواء وسطح البحر، وانحسار رقعة الجليد، وتغريُّ الُنظم 

املناخية، وازدياد الظواهر العنيفة وتطرفها، وارتفاع مستوى سطح 

البحر.64 وال يزال تسارع احرتار الكوكب يفيض إىل تغيري عمليات الُنظم 

اإليكولوجية وتغيري التقلبات املناخية وزيادة شدة الظواهر املرتبطة 

باملناخ يف جميع أنحاء العامل، مبا يشمل درجات الحرارة الشديدة 

)موجات الربودة والحرارة( واالختالفات يف هطول األمطار )الفيضانات 

والجفاف(. ومع ذلك، وكام لوحظ، ال تُعزى جميع أنواع األحوال 

املناخية ودرجات الحرارة الشديدة بسهولة إىل تغريُّ املناخ. وعىل سبيل 

املثال، من الصعب يف بعض األحيان ربط حاالت الجفاف باتجاهات 

دة بني درجات الحرارة وهطول  االحرتار نظرًا لتأثرها بالتفاعالت املعقَّ

األمطار ورطوبة الرتبة، وتزداد التقلبات الطبيعية الشديدة بصفة 

خاصة يف هطول األمطار، بل واألصعب من ذلك هو األعاصري اإلستوائية 

بأنواعها، وذلك يف جانب كبري منه بسبب قلة حدوثها، ودينامياتها 

الشديدة التعقيد. ومن الواضح هو أن األشخاص يعانون من تقلبات 

املناخ واألحوال املناخية القصوى يف حياتهم اليومية.

درجات احلرارة املتزايدة واألكثر تقلًبا
شهد مناخ األرض ارتفاًعا رسيًعا يف درجات الحرارة ناهز 0.85 درجة 

مئوية خالل القرن املايض.65 واستناًدا إىل املالحظات التاريخية، هناك 

اتجاه عاملي واضح نحو زيادة عامة يف األيام والليايل الدافئة مع انخفاض 

يف األيام والليايل الباردة. ومن الواضح أن درجات حرارة سطح األرض 

واملحيطات آخذة يف االرتفاع مع مرور الوقت، وتسارع هذا االرتفاع 

خالل العقود القليلة املاضية.66 وتتضح اتجاهات ازدياد متوسط درجات 

الحرارة يف كثري من األحيان يف واحد أو أكرث من مقاييس درجات الحرارة 

املتطرفة )عىل سبيل املثال األيام الحارة/الباردة والليايل الحارة/الباردة(.

وازداد عدد األيام الحارة والليايل الحارة يف أسرتاليا، الجنوب األفريقي، 

وشامل آسيا ووسطها ورشقها وغربها. ومع ذلك، أبان عدد قليل من 

األقاليم الفرعية عن تباين مكاين يف اتجاهات الحرارة والربودة، مثل 

أفريقيا الرشقية، وغرب أمريكا الجنوبية وجنوبها الرشقي، ووسط 

أمريكا الشاملية، ورشق الواليات املتحدة األمريكية جنبا إىل جنب مع 

انخفاض يف الليايل الحارة يف شامل رشق كندا. وبشكل عام، كانت الفرتة 

1983-2012 يف نصف الكرة الشاميل هي الفرتة األكرث دفئًا من ثالثني 

عاًما خالل آخر 400 1 سنة.67 ويف اآلونة األخرية، كانت ظاهرة النينيو 

يف الفرتة 2015-2016 مصدًرا هاًما لحاالت الشذوذ يف درجات الحرارة 

اإلقليمية، مبا يف ذلك ارتفاع درجات الحرارة السطحية )مثاًل الربازيل( 

وانخفاضها )عىل سبيل املثال يف جمهورية تنزانيا املتحدة وكينيا(.68  

اإلطار 8
)يتبع(

وكانــت ظاهــرة النينيو يف الفرتة 2015-2016 متطرفة وشــكَّلت إحدى 
لة يف املائة عام املاضية. وأســفرت تلك الظاهرة  أقوى األحداث املســجَّ

عــن ظــروف دافئة حطَّمــت الرقم القيايس يف كثري من البلدان اإلســتوائية 
وشــبه اإلســتوائية، وُســجلت يف العامني 2015 و2016 أعىل درجات حرارة 

للهواء عند ســطح األرض. وشــهدت أنحاء واســعة من آســيا واملحيط الهادئ 
موســمني حاريــن للربيع والصيف، ولوحظ العديد مــن األحوال املناخية 

القصــوى، مبــا يف ذلك األعاصري، والفيضانات، والجفاف الشــديد، ودرجات 
القصوى. الحرارة 

 NOAA Climate.gov; C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis :املصــادر
 of the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO; S. Hu and A.V. Fedorov. 2017. The extreme El Niño of 2015–2016

 and the end of global warming hiatus. Geophysical Research Letters, 44)8(: 3816–3824; B. Huang, M. L’Heureux, Z.-Z. Hu and H.-M. Zhang. 2016. Ranking the strongest ENSO
.events while incorporating SST uncertainty. Geophysical Research Letters, 43)17(: 9165–9172
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التغريُّ يف متوسط درجة حرارة الهواء السطحي يف السنة )بالدرجات املئوية(

ب(  شبكة

 د( يف مناطق زراعة املحاصيل

أ(  شبكة

2015-2016 مقارنة بـ 1981-20112016-2016 مقارنة بـ 2016-1981

  ج( يف مناطق زراعة املحاصيل

التغريُّ يف متوسط درجة حرارة الهواء السطحي يف السنة )بالدرجات املئوية(

التغريُّ يف متوسط درجة حرارة الهواء السطحي يف السنة )بالدرجات املئوية(

التغريُّ يف متوسط درجة حرارة الهواء السطحي يف السنة )بالدرجات املئوية(

ويظهــر مــن درجات الحرارة الشــاذة املرتبطة بظاهــرة النينيو أن 

تقلبــات املناخ واألحــوال املناخية القصــوى تؤثران عىل الزراعة. 

وشــهدت الفرتة 2015-2016 آخــر ظواهر النينيو، بينام شــهدت 

الفــرتة 2011-2016 أطول فــرتة زمنية حديثة تقــع فيها ظاهرة 

واحــدة من ظواهــر النينيو )كان آخرهــا يف عام 2010(؛ وتتفق 

كلتاهــام أيًضــا مــع الزيادة امللحوظة يف معــدالت تفيش النقص 

التغــذوي يف كثــري مــن أنحاء العامل. وبالتايل، مــن املفيد وصف 

الشــذوذ املناخــي خالل تلك الفرتتــني للتعرُّف عىل الصــالت املحتملة 

بــني املناخ وزيادة تفــيش النقص التغذوي. 

ومن املمكن اإلشارة إىل أن متوسط درجات الحرارة يف مناطق زراعة 

املحاصيل باتت أعىل يف معظم البلدان خالل نفس الفرتتني مقارنة 

باملتوسط الطويل األجل للفرتة 1981-2016 )الشكل 16(. وحيثام يحدث 

ذلك فمن املتوقع أن يكون هناك تأثري عىل غالت املحاصيل وإنتاجها. غري 

الشكل 16
متوسط درجات احلرارة الشاذة يف اآلونة األخرية مقارنة مع متوسط الفرتة 2016-1981

مالحظات: تبني الخرائط التغيريات يف متوسط درجة حرارة الهواء السطحي )TG( بدرجات سلسيوس. ومتثل األرقام 16أ و 16ب األرقام عىل مستوى الشبكة. أما األرقام 16ج و16د فهي مجمعة 
بحسب البلد يف فرتات زراعة املحاصيل الزراعية. ويف هذه الحاالت تعطي البيانات املناخية وزنًا أكرب يف الحاالت التي توجد فيها زراعة محصولية مقارنة بالحاالت التي ال توجد فيها زراعة 

محصولية. ويشار إىل املناطق التي ال تغطيها البيانات بالقدر الكايف باللون الرمادي. ومل تحّدد بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ 
ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of :املصــدر
the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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درجة الحرارة اليومية أعىل من النسبة املئوية 90  )انحراف معياري سنوي واحد(

أن هناك بعض االستثناءات، فقد شهدت األرجنتني وباراغواي وجمهورية 

تنزانيا املتحدة وكينيا وأنحاء من غرب أفريقيا خالل الفرتة 2016-2015، 

جنبا إىل جنب مع إندونيسيا وباكستان وماليزيا والهند خالل الفرتة 

2011-2016، درجات حرارة أكرث برودة قد تكون مرتبطة يف بعض 

الحاالت بالزيادة يف هطول األمطار املصاحبة لظاهرة النينيو.

ويف العديد من املناطق، ازدادت األحوال املناخية القصوى عددًا وشدة، ال 

سيام يف الحاالت التي يتجه فيها متوسط درجات الحرارة نحو االرتفاع، إذ يزداد 

تواتر األيام الشديدة الحرارة وتزداد حرارة األيام األشد حرارة. وترتبط الحرارة 

املتطرفة بزيادة معدل الوفيات وانخفاض القدرة عىل العمل وتدين مستوى 

غالت املحاصيل وغري ذلك من العواقب التي تقوِّض األمن الغذايئ والتغذية.

وظلت درجات الحرارة الشاذة يف مناطق زراعة املحاصيل أعىل من املتوسط 

الطويل األجل طوال الفرتة 2011-2016، مام أفىض إىل زيادة تواتر الظروف 

الشديدة الحرارة يف السنوات الخمس األخرية )الشكل 17(. وشهدت العديد 

من البلدان، مبا يف ذلك إثيوبيا وإندونيسيا والربازيل وبعض البلدان األخرى يف 

رشق أفريقيا وآسيا الوسطى ثالث سنوات أو أكرث وصلت فيها درجات الحرارة 

اليومية املتطرفة إىل مستويات متطرفة يف أحيان كثرية.

الشكل 17
عدد السنوات اليت تكررت فيها األيام احلارة يف مناطق زراعة احملاصيل 

)2011-2016 مقارنة مع 2016-1981(

مالحظات: توضح الخريطة عدد السنوات التي تتجاوز فيها النسبة املئوية لأليام التي تكون فيها درجات الحرارة اليومية أعىل من النسبة املئوية TX90p( 90( انحرافًا معياريًا سنويًا واحًدا. تستخدم الخريطة 
عة لدرجات الحرارة املتطرفة يف مناطق زراعة املحاصيل. ويف هذه الحاالت، تُعطي البيانات املناخية وزنًا أكرب يف حال وجود زراعة مقارنة مع الحاالت التي ال توجد فيها زراعة. ويشار  البيانات القطرية املجمَّ

إىل املناطق التي ال تغطيها البيانات بالقدر الكايف باللون الرمادي. ومل تحّدد بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence :املصدر
and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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التقلبات املكانية العالية يف هطول األمطار
ة  املتســاقطات الســنوية )أو هطــول األمطــار( هــي بطبيعتها متغريِّ

مــن ســنة إىل أخرى أكــرث بكثري من درجات الحــرارة، وينجم ذلك 

عــن مجموعــة من العوامــل املحرِّكة التي ترتاوح بــني املحلية 

والعامليــة. وتتوقــف التغيــريات اإلجامليــة يف هطول األمطار عىل 

ض كل منهام اآلخر أو  ات يف تواترهــا وشــدتها، وميكن أن يعــوِّ التغــريُّ

يُعــززه. ومــن ذلك عىل ســبيل املثال فإن الزيــادات يف تواتر هطول 

األمطار يف آســيا الوســطى عوضه انخفاض يف شــدة تلك األمطار، 

بينــام تراجــع تواتــر األمطار وشــدتها يف جميع أنحاء جنــوب أفريقيا 

ع أيًضا االتجاهــات التاريخية  بــني عامــي 2011 و2016. 69 وتتنــوَّ

لهطــول األمطــار بصــورة أكرث تنوًعــا تبًعا لإلقليــم، عىل الرغم من أن 

الزيــادات اإلقليميــة تبدو أكرث مــن االنخفاضــات اإلقليمية يف هطول 

الغزيرة. األمطار 

وشــهدت الســنوات األخرية تبايًنا مكانياً أكــرب يف بيانات هطول 

األمطار التي كشــفت عن شــذوذ إيجايب وســلبي قوي عند مقارنتها 

باملتوســط التاريخي )الشــكل 18(. ومن أبرزهــا انخفاض هطول 

األمطار عن املســتويات العادية يف مســاحة شاســعة من الكرة 

األرضيــة يف الفــرتة 2015-2016، ويتجىل بعضهــا أيًضا خالل الفرتة 

2011-2016، وهــو مــا يؤكده مرة أخرى تأثــري تقلبات املناخ )خاصة 

األحــوال العاملية القصــوى، مثل ظاهــرة النينيو-التذبذب الجنويب( 

عــىل الفــرتات العقديــة الفرعية التي تحدث فيهــا تلك األحوال. ويظهر 

ذلــك الشــذوذ أيًضا عنــد تجميعه يف مناطق زراعة املحاصيل )الشــكل 

18، ج ود (، وهــو أيًضــا من األمور الالفتة، فقــد انخفض هطول 

األمطــار إىل مــا دون املســتويات املعتادة خالل الفرتة 2015-2016 يف 

أفريقيــا وأمريــكا الوســطى والجنوبية وجنوب رشق آســيا وبابوا غينيا 

الجديــدة والفلبــني. وهذه األقاليم تعتمد فيها ُســبل كســب العيش 

للماليــني مــن صغار املزارعني األرُسيني والرعــاة والرعاة الزراعيني عىل 

ميــاه األمطــار - ولكن األمطار التي تزيد عىل املســتويات املعتادة 

تنطــوي يف كثــري من األحيان عىل أخطار وتفــيض إىل تلف املحاصيل 

وتــآكل الرتبة والفيضانات. وشــهدت أنحاء كثرية من آســيا أثناء 

ظاهــرة النينيــو خالل الفــرتة 2015-2016 معدالت هطول األمطار 

املعتاد. األعىل من 

التغيريات يف الطابع املوسمي
باإلضافــة إىل ارتفــاع درجات الحرارة وتغيريات هطول األمطار، 

يتغري أيضا طابع مواســم األمطــار، وتحديًدا توقيت األحوال املناخية 

املوســمية. ويرتبط ذلك بتأخر بداية مواســم األمطار/بدايتها املبكرة، 

وتفاوت توزيع األمطار يف موســم معني )مثل فرتات الجفاف واألمطار( 

والتغيريات يف درجات الحرارة أثناء موســم هطول األمطار. وقد ال 

ل التغيريات يف املواســم باعتبارها أحواالً مناخية قصوى )الجفاف  تُســجَّ

والفيضانــات أو العواصف( وإمنا كجوانــب للتقلبات املناخية التي تؤثر 

عــىل منو املحاصيل وتوافر املراعــي للرثوة الحيوانية، مع وجود آثار 

مهمــة محتملة عىل األمن الغذايئ والتغذية.

فعــىل ســبيل املثال، يالحــظ املزارعون يف منطقة أفرام يف غانا تأخر 

بداية املوســم املطري، وموجات الحرارة التــي تجتاح املنطقة يف منتصف 

املوســم، واألمطار الشديدة التي تنشــأ عنها الفيضانات، املسببة لخسائر 

يف املحاصيــل وانخفاض الغــالت وقلة توافر األغذية لألرس.70 وباملثل، 

ينظــر املزارعــون يف منطقــة وينيش يف غانا أيًضا إىل ضعف توزُّع مياه 

األمطــار وتكرار حاالت الجفــاف باعتبارهام أهم التغيريات املرتبطة 

باملنــاخ.71 كــام يالحظ املزارعون يف منطقة الســافانا يف نيجرييا ومنطقة 

كاجريا يف شــامل جمهورية تنزانيــا املتحدة تغريُّ أمناط هطول األمطار 

وقرص مواســم النمو.72 غري أن هناك عدًدا قلياًل جًدا من الدراســات 

التي ربطت بني ما أشــار إليه املزارعون من تغريُّ األمناط املوســمية 

والبيانــات املناخية الفعلية.73  

ومن الصعب فهم أســباب وآثار التغيريات يف توزيعات األمطار 

املوســمية، وطول املواســم، وبدايتها ونهايتها، ألن ذلك يعتمد عىل 

د، فضــاًل عن تعدد التقوميات الزراعية  النظــام املحصويل والحيواين املحدَّ

املختلفــة. ولكن تواتر هطول األمطار اليومي وكثافته )انظر الشــكل 

20(، يوفِّــران بعض األدلة التــي تثبت أن كثريًا من البلدان واألقاليم 

شــهدت تغريات يف توزيع هطول األمطار عىل املناطق الزراعية خالل 

املاضية. القليلة  السنوات 

وتعــد أفريقيــا أحد األقاليم التي تعرضت ألشــد تأثريات املناخ عىل 

اإلنتــاج وُســبل كســب العيش وأكرثها تعقيــًدا. وينبع جزء كبري من 

الضعــف حيــال الصدمات املناخية مــن نُظم زراعة األرايض الجافة 

ونُظــم املراعــي التــي تُهيمن عىل نُظم كســب العيش ملا يرتاوح بني 70 

و80 يف املائــة مــن الســكان الريفيني يف القارة.74 ومــام يزيد من ضعف 

الســكان الريفيني اعتامدهم بشــدة عىل الزراعــة البعلية )املحاصيل 

واملراعــي(. وعــالوة عىل ذلك، تؤدي آثار األنشــطة البرشية يف املناطق 

القاحلــة وشــبه القاحلة والجافة شــبه الرطبة إىل تفاقم ظروف 

التصحــر والجفــاف. ويتعلــق ذلك عىل وجه الخصــوص بأفريقيا التي 
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التغريُّ يف متوسط التهطال السنوي )%(

ب(  شبكة

 د( يف مناطق زراعة املحاصيل

أ(  شبكة

2015-2016 مقارنة بـ 1981-20112016-2016 مقارنة بـ 2016-1981

  ج( يف مناطق زراعة املحاصيل

التغريُّ يف متوسط التهطال السنوي )%(

التغريُّ يف متوسط التهطال السنوي )%(

التغريُّ يف متوسط التهطال السنوي )%(

تتســع فيها املامرســات الزراعية لتشــمل الزراعة يف األرايض الحدية 

)مثــل األرايض القاحلة وشــبه القاحلة، ومناطــق التالل والجبال، 

واألرايض الرطبــة(.75 وتـُـربر قوة العالقات مــع التأثريات املناخية 

وتعقدهــا يف هــذا اإلقليم، واقرتان ذلك بأعــىل معدالت النقص 

التغــذوي والنقــص التغذوي يف العامل، إجــراء تحليل أكرث عمًقا 

للكشــف عن التغيريات يف طول مدة املواســم وبدايتها.

ويبني الشكل 19 أهم االتجاهات الناشئة يف طول مواسم منو نباتات 

األرايض الزراعية واملراعي يف أفريقيا بني عامي 2004 و2017. وتُشري 

اللوحة الواقعة يف اليمني إىل أن طول موسم النمو انخفض كثريًا يف غرب 

أفريقيا وجنوبها )األلوان الحمراء(. ويُشري املقياس اللوين يف اللوحة 

الواقعة يف اليسار إىل السنة األكرث تطرفًا من حيث )تراجع( إنتاج الغطاء 

النبايت. ويكشف الشكل إجاماًل عن بعض األمناط املكانية. ومن ذلك عىل 

الشكل 18
شذوذ هطول األمطار يف اآلونة األخرية مقارنة مبتوسط الفرتة 2016-1981

مالحظات: مقارنة حاالت الشــذوذ يف املتوســط الســنوي لهطول األمطار. ويتم تجميع تغريات هطول األمطار النســبية يف األشــكال البيانية 18ج و18د لكل بلد يف مناطق زراعة املحاصيل. ويف هذه 
الحــاالت، تُعطــي البيانــات املناخيــة وزنـًـا أكــرب يف حــال وجود زراعة مقارنة مع الحاالت التي ال توجد فيها زراعة. ويشــار إىل املناطق التي ال تغطيها البيانــات بالقدر الكايف باللون الرمادي. ومل تحّدد 

بعد الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of :املصــدر
the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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أ) طول موسم النمو - ا�وسم ا�ول
أرا� زراعة ا�حاصيل وا�راعي

د لتباين كثافة الغطاء النبا� السنوي �ب) الرقم القيا� ا�وح
أرا� زراعة ا�حاصيل وا�راعي

مناطق غ� مستخدمة 

 الزراعة/الرعي 

بدون د�لة إحصائية 
(قيمة ا�حت لية > 0.1)

السنة التي يبلغ فيها الرقم القيا� 
د لتباين كثافة الغطاء النبا�  ا�وح�

أد� مستوى له ويزيد ا�نحراف 
ع§ 10% من متوسط ا�ؤ¢

مناطق غ� مستخدمة 

 الزراعة/الرعي 

1 000 0

-0.3
-0.2
-0.1

0
0.1
0.2
0.3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 000 0

كم كم

متوسط التغ�� � 
الدورات الع�ية

سبيل املثال فإن املساحات الزرقاء يف كثري من بلدان الجنوب األفريقي 

)أنغوال وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وليسوتو ومدغشقر ومالوي وناميبيا( 

تُشري إىل أن فرتة 2015-2016 التي حدثت فيها ظاهرة النينيو قد 

سجلت أسوأ معدالت اإلنتاج. وينطبق األمر نفسه عىل أنحاء من أفريقيا 

الشاملية التي تعرضت ملوجة جفاف كبرية يف عام 2016. وعالوة عىل 

ذلك، كان عام 2011 هو السنة التي شهدت أسوأ مواسم النمو يف أنحاء 

شاسعة من أفريقيا الرشقية التي شهدت موجة جفاف كبرية يف تلك 

الفرتة يف أعقاب ظاهرة النينا يف عام 2010. وشهدت أيًضا الفرتة 2004-

2005 عدة موجات جفاف يف أنحاء مختلفة من القارة صاحبها انخفاض 

إنتاج الكتلة األحيائية إىل أدىن مستوى يف كثري من األقاليم.

موجات اجلفاف الشديد
موجات الجفاف هي أحوال مناخية قصوى تتميَّز بالعجز يف هطول 

األمطار لفرتات طويلة والتي ميكن أن تؤدي إىل انعدام األمن الغذايئ وسوء 

التغذية، وذلك يف جانب كبري منه عن طريق التأثري السلبي عىل اإلنتاج 

الزراعي، وأسعار األغذية، وسالسل القيمة، وإمدادات املياه، وُسبل كسب 

العيش، وهو ما يؤثر عىل إمكانية الحصول عىل الدخل واألغذية. 

وتشــري األدلة إىل أن الســنوات األخرية )2011-2016( اتسمت 

بحــدوث عدد مــن موجات الجفاف الشــديد يف العديد من األقاليم. 

ويعتــرب بعضهــا من بني أشــد موجات الجفــاف تاريخيا )مثل والية 

الشكل 19
تراجع طول مواسم النمو وسنة أقل إنتاج سنوي تراكمي للكتلة األحيائية للغطاء 

النبايت يف مناطق زراعة احملاصيل واملراعي يف أفريقيا، 2016-2004

د األلوان بني الربتقايل واألحمر املناطق التي شــهدت انخفاًضا كبريًا يف طول مدة موســم  مالحظات: يوضح الشــكل 19أ اتجاهات موســم منو الغطاء النبايت للمحاصيل واملراعي. وتُحدِّ
النمو. ويظهر الشــكل 19ب الســنة التي شــهدت أقل إنتاج للكتلة األحيائية النباتية الســنوية باالســتناد إىل بيانات الغطاء النبايت املســتمدة عن طريق االستشــعار عن بُعد، ممثلة يف 
القيمــة الرتاكميــة الســنوية للمــؤرش القيــايس املوحد لتباين الغطاء النبايت. ويُشــري املقياس اللوين إىل الســنة األكرث تطرفًا من حيث إنتاج الحد األدىن مــن الغطاء النبايت. ومل تحّدد بعد 

الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an :املصــدر
analysis of the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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نسبة األمطار اإلجاملية السنوية إىل عدد أيام هطول األمطار يف السنة )أقل من - 1 انحراف معياري(متوسط التهطال السنوي )أقل من - 1 انحراف معياري(

عدد األيام التي تزيد فيها األمطار عىل 1 مم )أقل من 1- انحراف معياري(

ب( حاالت الشذوذ يف شدة هطول األمطار أ( حاالت الشذوذ يف إجاميل هطول األمطار السنوي

ج( حاالت الشذوذ يف تواتر هطول األمطار

الشكل 20
 حاالت شذوذ هطول األمطار املرتبطة باجلفاف يف مناطق زراعة احملاصيل

 )2011-2016 مقارنة مع 2016-1981(

مالحظات: تبني الخرائط عدد الســنوات التي شــهدت فيها البلدان شــذوًذا ســلبيًا يف هطول األمطار خالل الفرتة 2011-2016 من حيث ما ييل: إجاميل األمطار املرتاكمة يف الســنة وفًقا لقياس إجاميل هطول األمطار 
الســنوي )الشــكل 20أ(؛ شــدة األمطار التي تقاس بها نســبة كمية األمطار اإلجاملية الســنوية إىل عدد األيام التي تســاقطت فيها األمطار خالل الســنة )الشــكل 20ب(؛ وتواتر هطول األمطار بحســب عدد األيام التي 
زادت فيها كمية األمطار عن 1 مم )الشــكل 20ج(. ويخرج عن نطاق التغريُّ الطبيعي حدوث ذلك ملدة تزيد عىل ثالث ســنوات من أصل ســبع ســنوات يف الفرتة 2011-2016 )أقل من -1 انحراف معياري(. ويتم 
تجميــع البيانــات املناخيــة القطريــة ملناطــق الزراعــة التــي مهدت ألحداث النطاقات الجغرافية الصغرية، خاصة يف الدول الكربى. ويشــار إىل املناطق التي ال تغطيها البيانــات بالقدر الكايف باللون الرمادي. ومل تحّدد 

بعد الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence :املصــدر
and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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كاليفورنيــا يف الواليــات املتحدة األمريكية وأســرتاليا(، يف حني أن 

بعضهــا اآلخــر كان أطول بشــكل غري اعتيادي وانترشت رقعته ليشــمل 

مناطــق أكرب )مثــل الصومال والجنوب األفريقــي والهند واملمر الجاف 

الوسطى(.76   ألمريكا 

ويُبني عدد السنوات التي لوحظت فيها حاالت العجز الكبري يف هطول 

األمطار خالل السنوات الخمس األخرية )الشكل 20أ( أن عدًدا من البلدان 

قد يعاين من حاالت شاذة سلبية كبرية يف هطول األمطار بتواتر أكرب خالل 

الفرتة 2011-2016 مقارنة مع الفرتة األطول املمتدة من 1981 إىل 2016. 

وشهد العديد من البلدان - ال سيام يف أفريقيا وأمريكا الوسطى وجنوب 

رشق آسيا - حاالت الجفاف، ليس فقط من خالل االنخفاض الشاذ يف 

إجاميل األمطار املرتاكمة )الشكل 20أ(، بل وكذلك من خالل انخفاض شدة 

هطول األمطار وقلة عدد أيام هطولها )الشكالن 20ب وج(.

ويؤدي انخفاض تواتر األمطار بشدة وقلة كميات هطول األمطار يف أنحاء 

أوسع إىل حدوث موجات الجفاف، ماّم يثري القلق بشكل خاص بالنسبة إىل 

اإلنتاج الزراعي. ومُتثِّل مدة الجفاف يف كثري من األحيان عاماًل حاساًم يف تأثريه 

الشامل عىل األمن الغذايئ والتغذية. وتشمل مؤرشات التواتر واملدة، من بني 

د لتباين كثافة الغطاء  أمور أخرى، نقص األمطار وشذوذ "الرقم القيايس املوحَّ

النبايت" خالل مواسم النمو.77 وعىل الصعيد العاملي، ُسجلت يف السنوات 

-2004 2006 و2015 أعىل معدالت تواتر ظروف الجفاف للمحاصيل منذ 

منتصف العقد األول من القرن الحايل متزامنة مع حاالت شذوذ ظاهرة 

النينيو-التذبذب الجنويب )ظاهرة النينيو يف الفرتات 2004-2005 و2006-

2007 و2015-2016(. وتُشري نفس البيانات إىل أن عامي 2009 و2011 كانا 

أيًضا من سنوات الجفاف الهامة مثال يف أجزاء شاسعة من رشق أفريقيا.78  

ويرُبز بوضوح تأثري ظاهرة النينيو عىل النباتات الزراعية يف الفرتة 2015-

2016 عند مقارنة تواتر حاالت الجفاف يف الفرتة 2015-2017 مع تلك 

التي كانت سائدة يف الفرتة 2004-2017 )الشكل 21(. وتبني الخريطة 

للفرتة 2015-2017 أن مناطق شاسعة يف أفريقيا، وأجزاء من أمريكا 

الوسطى والربازيل والبحر الكاريبي وكذلك أسرتاليا وأجزاء من الرشق 

األدىن شهدت زيادة كبرية يف تواتر حاالت الجفاف يف الفرتة 2017-2015 

مقارنة مع املتوسط الذي بلغ 14 عاًما. وعىل الرغم من وجود تباينات 

إقليمية، فقد أثرت موجات الجفاف منذ نهاية الستينات بشكل خاص 

عىل منطقة الساحل والقرن األفريقي والجنوب األفريقي.  وأفىض ذلك 

الجفاف إىل مجاعة شديدة وخسائر اجتامعية - اقتصادية )مثل خسائر 

الرثوة الحيوانية( وكذلك زيادة يف األمراض واعتالل الصحة.

الفيضانات والعواصف الشديدة
تُسبب الفيضانات مزيًدا من الكوارث ذات الصلة باملناخ يف العامل 

أكرث من أي ظاهرة مناخية متطرفة أخرى، فقد ُسجلت أكرب زيادة يف 

الكوارث املتصلة بالفيضانات - 65 يف املائة - خالل السنوات الخمس 

والعرشين األخرية )الشكل 22أ(. ويبلغ معدل حدوث أعىل مستوى 

لكوارث الفيضانات يف إقليم آسيا. غري أن الكوارث املرتبطة بالفيضانات 

يف أفريقيا تراجعت بشكل كبري منذ عام 2006 وتخطتها الكوارث املتصلة 

بالفيضانات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف عام 2013.

وال يزداد تواتر حدوث العواصف بنفس معدل حدوث الفيضانات 

)الشكل 15( ولكن العواصف هي العامل الثاين األكرث تواترًا وراء حدوث 

الكوارث املتصلة باملناخ. ومرة أخرى تبلغ معدالت الكوارث املتصلة 

بالعواصف أعىل مستوى لها يف آسيا، إذ يرتاوح متوسطها بني 20 و30 

كارثة سنويًا )الشكل 22ب(. وُسجلت أيًضا يف بعض أجزاء من أفريقيا 

أعداد كبرية من الكوارث املتصلة بالعواصف، وإن كان يغلب عليها 

الطابع املحيل.

وتؤثر فيضانات األنهار وموجات العواصف املحيطية واألعاصري اإلستوائية 

تأثريًا سلبيًا عىل املناطق املنخفضة والسهول الفيضية ودلتا األنهار. 

وأظهرت دراسة تفصيلية أجريت عىل 33 دلتًا يف مختلف أنحاء العامل أن 

85 يف املائة منها قد تعرضت لفيضانات عنيفة يف العقد املايض، ما أثر 

عىل مساحة قدرها 000 260 كيلومرت مربع.80  

وعىل الرغم من أن عدد الكوارث ذات الصلة بالفيضانات والعواصف 

ازداد بشكل عام مع مرور الوقت، إال أن عدًدا أقل من األشخاص يتأثرون 

بها اآلن. وأظهر تحليل للوفيات السنوية الناجمة عن األعاصري االستوائية 

أنها ترتكز بشكل كبري يف الدول ذات الدخل املنخفض، عىل الرغم من 

ارتفاع درجة التعرض للمخاطر يف كثري من الدول ذات الدخل املتوسط 

من الرشيحة العليا والدول ذات الدخل املرتفع أيضا )مع حدوث خسائر 

اقتصادية أكرب يف هذه الدول(.81  

وأشار تحليل إقليمي للتغريات يف التعرض والضعف واملخاطر إىل أنه 

عىل الرغم من ازدياد التعرض للفيضانات واألعاصري منذ عام 1980 فإن 

خطر الوفاة قد تراجع بشكل عام.82 وعىل الرغم من ذلك، تشري األدلة إىل 

أن مخاطر انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية ازدادت بسبب الضعف 

الشديد للزراعة والنظم الغذائية وُسبل كسب العيش يف مواجهة األحوال 

املناخية القصوى، مبا يف ذلك الفيضانات والعواصف )انظر القسم التايل(.
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أ( يف مناطق زراعة املحاصيل )2017-2015(

ب( يف مناطق زراعة املحاصيل )2017-2004(

محاصيل )2017-2015(
نسبة الدورة العرشية أثناء الجفاف

محاصيل )2017-2015(
نسبة الدورة العرشية أثناء الجفاف

الشكل 21
 تواتر حاالت اجلفاف الزراعي أثناء ظاهرة النينيو للفرتة 2017-2015 

مقارنة مبتوسط الفرتة 2017-2004

مالحظات: يوضح الشــكل 21 النســبة املئوية للمدة الزمنية )الدورة العرشية هي فرتة 10 أيام( التي نشــط فيها الغطاء النبايت عندما أشــارت بؤر شــذوذ اإلنتاج الزراعي إىل إمكانية حدوث شــذوذ يف اإلنتاج الزراعي 
ــد لتبايــن كثافــة الغطــاء النبايت )اإلنذار بالجفاف( ألكــرث من 25 يف املائة من املناطق الزراعية يف الفرتة 2015-2017 )أ( باملقارنة مع الفــرتة 2004-2017 )ب(. ومل تحّدد بعد الحدود النهائية  وفًقــا للرقــم القيــايس املوحَّ

بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability املصدر: نظام اإلنذار املبكر لبؤر شــذوذ اإلنتاج الزراعي؛ ومركز املفوضية األوروبية للبحوث املشــرتكة؛
and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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مجموع عدد العوا

السنوات

ت
ضانا

مجموع عدد الفي

السنوات

أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي 

أفريقيا

أوسيانيا

آسيا

أوروبا ال�قية

أ) الكوارث ذات الصلة بالفيضانات بحسب ا�قليم 

ب) الكوارث ذات الصلة بالعواصف بحسب ا�قليم

تأثريات املناخ عىل األمن الغذايئ والتغذية
تؤثر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل الزراعة وإنتاج 

األغذية. ونتيجة لذلك، فمن املرجح أن تتأثر جميع أبعاد األمن الغذايئ 
والتغذية، مبا يف ذلك توافر األغذية والحصول عليها واستخدامها 

واستقرارها. ومام يؤيد ذلك وجود عالقة بني تقلبات املناخ واألحوال 
املناخية القصوى ومؤرشات األمن الغذايئ والتغذية.

ارتفاع حاالت النقص التغذوي املرتبط مبوجات 
اجلفاف الشديد

ميكن أن ترتبط مؤرشات األمن الغذايئ والتغذية عىل وجه الخصوص 

بظاهرة مناخية متطرفة معينة، مثل الجفاف الشديد، مام يُشكِّل تحديًا 

خطريًا للزراعة وإنتاج األغذية. وميكن للجفاف الشديد والواسع االنتشار 

الشكل 22
تواتر الكوارث ذات الصلة بالفيضانات والعواصف حبسب اإلقليم )2016-1990(

مالحظات: مجموع عدد الكوارث املتصلة بالفيضانات )الشــكل 22أ( والعواصف )الشــكل 22ب( التي وقعت يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط بحســب اإلقليم وخالل الفرتة 1990-2016. وتعرّف الكوارث 
عــىل أنهــا كــوارث متوســطة وكبــرية الحجــم تتجاوز العتبة املحّددة للتســجيل يف قاعدة البيانات الدولية للكــوارث. انظر امللحق 2 لالطالع عىل التعريف الكامل للكوارث الوارد يف قاعــدة البيانات الدولية للكوارث.

.www.emdat.be .املصــدر: مــن إعــداد منظمــة األغذية والزراعة باالســتناد إىل قاعدة البيانات الدولية للكوارث. 2009. قاعدة البيانات الدولية للكوارث ]عىل اإلنرتنت[، بروكســيل
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أن يؤثر عىل توافر األغذية الوطنية والحصول عليها، وكذلك التغذية، 

مام يضاعف بالتايل من انتشار النقص التغذوي عىل املستوى الوطني.83 

وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل الحاالت التي يكون فيها اإلنتاج الزراعي 

يف البلد ضعيًفا لدرجة كبرية يف مواجهة تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

املتطرفة ويفتقر إىل تدابري دعم كافية ملواجهة آثار تلك األحوال.

وعىل الرغم من صعوبة تحديد عالقة سببية مبارشة تأخذ بعني االعتبار 

الطريقة التي يتم بها حساب انتشار النقص التغذوي ومتهيده مبرور الوقت،84 

فمن املمكن النظر يف ما إذا كانت نقاط التغيري يف السالسل الزمنية النتشار 
النقص التغذوي تتوافق مع حاالت الجفاف الشديد.85

ويبني تحليل نقاط التغيري يف السالسل الزمنية النتشار النقص التغذوي، 

التي تحدد سنوات زيادة النقص التغذوي بعد سنوات من انخفاضه 

أو استقراره، أن 28 نقطة تغيري يف 27 بلًدا، من أصل 91 نقطة تغيري 

يف 76 بلًدا، قابلت ظروف اإلجهاد الناجم عن الجفاف الشديد يف ما 

بني عامي 2006 و2016 )انظر املنهجية يف امللحق 3(. وبعبارة أخرى، 

تزامن حدوث جفاف شديد يف ما يقرب من 36 يف املائة من البلدان 

التي شهدت ارتفاًعا يف معدالت النقص التغذوي منذ عام 2005. ومن 

أصل 27 بلًدا من البلدان التي حدثت فيها نقاط تغيري يف إطار ظروف 

اإلجهاد الشديد الناجم عن الجفاف، يقع معظمها )19 بلًدا( يف أفريقيا، 

أما البلدان األربعة املتبقية فتقع يف آسيا، ويقع ثالثة يف أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي، وبلد واحد يف أوروبا الرشقية )الشكل 23(.

وأكرث ما يلفت النظر هو الزيادة الكبرية يف عدد نقاط التغيري املتعلقة 

بالجفاف الشديد يف الفرتة 2014-2015 التي وقع فيها ما يقرب من 

ثلثي نقاط التغيري. ويف هذه الحاالت ازداد انتشار النقص التغذوي 

من عام 2015 فصاعًدا، وميكن أن يكون ذلك مرتبطًا مبوجات الجفاف 

الشديدة التي نجمت عن ظاهرة النينيو يف الفرتة 2016-2015. 

ويكشف استعراض أدق أن العديد من البلدان قد شهدت فرتات ارتفاع 

النقص التغذوي خالل السنوات املاضية؛ غري أن هذا التغيري خالل الفرتة 

التي وقعت فيها ظاهرة النينيو-التذبذب الجنويب للفرتة 2016-2015 

لكثري من البلدان أسهم يف دفع انتشار النقص التغذوي إىل عكس 

اتجاهه عىل املستوى العاملي.

وعىل الرغم من أن التحليل ليس عرضيًا وأن قيود البيانات تحول دون 

إجراء استدالل إحصايئ لالرتباط، تُشري نتائج هذا العدد الكبري من الحاالت 

إىل أن الجفاف ميكن أن يكون أحد العوامل املهمة التي تساهم يف الزيادة 

األخرية يف انتشار النقص التغذوي يف بعض الحاالت. ويؤيد تحليل نقاط 

التغيري الفرضية القائلة بأن الجفاف الشديد - ال سيام يف الفرتة 2014-

2016 - املرتبط بظاهرة النينيو القوية يف الفرتة 2015 2016- يُشكَّل أحد 

العوامل املحرِّكة وراء الزيادات يف انتشار النقص التغذوي. ومام يؤيد هذا 

االرتباط أيًضا عدد الدراسات التي تُظهر وجود صلة قوية بني الجفاف 

والتقزم عند األطفال. ومن ذلك عىل سبيل املثال ارتباط ظواهر الجفاف 

يف بنغالديش بارتفاع معدل التقزم يف غضون خمسة وتسعة أشهر من 

بداية الجفاف.86 ويف املناطق الريفية يف زمبابوي، يواجه األطفال الذين 

ترتاوح أعامرهم بني سنة وسنتني الذين يتعرضون للجفاف انخفاًضا شديًدا 

يف رسعة النمو مقارنة مع أقرانهم من نفس العمر الذين يعيشون يف 

املناطق التي تتساقط فيها األمطار مبعدالت متوسطة.87 ويف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، يرتبط املناخ األكرث دفئًا وجفافًا برتاجع توافر األغذية 

وازدياد تقديرات تفيش التقزم لدى األطفال.88  

ازدياد التعرض واهلشاشة يف مواجهة األحوال 
املناخية القصوى

يعتمد مدى تأثري تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى سلبًا عىل حالة 

األمن الغذايئ والتغذية لألشخاص عىل درجة تعرضهم للصدمات املناخية 

والهشاشة يف مواجهة هذه الصدمات. وتُعرَّف الصدمات املناخية يف 

التحليل التايل بأنها هطول األمطار الشديدة الغزارة و/أو حدوث درجات 

حرارة متطرفة يف املناطق الزراعية بأنها أيًضا ظواهر معقدة )مثل موجات 

 . الجفاف والعواصف والفيضانات( يف كل سنة ضمن إطار زمني معنيَّ

وخالل السنوات العرشين األخرية، مل يرتفع فقط التعرض للصدمات 

املناخية من حيث تواترها وشدتها، بل حدث ذلك يف البلدان املعرَّضة أصالً 

ملخاطر انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. وُسجلت تحديًدا زيادة يف 

الصدمات املناخية الناجمة عن الجفاف والفيضانات والعواصف وموجات 

الحرارة يف البلدان التي يتسم فيها النقص التغذوي واإلنتاج والغالت 

بالضعف يف مواجهة األحوال املناخية القصوى.

وبالنظر إىل تعرض البلدان لألحوال املناخية القصوى، تُشري األدلة إىل أن عدد 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط املعرَّضة لألحوال املناخية القصوى 

قد ازداد من 83 يف املائة من البلدان يف الفرتة 1996-2000 إىل 96 يف املائة يف 

الفرتة 2011-2016 )الشكل 24(. وأبرز ما يلفت االنتباه هو أن تواتر التعرض 

)أي عدد السنوات التي يحدث فيها تعرض خالل فرتة خمس سنوات( وشدته 

)األنواع املتعددة من األحوال املناخية القصوى خالل فرتة خمس سنوات( 

لألحوال املناخية القصوى قد ازداد أيًضا. ويف ضوء التواتر، أو عدد سنوات 

التعرض يف كل فرتة فرعية، ازداد تعرض البلدان بأكرث من 30 يف املائة يف 
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ما بني 1996-2000 و2011-2016. ومن حيث ازدياد الشدة، تعرَّض 36 يف 

املائة من البلدان لثالثة أو أربعة أنواع من األحوال املناخية القصوى )الحرارة 

الشديدة والجفاف والفيضانات أو العواصف(. يف الفرتة 2011-2016 مقارنة 

بنسبة 18 يف املائة يف الفرتة 1996-2000. وبعبارة أخرى، تضاعف العدد 

خالل السنوات العرشين األخرية )انظر التعريف واملنهجية يف امللحق 2(.

وبالنظر إىل املستوى اإلقليمي، يظهر التحليل حدوث زيادات أكرب يف 

شدة األحوال املناخية القصوى مقارنة باملتوسطات العاملية. ومن ذلك 

عىل سبيل املثال، ازداد حدوث ثالثة أنواع مختلفة أو أكرث من األحوال 

املناخية القصوى بنسبة 160 يف املائة بالنسبة إىل بلدان أفريقيا، من 10 

يف املائة يف الفرتة 1996-2000 إىل 25 يف املائة يف الفرتة 2016-2011. 

وباملثل، ازدادت النسبة املئوية للبلدان اآلسيوية التي واجهت صدمات 

متعددة بأكرث من الضعف إىل 51 يف املائة يف الفرتة 2011-2016 مقابل 

23 يف املائة يف الفرتة 1996-2000. وازدادت أيًضا شدة األحوال املناخية 

القصوى يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بأكرث من الضعف )من 26 

يف املائة يف الفرتة 1996-2000 إىل 56.5 يف املائة يف الفرتة 2016-2011(.

كام أن العديد من البلدان - وال سيام يف أفريقيا وآسيا - أصبحت اآلن 

أكرث عرضة للتقلبات املناخية داخل املواسم سواًء من حيث البداية 

املبكرة ملواسم الزرع أو تأخرها وتقلص مدة مواسم الزرع، أو كليهام. 

وكانت املواسم مبكرة أو متأخرة يف 51 بلًدا من البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط، وكانت مدة املواسم أقرص يف 29 بلًدا، يف حني شهد 

28 بلًدا االثنني مًعا. ومُيثِّل ذلك عامل خطورة إضايف يؤثر عىل األمن 

الغذايئ والتغذية. وباإلضافة إىل ذلك، نالحظ أن جميع البلدان املعرضة 

لتقلبات داخل املواسم معرضة أيًضا لألحوال املناخية القصوى.

وُسجلت زيادات يف معدالت النقص التغذوي خالل السنوات الثالث 

املاضية، ويزداد أيًضا، كام هو موضح هنا، تعرض البلدان للتقلبات 

الشكل 23
نقاط تغيري انتشار النقص التغذوي املصاحبة حلدوث اجلفاف 

الزراعي الشديد

مالحظات: عدد بلدان ذات نقاط تغيري انتشــار النقص التغذوي الذي يقابل ظروف الجفاف الشــديد بحســب الســنة يف ما بني عامي 2006 و2016. انظر املنهجية وقامئة بلدان نقاط تغيري انتشــار 
النقــص التغذوي املتصلة بظروف الجفاف الشــديد يف امللحق 3. 

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of :املصــدر
the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.

| 53 |



اجلزء  2   أثر املناخ على األمن الغذائي والتغذية

75

80

85

90

95

100

0

10

20

30

40

50

60 ى
صو

ن ا�حوال ا�ناخية الق
ث 3 أو 4 أنواع مختلفة م

ضة لحدو
� سبة ا�ئوية للبلدان ا�عر

الن

ى
صو

ض فيها البلدان �حوال مناخية ق
ي تتعر

سبة ا�ئوية للمدة الت
الن

ى
صو

ضة �حوال مناخية ق
� سبة ا�ئوية للبلدان ا�عر

الن

النسبة ا�ئوية للبلدان ا�عر�ضة �حوال مناخية قصوىالنسبة ا�ئوية للبلدان ا�عر�ضة لحدوث 3 أو 4 أنواع مختلفة من ا�حوال ا�ناخية القصوى

النسبة ا�ئوية للمدة التي تتعرض فيها البلدان �حوال مناخية قصوى

السنوات 2011-2016السنوات 2006-2010السنوات 2001-2005السنوات 2000-1996

املناخية واألحوال املناخية القصوى. غري أن هذا االتجاه األخري بدأ، فيام 

يبدو، يف وقت أسبق بكثري من االتجاه األول يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط. ويدعو ذلك إىل التساؤل عاّم إذا كان هناك ارتباط 

بني هذه االتجاهات. ويبدو أن األمر كذلك، كام هو مبني أدناه.

وتكشف االرتباطات البسيطة عن ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ 

يف البلدان التي يرتفع فيها مستوى التعرض للصدمات املناخية.89 وتُعرّف 

البلدان التي تواجه ظروفًا مناخية متطرفة ألكرث من ثالث سنوات يف الفرتة 

2011-2016 عىل أنها تعاين من تعرض شديد، بغض النظر عاّم إذا كانت 

تلك البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط. ويُشري ذلك إىل ارتفاع تواتر 

التعرض للصدمات املناخية وتكرر ذلك يف غضون مدة زمنية قصرية. 

ويف عام 2017، بلغ متوسط انتشار النقص التغذوي يف البلدان الشديدة 

التعرض للصدمات املناخية 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالبلدان التي يقل 

أو ينعدم تعرضها لتلك الصدمات )الشكل 25(. ومام يلفت النظر أكرث أن 

بلدان املخاطر العالية لديها أكرث من ضعف عدد األشخاص الذين يعانون 

من النقص التغذوي )351 مليون شخص إضايف( مقارنة بالبلدان غري 

املعرضة ملخاطر شديدة.

دة بأنها شديدة التعرض لألحوال املناخية  ومن بني 51 من البلدان املحدَّ

القصوى يف الفرتة 2011-2016، بلغت نسبة البلدان ذات الدخل 

املنخفض 3.5 يف املائة والبلدان ذات الدخل املتوسط 76.5 يف املائة. ويف 

ما يتعلق باملوقع الجغرايف، يقع معظم البلدان )76 يف املائة( يف أفريقيا 

الشكل 24
ازدياد التعرض ألنواع متعددة وأكثر تواتًرا من األحوال املناخية 

القصوى يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

مالحظــات: النســبة املئويــة للبلــدان ذات الدخــل املنخفض واملتوســط املعرَّضة لثالثة أو أربعة أنواع من األحوال املناخية القصوى )الحرارة الشــديدة والجفاف والفيضانــات والعواصف( خالل أي من الفرتات املوضحة ؛ 
والنســبة املئوية ملدة تعرض البلد ألحوال مناخية قصوى )باالســتناد إىل متوســط عدد الســنوات يف غضون فرتة (؛ والنســبة املئوية للبلدان املعرضة لحال واحد عىل األقل من األحوال املناخية القصوى خالل أي من الفرتات 

. وتُقدم النتائج باســتخدام فرتات خمس ســنوات، باســتثناء الفرتة 2011-2016 التي هي فرتة من ســت ســنوات. انظر التعاريف واملنهجية يف امللحق 2. ويقترص التحليل عىل البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence and :املصــدر
case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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وآسيا )39 و37 يف املائة عىل التوايل(، ويقع 15.5 يف املائة منها يف أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي، والباقي يف أوسيانيا وأوروبا )انظر امللحق 2(.

وبالنظر إىل ازدياد تعرض البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط لألحوال 

املناخية القصوى، مُيثِّل الضعف يف مواجهة هذه األحوال عامل خطر مهم 

لألمن الغذايئ والتغذية يستحق مزيًدا من الدراسة. ويُشري التعرض هنا إىل 

الظروف التي تزيد من احتامالت تأثري األحوال املناخية القصوى سلبًا عىل 

األمن الغذايئ. وينبغي أن يدخل يف صميم تحليل ضعف اإلنتاج الزراعي 

الوطني والغالت يف مواجهة األحوال املناخية القصوى وكذلك ازدياد 

جوانب الضعف التي تتعرَّض لها ُسبل كسب العيش املستندة إىل سالسل 

إمدادات األغذية واملوارد الطبيعية ذات الصلة.

وهناك اختالفات ملحوظة )أي ذات داللة إحصائية( يف انتشار النقص 

دة يف التحليل الحايل عند  التغذوي يف البلدان البالغ عددها 128 املحدَّ

النظر يف ارتفاع مستويات التعرض لألحوال املناخية القصوى التي تُشكِّل 

مخاطر عىل األمن الغذايئ. وتوجد املخاطر يف الحاالت التي يتأثر فيها 

إنتاج الحبوب و/أو غالتها بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى، 

وحيثام تكون ُسبل كسب العيش حساسة للمناخ. وتوجد املخاطر أيضا 

حيثام تُقابل ظروف الجفاف الشديد زيادات يف معدالت انتشار النقص 

التغذوي )انظر التعاريف وتحليل املؤرشات يف اإلطار 9(.

وعىل سبيل املثال، يُظهر التحليل الذي أُجري لهذا التقرير أن متوسط 

انتشار النقص التغذوي يف عام 2017 بلغ 15.4 يف املائة يف جميع 

البلدان املعرَّضة لألحوال املناخية القصوى. وبلغ يف الوقت ذاته انتشار 

النقص التغذوي 20 يف املائة يف البلدان التي تكشف، باإلضافة إىل ذلك، 

عن ضعف شديد يف إنتاجها الزراعي/غالتها الزراعية حيال التقلبات 

املناخية، أو 22.4 يف املائة للبلدان التي ترتفع فيها درجة الضعف 

املرتبط بانتشار النقص التغذوي إزاء الجفاف الشديد. وعندما ترتفع 

درجة ضعف اإلنتاج الزراعي/الغالت الزراعية وترتفع الحساسية 

املرتبطة بانتشار النقص التغذوي حيال الجفاف الشديد عىل السواء، 

الشكل 25
معدالت انتشار النقص التغذوي وعدد املصابني به أعلى يف 

البلدان الشديدة التعرض لألحوال املناخية القصوى

مالحظات: انتشــار النقص التغذوي )غري املرجح( وعدد األشــخاص الذين يعانون منه يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط الشــديدة واملنخفضة التعرض لألحوال املناخية القصوى خالل الفرتة 2016-2011. 
وتُعــرَّف البلــدان الشــديدة التعــرض بأنهــا عرضــة ألحوال مناخية قصــوى )الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف( ألكرث من 66 يف املائة من املدة، أي ألكرث من ثالث ســنوات خالل الفرتة 2011-2016. أما التعرَّض 

املنخفــض فهــو ملــدة ثالث ســنوات أو أقل. انظر قامئة البلدان الشــديدة التعرض لألحوال املناخية القصــوى واملنهجية املتبعة يف امللحق 2.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence and :املصــدر
case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO. واســتمدت بيانات تصنيف البلدان الشــديدة واملنخفضة التعرض لألحوال املناخية القصوى من أثر الظواهر 

الجويــة املتطرفــة والتقلبات املناخية عىل األمن الغذايئ. واســتُمدت البيانات املتعلقة بانتشــار النقــص التغذوي من منظمة األغذية والزراعة.
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السنوات

البلدان الضعيفة إزاء تباين ا�نتاج ا�رتبط با�ناخ/ا�نتاج

البلدان الضعيفة إزاء تباين ا�نتاج ا�رتبط با�ناخ/ا�نتاج والجفاف الشديد

البلدان الضعيفة  مواجهة الجفاف الشديد

البلدان ا�عتمدة اعت�داً كب�اً ع� الزراعة

يزداد انتشار النقص التغذوي 9.8 نقاط )25.2 يف املائة(. ويؤدي 

االعتامد الكبري عىل الزراعة، قياًسا بعدد األشخاص العاملني يف هذا 

القطاع، إىل رفع معدل انتشار النقص التغذوي 9.6 نقاط مئوية )25 

يف املائة( وتعادل الزيادة يف البلدان ذات الدخل املنخفض 13.6 نقاط 

مئوية )29 يف املائة(.

والالفــت لالنتباه هو أن الزيادة يف انتشــار النقص التغذوي تحدث 

مبكرًا يف البلدان ذات الدخل املنخفض وبزيادات حادة، ال ســيام 

يف البلــدان التي ترتفع درجــة ضعفها حيال اإلنتاج الزراعي/الغالت 

الزراعية والحساســية املرتبطة بانتشــار النقص التغذوي يف مواجهة 

الجفاف الشــديد )الشكل 26(. 90  

وتختلف النتيجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل املتوسط التي تكون 

فيها الزيادة يف معدل انتشار النقص التغذوي أقل وضوًحا ومتأخرة 

)من 2015-2016(. وهنا أيًضا تكون الزيادة يف انتشار النقص التغذوي 

ملحوظة أكرث يف البلدان التي يشتد فيها ضعف اإلنتاج الزراعي/الغالت 

الشكل 26
حاالت النقص التغذوي تكون أعلى عندما يزداد التعرض لألحوال 

املناخية القصوى جراء ارتفاع مستويات الضعف يف الزراعة

مالحظات: تشري التقديرات الواردة يف الشكل البياين إىل املتوسط غري املرجح النتشار النقص التغذوي بني السكان يف عينة من 128 من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط املعرضة لظروف مناخية متطرفة، بالنسبة إىل 
د يف اإلطار 9. وال يختلف التعرض لألحوال املناخية القصوى يف هذا الشكل، أي أنه يشمل جميع مستويات التعرض لألحوال املناخية القصوى، سواًء أكان  البلدان التي تعاين من مواطن ضعف مرتفعة مختلفة كام هو محدَّ

التعرض مرتفًعا أم منخفًضا.

لــة ملختلف أنواع الضعف يف مواجهة التقلبات املناخية واألحــوال املناخية القصوى يف امللحق 2. انظــر التعريــف واملنهجيــة املفصَّ

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence and :املصــدر
case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO؛ واســتُمدت البيانات املتعلقة بانتشــار النقص التغذوي من منظمة األغذية والزراعة.
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الزراعية وتسجل مستويات ضعف عالية حيال الجفاف الشديد. ويشري 

ذلك يف الغالب إىل أن البلدان ذات الدخل املتوسط كانت قادرة عىل 

استيعاب تأثريات ازدياد التعرض لألحوال املناخية القصوى، ولكنها رمبا مل 

تكن قادرة عىل مواجهتها يف الفرتة 2015-2016، ولعل ذلك بسبب شدة 

التعرض لظاهرة النينيو. ورمبا تكون عوامل أخرى قد ظهرت خالل تلك 

الفرتة، مثل التباطؤ االقتصادي الذي تعرض له كثري من بلدان أمريكا 

الالتينية وأدى إىل تقليص املجال املايل الالزم لتنفيذ الربامج االجتامعية، 

وأدى بالتايل إىل تضاؤل قدرة البلدان عىل التكيُّف مع عواقب األحوال 

املناخية القصوى.

وتتضح الزيادة يف انتشار النقص التغذوي أكرث وتبدأ يف عام 2011 يف 

البلدان التي يشتد تعرضها لألحوال املناخية القصوى )أكرث من 66 يف 

املائة من املدة الزمنية( وارتفاع مستويات الضعف )الشكل 27(.

تتسم البلدان التي تعتمد اعتامًدا كبريًا عىل الزراعة بأعىل مستويات 

انتشار النقص التغذوي، بينام تتسم البلدان التي تعاين من ضعف 

اإلنتاج/الغالت املتأثر باملناخ والضعف حيال الجفاف الشديد بأكرث 

الزيادات حدة يف النقص التغذوي اعتباًرا من عام 2011، وتليها البلدان 

التي تعاين من ضعف اإلنتاج/الغالت أو الضعف حيال الجفاف الشديد.

والالفت لالنتباه بشأن الشكل 27 هو أن معظم البلدان )قرابة ثالثة أرباع( 

الشديدة التعرض لألحوال املناخية القصوى، كام لوحظ أعاله، هي بالفعل 

البلدان ذات الدخل املتوسط، ومع ذلك نرى زيادة يف انتشار النقص 

التغذوي منذ عام 2011 )الشكل 26( نتجت يف معظمها من قبل البلدان 

ذات الدخل املنخفض.

كة رئيسية  األحوال املناخية القصوى كقوة حمرِّ
لألزمات الغذائية العاملية

واجه ما يقرب من 124 مليون نسمة يف 51 بلًدا وإقلياًم يف عام 2017 

مستويات "األزمة" يف األمن الغذايئ الحاد أو أسوأ من ذلك )املرحلة 3 

وفًقا للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ أو ما فوقها أو ما يعادلها(91 

وتطلبت مساعدات إنسانية عاجلة من أجل الحفاظ عىل أرواحهم وصون 

ُسبل كسب عيشهم. وتأثر أيًضا أكرث من 76 يف املائة من مجموع السكان 

الذين واجهوا مستويات األزمة يف األمن الغذايئ الحاد أو أسوأ من ذلك 

يف 34 من تلك البلدان - أي ما يقرب من 95 مليون نسمة - الصدمات 

املناخية واألحوال املناخية القصوى )الجدول 7(.

ويكون التأثري عىل انعدام األمن الغذايئ الشديد أكرب يف الحاالت التي 

تحدث فيها النزاعات والصدمات املناخية. ويف عام 2017، عاىن 14 

بلًدا من أصل 34 من بلدان األزمات الغذائية أثرًا مضاعًفا ناجاًم عن 

النزاعات والصدمات املناخية أفىض إىل زيادات كبرية يف شدة انعدام 

األمن الغذايئ الشديد. واحتاج ما مجموعه 65.8 ماليني شخص )املرحلة 

3 وما فوقها وفًقا للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ( إىل مساعدة 

إنسانية عاجلة يف عام 2017، منهم 15.5 ماليني شخص كانوا يعانون من 

مستويات شديدة جًدا من انعدام األمن الغذايئ الشديد الذي يتطلب 

مساعدة عاجلة إلنقاذ أرواحهم )املرحلة 4 وما فوقها وفًقا للتصنيف 

املتكامل ملراحل األمن الغذايئ(.

اإلطار 9
حتليل عوامل ضعف األمن الغذائي

يُشري الضعف إىل الظروف التي تزيد من احتامالت تأثري األحوال 

املناخية القصوى تأثريًا سلبيًا عىل األمن الغذايئ. وعىل الرغم من وجود 

العديد من عوامل الضعف األخرى، اختريت العوامل الواردة أدناه نظرًا 

د  ألهميتها النسبية لتوافر األغذية والحصول عليها عىل النحو املحدَّ

الحقاً يف هذا التقرير.

e  الضعف املرتبط باإلنتاج و/أو الغالت الحساسة للمناخ: البلدان

التي تُفسِّ العوامل املناخية جانبًا عىل األقل من إنتاجها أو غالتها 

الوطنية من الحبوب، أي البلدان التي يوجد فيها ارتباط قوي وذو 

داللة إحصائية بني اإلنتاج واملؤرشات املناخية أو البيوفيزيائية من 

قبيل درجات الحرارة وهطول األمطار ومنو الغطاء النبايت )انظر 

الشكل 29أ، لإلنتاج والتقرير املذكور أدناه يف املصدر للغالت (.

e  الضعف املرتبط بحساسية األمن الغذايئ للجفاف الشديد: البلدان

ر من جفاف شديد يُقابل حدوث نقاط  التي توجد فيها إنذارات تُحذِّ

تغيري يف انتشار النقص التغذوي )الشكل 23(.

e  الضعف املرتبط باالعتامد الكبري عىل الزراعة: البلدان التي يرتفع

فيها معدل االعتامد عىل الزراعة )يقاس ذلك بالنسبة املئوية 

لألشخاص العاملني يف القطاع وفًقا للبنك الدويل، 2017( التي يتوقع 

أن يستمد كثريون ُسبل كسب عيشهم ودخلهم من القطاع.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of :املصــدر
 climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis
 of the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics

Technical Study 4. Rome, FAO. انظــر التعاريــف واملنهجية يف امللحق 2.
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السنوات

البلدان الضعيفة إزاء تباين ا�نتاج ا�رتبط با�ناخ/ا�نتاج

البلدان الضعيفة إزاء تباين ا�نتاج ا�رتبط با�ناخ/ا�نتاج والجفاف الشديد

البلدان التي ينخفض مستوى تعرضها ل�حوال ا�ناخية القصوى

البلدان الضعيفة � مواجهة الجفاف الشديد

البلدان ا�عتمدة اعت�داً كب�اً ع� الزراعة

وال يؤثــر النــزاع عىل معظم بلدان األزمــات الغذائية ذات الصلة باملناخ، 

غري أن الصدمات املناخية وعوامل اإلجهاد تُســاهم بدور رئييس يف 

الدفع مبســتويات انعدام األمن الغذايئ الشــديد الذي يصل إىل حد 

الطوارئ )20 بلًدا من أصل 34(. واحتاج 29 مليون شــخص يف هذه 

البلــدان التي واجهت أزمات غذائية متصلة باملناخ إىل مســاعدات 

إنســانية )املرحلــة 3 وما فوقها وفًقــا للتصنيف املتكامل ملراحل األمن 

الغذايئ(، مبا يف ذلك 3.9 ماليني شــخص كانوا يف حاجة إىل مســاعدات 

الطــوارئ العاجلــة إلنقاذ أرواحهم )املرحلة 4 ومــا فوقها وفًقا للتصنيف 

املتكامــل ملراحل األمن الغذايئ(.

وميثل الجفاف عاماًل مناخيًا محركًا يف 21 بلًدا من أصل 34. غري أن 

الجفاف يحدث دون صدمات مناخية أخرى يف سبعة فقط من هذه 

البلدان. ويف معظم الحاالت، تتعرض البلدان أيًضا للجفاف باالقرتان مع 

الفيضانات واألعاصري وغريها من األحوال املناخية األقل تطرفًا ولكنها ال 

تقل عنها رضًرا، مبا يف ذلك فرتات الجفاف وعدم انتظام سقوط األمطار، 

وتأخر بداية املواسم املطرية )الجدول 7(.

وأفريقيا هي اإلقليم الذي كان للصدمات املناخية واإلجهادات أكرب األثر 

عىل انعدام األمن الغذايئ الشديد وسوء التغذية، حيث أثر ذلك عىل 59 

مليون نسمة يف 24 بلًدا ويتطلب إجراءات إنسانية عاجلة.

الشكل 27
ارتفاع حاالت النقص التغذوي يف البلدان اليت ترتفع فيها درجة التعرض 

لألحوال املناخية القصوى ومستوى الضعف حياهلا

مالحظــات: تُعــرَّف البلــدان ذات الدخــل املنخفض واملتوســط الشــديدة التعرض بأنها البلدان املعرَّضة لألحــوال املناخية القصوى )الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصــف( ألكرث من 66 يف املائة من املدة الزمنية، أي 
ألكرث من ثالث ســنوات يف الفرتة 2011-2016. وتُشــري التقديرات الواردة يف الشــكل إىل املتوســط غري املرجح النتشــار النقص التغذوي بني الســكان يف عينة من 51 من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط املعرَّضة 
د يف اإلطار 9 و77  من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط  والشــديدة التعــرض لألحــوال املناخيــة القصــوى يف الفــرتة 2011-2016، بالنســبة إىل البلدان التي تعاين مــن مواطن ضعف مرتفعة مختلفة كام هو محدَّ

لة واملنهجية الخاصــة مبختلف أنواع الضعف يف مواجهة التقلبات املناخية واألحــوال املناخية القصوى يف امللحق 2. املنخفضــة التعــرض لألحــوال املناخيــة القصــوى. انظر التعاريف املفصَّ

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence and :املصــدر
case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO؛ واســتُمدت البيانات املتعلقة بانتشــار النقص التغذوي من منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 7
الصدمات املناخية واحدة من األسباب الرئيسية حلاالت األزمات الغذائية يف عام 2017 

الصدمات املناخية األقاليم

البلدان املتأثرة بالصدمات 
املناخية

) )املتأثرة أيضا بالنزاعات 

عدد األشخاص )باملاليني(

املرحلة 3 من مراحل التصنيف 
املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/ 

اإلطار املنسق )األزمة(

املرحلة 4 من مراحل التصنيف 
املتكامل ملراحل األمن الغذايئ/ 

اإلطار املنسق )الطوارئ(

أفريقيا

 بوروندي، إسواتيني جيبويت، الجفاف
كينيا، ليسوتو، ناميبيا،  الصومال 

8.42.3

فرتات جفاف/انخفاض 
معدل هطول األمطار

أنغوال،  تشاد ،  جنوب 
السودان ، أوغندا

6.91.7

تقلبات موسمية )تأخر 
3.70.1 السودان ، زامبيابداية املوسم املطري(

تأخر بداية املوسم 
وفرتات جافة )أمطار 

  متقطعة(
+

  

 الكامريون ، غامبيا، موريتانيا، 
)انتهاء املوسم املطري مبكرًا(، 

النيجر، جمهورية تنزانيا املتحدة
5.70.1

تأخر بداية املوسم 
  وفيضانات

+
 

0.30 غينيا-بيساو

موجات الجفاف 
والصدمات املناخية 

األخرى

 
+

 
ال يوجد5.1مالوي

 
+

  
ال يوجد8.5 إثيوبيا 

 
+

  
3.50.6زمبابوي

 
+

 
6.21.5 جمهورية الكونغو الدميقراطية 

 
+

  
+

  
3.41.3مدغشقر، موزامبيق

آسيا
الفيضانات والصدمات 

املناخية األخرى

 
أو

  
+

   
 أفغانستان،  نيبال،  

باكستان 
7.83.3

 
+

 
2.90.5بنغالديش

  
أو

 
11.16.8 رسي النكا،  اليمن 

أمريكا 
الالتينية 

ومنطقة البحر 
الكاريبي

الجفاف والصدمات 
املناخية األخرى

 
+

 
2.10.7هايتي ، غواتيامال

 
+

 
0.40هندوراس

76.018.9

املجموع 94.9

مالحظــات: أُعــد هــذا الجــدول باالســتناد إىل التقريــر العاملي عن األزمة الغذائية لعام 2018. ويشــري الجدول إىل عدد األشــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ واملصنفون وفًقــا للتصنيف املتكامل ملراحل األمن 
دة )الجفاف والفيضانات واألعاصري( التي تعترب عوامل تســاهم يف انعدام األمن الغذايئ. وتُســتكمل هــذه املعلومات مبعلومات عن أنواع  الغــذايئ أو اإلطــار املنســق والتقاريــر املتعلقــة بحاالت الصدمات املناخية املحدَّ

أخــرى مــن الصدمــات املناخيــة املرتبطــة بانعدام األمن الغذايئ )موجات الجفاف والفيضانات والتباين املوســمي(. واســتمدت املعلومات الخاصة بذلك من التقرير العاملي عن األزمــة الغذائية لعام 2018 والتقارير 
القطرية املوجزة يف النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة التابع ملنظمة األغذية والزراعة. ويشــمل الســكان يف املرحلة 4 للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ يف جنوب الســودان أيًضا الســكان 

املشــمولني باملرحلــة 5 مــن مراحــل نفــس التصنيــف. ومل تـُـدرج بعض البلدان يف التقرير بســبب نقص البيانات التي جرى التحقــق منها مؤخًرا أو بالنظر إىل أن االختالفات يف النطاق الجغرايف الــذي يغطيه تحليل التصنيف 
ــق متثل قيًدا تقنيًا يحــول دون عرض االتجاهات يف بلدان معيَّنة.  املتكامــل ملراحــل األمن الغذايئ أو اإلطار املنسَّ

املصــدر: مــن إعداد منظمة األغذية والزراعة باالســتناد إىل شــبكة معلومات األمن الغذايئ. 2018. التقريــر العاملي عن األزمة الغذائية لعام 2017.
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ويرتاوح انتشــار معدالت ســوء التغذية الحاد لدى األطفال دون ســن 

الخامســة بــني املرتفع والشــديد االرتفاع يف املناطق التــي تتضافر فيها 

الصدمــات املناخيــة والنزاعات للدفع باألزمات الغذائية، وتشــمل 

هذه املناطق دارفور يف الســودان )28 يف املائة(، وجنوب الســودان 

)23 يف املائــة(، ومنطقــة بحرية تشــاد )18 يف املائة( واليمن )ما 

يــرتاوح بــني 10 و15 يف املائــة(، ومنطقة ديفــا يف النيجر )11 يف املائة( 

وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة )ما يرتاوح بني 8 و10 يف املائة( 

وأفغانســتان )9.5 يف املائة(.

ويقع أيًضا عىل املناطق أو البلدان املترضرة من الجفاف/الفيضانات، 

مبا فيها شامل كينيا، ومقاطعة السند يف باكستان، وإثيوبيا، ومدغشقر 

عبء كبري ناجم عن سوء التغذية الحاد.92 وتؤدي الصدمات املناخية 

إىل تفاقم العوامل الكامنة وراء سوء التغذية الحاد، مبا يف ذلك: ارتفاع 

مستويات انعدام األمن الغذايئ؛ وعدم الحصول عىل األغذية الكافية 

املتنوعة والغنية باملغذيات؛ وارتفاع معدالت تفيش األمراض، مثل 

اإلسهال، واملالريا، والحمى؛ وضعف الحصول عىل الرعاية الصحية 

األساسية واملياه املأمونة، وعدم كفاية مرافق الرصف الصحي؛ ومامرسات 

الرضاعة الطبيعية دون املستوى األمثل.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الحالة الصحية والتغذوية لألطفال 

بصفة خاصة معرضة بدرجة كبرية للكوارث املرتبطة باملناخ، سواًء يف 

مرحلة الطوارئ - بسبب سوء التغذية والنقص التغذوي – وأيًضا يف 

أعقاب ذلك.93 ووثقت بشكل جيد آثار الفيضانات والجفاف يف حاالت 

الذروة سوء التغذية )من خالل تلف املحاصيل أو تفيش األمراض(.94 

ملخص
ازدادت يف الســنوات العرشيــن )1996-2016( التي يتناولهــا التحليل 

الــوارد يف هذا التقرير، وترية وشــدة تعرض البلــدان لألحوال املناخية 

القصــوى. ونتيجــة لذلك، بات عدد أكرب من البلــدان عرضة ملخاطر 

انعــدام األمن الغذايئ وســوء التغذية. وحيثــام يكون اإلنتاج الزراعي 

ونُظم األغذية وُســبل كســب العيش عرضــة للتقلبات املناخية 

واألحــوال املناخيــة القصوى، تواجه البلدان أكــرب مخاطر انعدام األمن 

الغذايئ وســوء التغذية.

وعىل الرغم من أن تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى ليست 

هي العوامل الوحيدة وراء الزيادات امللحوظة يف الجوع العاملي، يُشري 

التحليل إىل أنها مهمة بالنسبة إىل بعض البلدان. وتؤدي أيضا إىل تفاقم 

العوامل األخرى املحرِّكة النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، مثل 

النزاعات، والتباطؤ االقتصادي، والفقر.95 ولذلك من املهم البحث مبزيد 

من التفصيل يف الطريقة التي ميكن أن تقوِّض بها تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى األبعاد املختلفة لألمن الغذايئ )توافر األغذية والحصول 

عليها واستخدامها واستقرارها( والتغذية.

2.2 كيف ميكن لتقلبات 

املناخ واألحوال املناخية 
القصوى أن تؤثر على 

األسباب املباشرة 
والكامنة النعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية

الرسائل الرئيسية

ç  تقــوِّض تقلبات املناخ واألحــوال املناخية القصوى بطرق متعددة

توافر األغذية والحصول عليها واســتخدامها واســتقرارها، فضاًل عن 

التغذية والرعاية واملامرســات الصحية.

ç  وتفيض اآلثار املبارشة وغري املبارشة الناجمة عن املناخ إىل تأثري

تراكمي يؤدي إىل دوامة من زيادة انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية.

ç  وتــؤدي تقلبــات املناخ واألحوال املناخية القصوى إىل اإلرضار

باإلنتاجية الزراعية، وإنتاج األغذية، واألمناط الزراعية، وتُســاهم 

بالتــايل يف نقص توافر األغذية.

ç  وتتأثر الزيادات يف أســعار األغذيــة وتقلباتها املقرتنة يف كثري من

األحيان بخســائر يف اإليرادات الزراعية، باألحوال املناخية القصوى، 

مــام يُحــد من إمكانية الحصول عىل األغذية، ويؤثر ســلبًا عىل كمية 

املتناول من األغذيــة ونوعيتها وتنوعها الغذايئ.

ç  وتؤثر التغيريات املناخية بشكل كبري عىل التغذية من خالل: ضعف

جودة املغذيات والتنوع الغذايئ لألغذية املنتجة واملستهلكة؛ واآلثار 
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الوضع التغذويالوفيات

تغ�� ُسبل كسب العيش
كمية الطاقة والجودة التغذوية للمتناول الغذا� ا�صول وا�س�اتيجيات

(ا يشمل الرضاعة الطبيعية)
تواتر ا�مراض وانتشارها

طبيعية، واجت�عية/اقتصادية، ونزاعات، وأمراض، وأخرى)

دة أو الظروف الجارية) (التعرض، والقابلية للتأثر، والصمود � وجه ا�خطار ا�حد�

العوامل ا�ساهمة 
دة غ£ ا�رتبطة  ا�حد�

با�من الغذا� والتغذية

ا�لوان تُش£ إ§ ا¦طار 
التحلي¬ ا�نسب � 
التصنيف ا�تكامل 

�راحل ا�من الغذا�

ا�من الغذا�

التغذية

• اس�اتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل، والتأقلم، والنفقات)
• أصول كسب العيش (البµية وا�الية وا�جت�عية وا�ادية والطبيعية)

• السياسات، وا�ؤسسات، والعمليات
• عدم ا�ساواة ب¸ الجنس¸ وسائر التفاوتات ا�جت�عية/ا�قتصادية، والتمييز

• عوامل تخفيفية

• ا¦نتاج
• ا�غذية ال¼ية

• احتياطيات ا�غذية
• ا�سواق

• النقل

• النزاع
• العوامل الوراثية

• عوامل أخرى

ً • ماديا

ً • ماليا

• اجت�عيا

• التفضيÀت الغذائية
• تحض£ الغذاء

• م�رسات التغذية

• تخزين الغذاء

• سÀمة الغذاء

• الحصول عÃ ا�ياه

• م�رسات تغذية الرُضع 

  وا�طفال الصغار
• سلوكيات الت�س الصحة 

• توزيع ا�وارد داخل 

  ا�Çة
• ا�عتقدات الثقافية

 ̧ • التحص
• ا�ياه والËف الصحي

• توافر الخدمات الصحية 

  والحصول عليها

الوضع الصحياسته�ك الغذاء

مرسات الرعاية 
والتغذية

استه�ك الغذاء 
� ا��ة

الظواهر الحادة أو الظروف الجارية

الضعف، وا�وارد، وا�كافحة

و

إمكانية الحصول 
ع� الغذاء

ا�ستقرار (� جميع ا�وقات)

الخدمات الصحية توافر الغذاء
وصحة البيئة

ت التفاعلية
التأث�ا

الواقعة عىل املياه والرصف الصحي وعواقبها عىل أمناط املخاطر الصحية 

واألمراض؛ والتغيريات يف رعاية األم والطفل، والرضاعة الطبيعية.

ليك يتســنى التصدي بشــكل مالئم للتحديات التي تُشــكلها التقلبات 

املناخيــة املتغرية واألحــوال القصوى من أجل األمن الغذايئ والتغذية، 

من الحاســم أن تؤخذ باالعتبار اآلثار املبارشة وغري املبارشة املتعددة 

التــي تحــدث بصور مختلفة ولفرتات زمنيــة متباينة. وتتدفق آثار املناخ 

عرب قنوات مختلفة مام يؤثر ســلبًا عىل األســباب األساسية النعدام 

األمن الغذايئ وســوء التغذية.

ومن ذلك عىل سبيل املثال، فإن التأثري املبارش يحدث عندما يقوِّض 

الجفاف غالت املحاصيل، والذي ينتج عنه فيام بعد انخفاض يف إنتاج 

األغذية. ومن ناحية أخرى، ميكن لحاالت خسارة املحاصيل أن تقلل 

بشكل غري مبارش من إمكانية الحصول عىل األغذية إذا ارتفعت أسعار 

األغذية ارتفاًعا كبريًا. كام ميكن للفيضانات التي تحد من إمكانية الوصول 

إىل املياه املأمونة والرصف الصحي الكايف التأثري بشكل غري مبارش يف 

استخدام األغذية والتغذية، نتيجة لرتاجع جودة األغذية وسالمتها وتفيش 

األمراض. ويفيض التأثري الرتاكمي لهذه اآلثار املبارشة وغري املبارشة إىل 

حلقة مفرغة من زيادة انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية.

الشكل 28
الروابط بني األمن الغذائي والتغذية، واألسباب الكامنة وراء انعدام 

األمن الغذائي وسوء التغذية

.)IPC Technical Manual 3.0( الدليل التقني للتّصنيــف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ - اإلصدار الثالث .)املصــدر: التصنيــف املتكامــل ملراحــل األمن الغذايئ )ســيصدر قريبًا
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ويعــرض الشــكل 28 إطــاًرا مفاهيميًا يبــني الروابط بني األمن 

الغــذايئ والتغذيــة والعوامل األساســية والكامنــة التي تحرك األمن 

الغــذايئ والحالــة التغذوية. ويبني الشــكل كيف ميكــن للتغريات 

املناخيــة واألحــوال القصــوى الحادة أو املســتمرة أن تؤثر عىل 

األســباب املبــارشة والكامنــة النعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية 

يف جميع أشــكالهام. ويشــمل ذلــك توافر األغذية والحصــول عليها 

واســتخدامها واســتقرارها )انظــر مــسد املصطلحات يف امللحق 4(، 

فضــاًل عن مامرســات الرعاية الفرديــة والخدمــات الصحية الجيدة 

والبيئــة املعيشــية الصحيــة. وبالنظــر إىل أن كل هذه العوامل 

الســببية األساســية النعدام األمــن الغذايئ وســوء التغذية مرتابطة يف 

مــا بينهــا وميكــن أن تتأثر ببعضهــا البعض، يجب أن تكون االســتجابة 

ملعالجــة هذه األســباب شــاملة ومتكاملة.

ر توافر األغذية  وخــالل النصــف الثاين من القرن العرشيــن، تطوَّ

والحصــول عليهــا يف العــامل تطوًرا رسيًعا بالقدر الــكايف ملواكبة النمو 

ــنت بلدان عديدة أمنهــا الغذايئ وحققت  الســكاين. ولذلك حسَّ

إنجــازات هائلــة يف الحد من الجوع وســوء التغذية بحلول عام 

2015. 96 ومع ذلك، وكام هو مبني يف القســم الســابق، بدأت زيادة 

تقلبــات املنــاخ واألحوال املناخية القصــوى )باالقرتان مع العوامل 

د هذه املكاســب، بل  األخــرى، مثــل النزاعات( خالل العقد املايض تُهدِّ

ورمبا تعكس مســارها.97  

وتنطوي تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل أكرب أثر مبارش عىل 

توافر األغذية نظرًا لتأثر الزراعة واملناخ والدور الرئييس للقطاع كمصدر 

لألغذية وُسبل كسب العيش لفقراء الريف. غري أن اآلثار الشاملة أكرث 

تعقيًدا وأكرب بكثري من اآلثار الواقعة عىل اإلنتاجية الزراعية وحدها.98 

كام يعتمد األمن الغذايئ والتغذية عىل الحصول عىل األغذية واستخدامها 

وأمناط استهالكها واالستقرار العام للنظام.

وتحــّدد الحالة التغذوية للشــخص بالتفاعل بني املتناول الغذايئ 

والحالــة الصحية. ويــزداد اعتالل الصحة واملرض عىل األرجح عندما 

تدفع تقلبات املناخ واألحوال القصوى األشــخاص إىل اســتهالك أغذية 

غــري مالمئــة أو غري كافية أو األخذ باســرتاتيجيات للتأقلم مع األزمات 

والطوارئ. وميكن أن يكون للحصول عىل األغذية واســتخدامها 

تداعيات أخرى إذا كانت أجهزة املناعة لدى األشــخاص ضعيفة أو إذا 

كان األشــخاص أكرث عرضة لناقالت األمراض التي تُشــكِّل عوامل خطر، 

ال ســيام يف حاالت عدم كفاية الخدمات الصحية.

وميثــل تقــي الطرق التــي تؤثر بها تقلبات املنــاخ واألحوال املناخية 

القصــوى تأثريًا ســلبيًا عىل األمن الغــذايئ والتغذية خطوة أوىل هامة 

صوب وضع اســرتاتيجيات وسياســات وبرامج فعالة لعكس مســار 

هذه اآلثار.

اآلثار املرتتبة عىل توافر األغذية
تُؤثــر تقلبات املنــاخ واألحوال املناخية القصوى تأثريًا ســلبيًا عىل 

اإلنتاجيــة الزراعيــة - كمية املخرجات الزراعيــة مقابل املدخالت 

املســتخدمة يف توليدهــا - عىل املســتويات العاملية والوطنية ودون 

الوطنيــة. وينعكــس ذلــك يف التغيريات التي تطرأ عــىل غالت املحاصيل 

)كمية اإلنتاج الزراعي لكل وحدة من مســاحة األرض(، ومســاحات 

الزراعــة )املســاحة املزروعة أو املحصــودة(، وكثافة الزراعة )عدد 

املحاصيــل املزروعة يف غضون ســنة(. وتحاول البلدان تعويض خســائر 

اإلنتــاج املحــيل من خالل الــواردات عىل الرغم من أن اإلمدادات 

تكــون محــدودة يف كثري من األحيان. وبصفــة عامة فإن النقص 

الناشــئ يف اإلنتــاج الزراعي يرض باألمن الغــذايئ والتغذية عىل األجلني 

والطويل. القصري 

ض إنتاج األغذية اخلسائر يف اإلنتاجية تقوِّ
تأثــرت غالت املحاصيــل يف العديد من البلدان بالتغريات يف درجات 

الحــرارة وهطول األمطار التــي أثرت عىل غالت القمح والذرة اإلجاملية 

يف العــامل.99 وهنــاك أيًضا أدلة قوية تثبــت أن تقلبات املناخ الناجمة 

عــن ظواهر التذبذب الجنويب الرئيســية املصاحبــة لظاهرة النينيو تلعب 

دوًرا رئيســيًا يف خفض غالت املحاصيل.100  

وتشــري الدراســات إىل إجهادات حرارية ومائية كبرية تؤدي لتقلبات 

عاملية كبرية يف غالت القمح والذرة يف ما بني الســنوات.101  ويُقدر 

أن مــا يقــرب من الثلــث )ما يرتاوح تقريبًا بني 32 و39 يف املائة( من 

تقلبــات الغالت امللحوظــة )الذرة واألرز والقمح وفول الصويا( يرجع 
إيل العوامل املناخية.102

وتتأثــر املحاصيل طوال موســم النمو تأثرًا كبريًا بدرجات الحرارة 

الشــديدة التي تقرتب من 30 درجة مئوية أثناء النهار، مام يؤدي إىل 

انخفــاض يف الغالت.103 ويبني تحليــل تقلبات غالت املحاصيل يف العامل 

خــالل الفــرتة 1961-2014 عن انخفاض كبري يف غالت الذرة وفول 

الصويا والقمح بســبب الحــرارة والجفاف، عىل الرغم من أن التأثريات 

عــىل األرز مل تكن كبرية.104  
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وتواجه معظم األقاليم، ال سيام األقاليم التي يعيش فيها عدد كبري من 

األشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي، انخفاض الغالت بسبب 

تزايد التقلبات املناخية واألحوال القصوى. ويف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، وهي منطقة ُسجلت فيها بالفعل أقل املستويات يف غالت 

املحاصيل عىل مستوى العامل، أّدى ارتفاع درجات الحرارة إىل خفض غالت 

الذرة، والذرة الرفيعة، والفول السوداين.105 ويُفيض ازدياد عدد األيام 

الحارة خالل املوسم الزراعي يف املناطق الريفية من الهند إىل انخفاض 

غالت املحاصيل.106 وهناك أقاليم، وإن كانت أقل، ُسجلت فيها زيادات 

يف الغالت بسبب التغريات املناخية. ومن ذلك عىل سبيل املثال، شهدت 

آيرلندا وشامل رشق الصني واململكة املتحدة بعض التحسن يف الغالت 

نظرًا لوقوعها يف مناطق خطوط عرض أعىل.107 

وبينام ُســجلت عىل نطاق واســع آثار الجفاف عىل تناقص غالت 

د تأثريات ســائر األحوال املناخية القصوى األخرى،  املحاصيل،108 مل تُحدَّ

مثل األعاصري االســتوائية، تحديــًدا كميًا دقيًقا، عىل الرغم من أن 

تأثريهــا يف بعــض األقاليم واضح بجالء. وميكن أن يشــمل دمار املحاصيل 

بســبب األعاصري االســتوائية من األرضار املتأتية عن امللح والناجمة 

عــن أمواج املد التي تجتــاح مناطق األرايض الداخلية، وعدم كفاية 

األوكســجني بســبب الفيضانات الفوقية، والفيضانات املفاجئة، واألرضار 

التي تســببها الرياح للنباتــات، واإلجهاد املايئ الناجم عن التنفس 

القــسي، وهي عوامــل ميكن أن تحدث جميعاً يف آن واحد.109 ومن 

ذلك عىل ســبيل املثال، تســببت األعاصري يف بنغالديش يف زيادة امللوحة 

بســبب تسب مياه البحر التي أغرقــت املجتمعات املعتمدة عىل 

مصايد األســامك الســاحلية ومصايد املياه العذبة، وأثر ذلك سلبًا عىل 

اإلنتاج بســبب عدم كفاية الوصول إىل املياه العذبة.110  

وميكن القتصار الرتكيز عىل الغالت أن يُسبب تحيُّزًا يف تقييم ضعف 

الزراعة يف مواجهة الصدمات املناخية. وعىل الرغم من عدم وجود نظرة 

شاملة عاملية، توفِّر عدة دراسات حالة أدلة تثبت أن كثافة الزراعة 

ات املناخ واألحوال القصوى. واملناطق املزروعة تتأثر سلبًا بتغريُّ

ومن ذلك عىل ســبيل املثال، فإن تغــريُّ توقيت الفيضانات وحجمها 

يف املوســم املطــري وتسب امللوحة يف دلتــا نهر ميكونغ يف فييت نام 

أثناء املوســم الجاف يؤثر عىل دورات زراعة األرز.  وأّدت الفيضانات 

العنيفة يف عام 2000 إىل عجز املحاصيل، باســتثناء أصناف األُْرز 

العائِم. ويف املقابل، أدى هطول األمطار املوســمية دون املســتوى 

املعتاد يف عام 2004 إىل انخفاض توافر مياه الري بســبب ازدياد 

ر يف تلك الســنة جني محصول أرز  نســبة امللوحة، ونتيجة لذلك، تعذَّ

املوســم الجاف.112  وباالســتناد إىل األدلة القطرية القامئة، من الواضح 

أن الجهــود الراميــة إىل تقليص اآلثــار املناخية عىل الزراعة ينبغي أن 

تســعى إىل الحد من خســائر اإلنتاج الناجمة ليس فقط عن غالت 

املحاصيــل، ولكن أيًضا من التغيريات يف املســاحة املزروعة والتواتر.113  

وبطبيعة الحال، تتفاوت اآلثار املناخية يف ما بني األقاليم والبلدان، بل 

عة الشاملة  وداخل البلد الواحد. وال تنجم االختالفات يف اآلثار املجمَّ

ات يف نوع تقلبات املناخ  عىل اإلنتاج الوطني من األغذية عن التغريُّ

واألحوال املناخية القصوى وتوزيعها الجغرايف فحسب، ولكن أيًضا بسبب 

تنوع الُنظم الزراعية وتعقدها. وتوجد اختالفات بني املحاصيل واألمناط 

الزراعية وتكنولوجياتها )مثل الزراعة البعلية مقابل الزراعة املروية، 

ونسب املنتجات العالية واملنخفضة، وإنتاج الرعاة الرُحل مقابل اإلنتاج 

الحيواين الكثيف( ونُظم إدارة الزراعة.

وعىل الرغم من هذه العنارص املتباينة واملختلفة، هناك أدلة تثبت أن 

العوامل املناخية يف العديد من البلدان مسؤولة عىل األقل جزئيًا عن 

تباين اإلنتاج الوطني للحبوب )الشكل 29أ(. ويعتمد إنتاج الحبوب، ال 

سيام يف األقاليم املناخية شبه القاحلة، مثل آسيا الوسطى، والرشق األدىن، 

وشامل أفريقيا، اعتامًدا كبريًا عىل تقلبات املناخ. وليس من غري املعتاد 

يف هذه األقاليم اعتامد 80 يف املائة أو أكرث من تقلبات اإلنتاج يف ما بني 

السنوات عىل املناخ.

ورغم أنه ميكن رؤية تأثري املناخ عىل اإلنتاج يف عدد كبري من البلدان، 

تتجىل أقوى صور العالقة وأكرثها تعقيًدا يف أفريقيا. ويكشف اإلنتاج 

يف كل بلد من بلدان هذه القارة عن مزيج مختلف من االعتامد املتغريِّ 

عىل املناخ سواًء من حيث القوة أو االرتباط. ويف املقابل، ال يوجد يف 

العديد من البلدان اآلسيوية - مثل الصني وكازاخستان والهند - أي 

ارتباط قوي مع مؤرشات مناخية واحدة، ولكن فقط مع مؤرشات 

د لتباين كثافة الغطاء  بيولوجية فيزيائية، مثل الرقم القيايس املوحَّ

النبايت، ويرجع ذلك جزئيًا إىل تعقد اعتامد منو النباتات الزراعية عىل 

العديد من العوامل املناخية وغري املناخية.

وميثل الجفاف أحد أهم األحوال املناخية التي تَبنيَّ أنها تؤثر تأثريًا 

سلبيًا عىل اإلنتاج. وهناك ارتباط سلبي كبري يف العديد من البلدان 

بني مؤرشات الجفاف وإنتاج األغذية )الشكل 29، ب(. وتظهر أقوى 

االرتباطات يف بلدان املناطق شبه القاحلة أو املناطق املناخية القارية 
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البلدان ا�رتفعة الدخل هطول ا�مطار (معامل ارتباط ب�سون)درجة الحرارة (معامل ارتباط ب�سون)

� توجد بيانات

غ� مهمة

د لتباين كثافة  الرقم القيا� ا�وح�
الغطاء النبا� (معامل ارتباط ب�سون)

-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0

أ( العالقة بني اإلنتاج الوطني للحبوب ودرجة الحرارة وسقوط األمطار ومنو النباتات 

املعرَّضة للجفاف )مثل آسيا الوسطى(، بينام ال يوجد أي ارتباط يف 

العديد من املناطق االستوائية بني مؤرشات الجفاف واإلنتاج )عىل سبيل 

املثال وسط أفريقيا وأمريكا الوسطى(.

وقد ال تؤثر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى يف كل الحاالت عىل 

اإلنتاج الوطني اإلجاميل لألغذية، ولكنها ميكن أن تؤثر تأثريًا كبريًا عىل 

املناطق دون الوطنية ذات التأثريات املدمرة يف كثري من األحيان عىل 

األمن الغذايئ والحالة التغذوية لسكانها. وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل 

املناطق التي يسيطر عليها صغار املزارعني األرُسيني والرعاة الذين ميكن 

أن تصل خسائر اإلنتاج إىل مستويات كبرية بالنسبة لُسبل كسب عيشهم 

وأمنهم الغذايئ وحالتهم التغذوية، دون أن يؤثر ذلك بالرضورة عىل 

اإلنتاج الوطني لألغذية.

فعىل ســبيل املثال شــهدت إثيوبيا زيادات كبرية يف اإلنتاج الوطني من 

الحبوب يف العقود األخرية، ومع ذلك تُشــري بانتظام إىل األزمات الحادة 

واملحليــة املتعلقة باألمن الغــذايئ والتغذية والتي تكون مرتبطة يف 

كثري من األحيان مبوجات الجفاف.114 وتحدث أكرب اآلثار املعاكســة يف 

مناطق كســب العيش األكرث حدية يف رشق البالد األكرث جفافًا. وعادة 

ما تكون حاالت الجفاف محلية نســبيًا وتتســبب يف تأثريات خطرية 

عىل اإلنتاج املحيل وُســبل كســب العيش، وهو ما يجعل الســكان غري 

الشكل 29
تأثري تقلبات املناخ واجلفاف على اإلنتاج الوطين للحبوب يف البلدان 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط )2017-2001(

مالحظات: يبني الشــكل األماكن التي يُفسِّ فيها جزء من تقلبات إنتاج الحبوب يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط مبا ييل: )أ( متوســط درجة الحرارة الســنوية واملؤرش املوحد لتباين 
الغطاء النبايت الرتاكمي خالل موســم النمو وهطول األمطار الســنوي الرتاكمي، و )ب( املؤرشات املناخية التي تقيس الجفاف: بؤر شــذوذ اإلنتاج الزراعي، ودليل اإلجهاد الزراعي، حســب معامل 

ارتباط بريســون. وتُعربِّ ألوان هذه الرموز عن إشــارة االرتباط )أخرض = إيجايب، وأحمر = ســلبي(. انظر مصادر البيانات واملنهجية يف امللحق 3. ومل تحّدد بعد الحدود النهائية بني جمهورية 
الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.
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دليل ا�جهاد الزراعي 
(معامل ارتباط بسون)

بؤر شذوذ ا�نتاج الزراعي 
البلدان ا�رتفعة الدخل (معامل ارتباط بسون)

� توجد بيانات

غ مهمة

-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0

ب( العالقة بني اإلنتاج الوطني للحبوب وتدابري مكافحة الجفاف )بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي ودليل اإلجهاد الزراعي( 

قادريــن عــىل تلبية احتياجاتهــم الغذائية عن طريق الرشاء من األقاليم 

األخرى، عىل الرغم من أن البلد ككل ليس أســوأ حااًل مام كان عليه يف 

أي سنة أخرى. 115 

وتشــمل األمثلة األخرى منطقة ســهول أفرام يف غانا التي يُشري 

املزارعون فيها إىل تأخر بداية املوســم املطري، وموجات الحرارة يف 

منتصف املوســم، واألمطار الشــديدة الغزارة التي تتسبب يف حدوث 

فيضانــات، مام يؤدي إىل خســائر املحاصيل وانخفاض الغالت لتقل 

بذلك األغذية املتاحة لألرس. غري أن ذلك ال يتضح يف خســائر اإلنتاج 

عىل املســتوى الوطني بســبب الطابع املحيل والحدي ملعظم املناطق 

الزراعية يف اإلقليم.116 وتبنيَّ باملثل من دراســة يف الصني أنه عىل الرغم 

مــن أن معظــم اآلثار الســلبية لهطول األمطار يف كل مقاطعة خالل 

الفرتة 1980-2008 قد حدثت يف آن واحد فإنها مل تتســبب يف انخفاض 

خطري يف املحاصيل عىل املســتوى الوطني.  

ولهذا الرتكيز عىل الجفاف ما يرُبره متاًما - ذلك أن 83 يف املائة من 

األرضار والخسائر الناجمة عن موجات الجفاف يؤثر عىل القطاع 

الزراعي، خاصة إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية )الشكل 30(.118 وتقل 

األرضار والخسائر يف قطاع مصايد األسامك والغابات، ولكنها ميكن 

أن تؤثر كثريًا عىل السكان املعتمدين عىل هذين القطاعني الفرعيني 

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of :املصــدر
the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO. اســتُمدت بيانات بؤر شــذوذ اإلنتاج الزراعي من مركز املفوضية 

األوروبية للبحوث املشــرتكة، واســتُمدت بيانات دليل اإلجهاد الزراعي من منظمة األغذية والزراعة.
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يف كسب عيشهم والحصول عىل غذائهم. وأكرث ما يؤثر عىل مصايد 

األسامك، وهي مصدر هام إلنتاج األغذية يف العديد من البلدان، هو 

موجات تسونامي والعواصف. وكشفت الدراسات عن أن تقلبات املناخ 

تؤثر عىل مصايد األسامك تأثريًا مبارًشا، ألن تجمعات األسامك وأنشطة 

الشكل 30
القطاعات الفرعية لإلنتاج احملصويل واحليواين تتكبد أكرب األضرار واخلسائر يف الزراعة 

جراء الكوارث ذات الصلة باملناخ اليت ُيعد اجلفاف أكثرها تدمرًيا )2016-2006(

م يف كثري من األحيان تقارير كافية عن قطاعات مصايد األســامك وتربية األحياء املائية  املالحظــات: منظمــة األغذيــة والزراعــة باالســتناد إىل عمليــات تقييم االحتياجات بعد وقــوع الكوارث، 2006-2016. وال تُقدَّ
د كميًا بالقيمة النقدية.  والغابــات. وتعــرتف التقييــامت عىل وجه العمــوم بأثر الكوارث عىل الغابات عىل الرغم من أنها قلام تُحــدَّ

املصــادر: منظمــة األغذيــة والزراعة. 2018. أثــر الكوارث واألزمات عىل الزراعة واألمن الغذايئ يف عام 2017. روما. 
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مصايد األسامك مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بديناميات الطقس واملناخ. 

وتتسبب الفيضانات واألعاصري يف أشد اآلثار االقتصادية عىل الغابات.119 

وبينام ميكن ألثر الفيضانات والعواصف عىل الغابات أن يكون كبريًا، 

تؤدي إزالة الغابات إىل مفاقمة األثر السلبي للفيضانات والعواصف 

وتدفع إىل الوقوع يف حلقة مفرغة.

واستُخدمت قواعد البيانات الزراعية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 

إلجراء تحليل إحصايئ شمل 140 كارثة متوسطة وواسعة النطاق متصلة 

باملناخ )أثرت عىل ما ال يقل عن 000 250 شخص( يف 67 بلًدا ناميًا يف 

ر التحليل أن الخسائر تُعادل 333  ما بني عامي 2003 و2013. 120 ويُقدِّ

مليون طن من الحبوب والبقول واللحوم واأللبان والسلع األخرى، أو 

ما متوسطه 7 يف املائة من املتوسط الوطني لنصيب الفرد من إمدادات 

الطاقة الغذائية بعد كل كارثة طبيعية. ووصل ذلك بالفعل إىل مستويات 

كبرية عىل املستوى الوطني، وإن كان من املرجح أن يكون أعىل عىل 

املستوى دون الوطني حيث الخسائر يف عدد السعرات الحرارية ميكن 

أن تزيد من انعدام األمن الغذايئ األرسي ما مل تُتخذ تدابري ذات صلة 

للتعويض عن الفجوة يف إمدادات الطاقة الغذائية وسد تلك الفجوة. 121 

وكان املمر الجاف يف أمريكا الوسطى - ال سيام يف السلفادور وغواتيامال 

وهندوراس - أحد أكرث األقاليم تأثرًا بظاهرة النينيو يف الفرتة 2015-

2016. واشتد أثر الجفاف وطال أمده وصاحبه تأخر األمطار وتقطعها، 

وهطولها مبستويات أقل من املتوسط، وارتفعت درجات الحرارة فوق 

املتوسط، وانخفض منسوب األنهار بنسبة تراوحت بني 20 و60 يف املائة 

عن املعتاد. وكان ذلك الجفاف أحد أسوأ موجات الجفاف يف السنوات 

رت  العرش األخرية، وأسفر عن انخفاض كبري يف اإلنتاج الزراعي، وقُدِّ

الخسائر مبا تراوح بني 50 و90 يف املائة من املحاصيل.122  ويف غواتيامال 

وحدها، أشارت تقديرات وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية واألغذية إىل 

وقوع خسائر بلغت 000 82 طن من الذرة، أي ما مُيثِّل خسارة مالية 

إجاملية مبا قيمته 30.8 ماليني دوالر أمرييك، بينام فقد 200 118 طن 

من اللوبياء السوداء بتكلفة بلغت 102.3 ماليني دوالر أمرييك. واحتاج 

أكرث من 3.6 ماليني شخص إىل مساعدة إنسانية بسبب ذلك الجفاف.

وشهدت الفرتة نفسها أسوأ موجة جفاف عصفت بالجنوب األفريقي 

عىل مر 35 عاًما، مام أدى إىل خسائر إقليمية واسعة يف املحاصيل ونقص 

إقليمي يف الحبوب بلغ 7.9 ماليني طٍن يف مطلع عام 2016. 123 ومام 

ضاعف أكرث من تلك اآلثار أن إمدادات األغذية واحتياطياتها املستنفدة 

دفعت أسعار األغذية نحو الصعود. واستجابة لذلك، أعلنت ستة بلدان 

)إسواتيني وبوتسوانا وزمبابوي وسوازيلند وليسوتو ومالوي وناميبيا( 

حاالت طوارئ جفاف وطنية، بينام أعلنت كوارث جفاف جزئية يف بلدان 

أخرى )جنوب أفريقيا وموزامبيق(.

وعىل الصعيد اإلقليمي، أعلنت الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي كارثة 

جفاف إقليمية وأصدرت نداًء إنسانيًا إقليميًا التمست فيه املساعدة 

املحلية والدولية لتغطية فجوة متويلية لخطة استجابة مبا قيمته 2.5 

ر بنحو 41 مليون شخص مترضر )حوايل 14  مليارات دوالر أمرييك ملا يقدَّ

يف املائة من مجموع سكان الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي(، واحتاج 

26 مليون شخص إىل مساعدة إنسانية عاجلة. 124 

نقص اإلنتاج يؤدي إىل زيادة واردات األغذية
تؤثر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى أيًضا عىل واردات األغذية 

التي تحاول البلدان من خاللها تعويض خسائر اإلنتاج املحيل.125 ومن 

املتوقع، يف ظل تراجع اإلنتاج، أن تحذو الصادرات حذو الواردات، وهو 

ما سيؤدي إىل تدهور تدفقات التجارة. ويكشف انخفاض معدل هطول 

د لتباين كثافة الغطاء النبايت  األمطار وانخفاض الرقم القيايس املوحَّ

بصفة عامة يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط عن ارتباط 

قوي مع زيادة واردات الحبوب، وهو ما يدل عىل الضعف يف مواجهة 

التقلبات املناخية واألحوال املناخية القصوى )الشكل 31(. وينطبق 

ذلك عىل بلدان الرشق األوسط/شامل أفريقيا وبلدان أفريقيا الغربية 

والجنوب األفريقي، بينام تبدو درجات الحرارة يف أفريقيا الرشقية 

وأمريكا الوسطى املؤرش الوحيد األكرث ارتباطًا عىل نحو مبارش بالواردات.

ر يف صادرات  ومع ذلك، وكام يظهر من الشكل 32، فإن االنخفاض املقدَّ

السلع الزراعية والزيادات يف الواردات بسبب اآلثار الضارة الناجمة 

عن الصدمات املتصلة باملناخ عىل اإلنتاج املحيل يبلغ إجاماًل أعىل 

مستوى له يف آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. وميكن اعتبار ذلك 

تأثريًا غري مبارش للخسائر التي لحقت باإلنتاج املحيل وما تبع ذلك من 

ارتفاع يف الطلب عىل واردات األغذية. ويف حالة أفريقيا، عىل الرغم 

من أن نسبة الصادرات إىل الواردات اتجهت باستمرار نحو الهبوط 

منذ سبعينات القرن املايض، وباتت القارة مستورًدا صافيًا لألغذية يف 

عام 2000، تكشف النتائج عن أن الزيادات يف الواردات الزراعية بعد 

الكوارث أقل نسبيًا من الخسائر يف اإلنتاج املحيل.126 غري أن الزيادة 

التعويضية يف الواردات يف بعض الحاالت يف أفريقيا ميكن أن تبلغ نصف 

م استجابات إنسانية كبرية يف أفريقيا ميكن أن تسد جانبًا  الخسائر. وتُقدَّ

من الفجوة، ولكن ال تزال هناك عواقب سلبية عىل توافر األغذية.
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البلدان ا�رتفعة الدخل هطول ا�مطار (معامل ارتباط ب�سون)درجة الحرارة (معامل ارتباط ب�سون)

� توجد بيانات

غ� مهمة

د لتباين كثافة  الرقم القيا� ا�وح�
الغطاء النبا� (معامل ارتباط ب�سون)

-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0-1.0 إ� -0.40.4 إ� 1.0

م التحليل املتعمق ألثر موجات الجفاف يف أفريقيا جنوب الصحراء  ويُقدِّ

الكربى مثااًل صارًخا يوضح ذلك. وتُشري تقديرات الدراسة إىل أن واردات 

األغذية بعد حدوث موجات الجفاف يف ما بني عامي 1991 و2011 يف 

اإلقليم ازدادت مبا قيمته 6 مليارات دوالر أمرييك، وتراجعت صادرات 

نفس السلع بنحو ملياري دوالر أمرييك. وعالوة عىل ذلك، فقدت 

البلدان ما متوسطه 3.5 يف املائة من منو القيمة املضافة يف الزراعة بعد 

كل موجة جفاف - ومن املرجح أن يزداد هذا الرقم حدة عىل املستوى 

دون الوطني.127  

اآلثار املتوسطة والطويلة األجل على توافر األغذية
باإلضافة إىل خســائر اإلنتاج وتدهور التجارة، ميكن للكوارث املتوســطة 

والواســعة النطاق أن تفيض إىل آثار كبرية يف كل مراحل سلســلة قيمة 

األغذية وما يرتتب عىل ذلك من عواقب ســلبية عىل منو القطاع، 

والصناعــات الزراعية الغذائية وغــري الغذائية، ثم يف نهاية املطاف 

االقتصــادات الوطنيــة. والواقع أن هذه الكوارث ميكن أن تُلحق أرضاًرا 

رت التكلفة  كبرية وخســائر اقتصادية فادحة بالزراعة )الشــكل 33(. وقُدِّ

املاليــة التــي تكبدتها البلدان النامية وحدها، من حيث الخســائر التي 

الشكل 31
تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى املرتبطة بواردات احلبوب 

يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

مالحظات: يف ما يتعلق بالبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط، تبني الخريطة األماكن التي تُفسِّ فيها املؤرشات املناخية جانبًا من تقلبات واردات الحبوب. حســب معامل ارتباط بريســون. وتُعربِّ األلوان عن إشــارة 
معامــل االرتبــاط )األخــرض = إيجــايب، واألحمر = ســلبي(. وتبني الخريطة نتائج ارتباط املجموع الســنوي لواردات الحبــوب )مصدر البيانات: النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عــن األغذية والزراعة التابع ملنظمة 

األغذية والزراعة( بهطول األمطار الرتاكمي أو كمية األمطار ومتوســط درجات الحرارة الســنوية واملؤرش املوحد لتباين الغطاء النبايت أثناء موســم الزرع النشــط. واســتُخلصت جميع املؤرشات املناخية ملناطق زراعة 
املحاصيــل. انظــر مصــادر البيانــات واملنهجيــة يف امللحق 3. ومل تحّدد بعد الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحّدد بعــد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the evidence and :املصــدر
case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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لحقــت باملحاصيل والــرثوة الحيوانية، مببلغ 96 مليار دوالر أمرييك 

خالل العقد 2005-2015. 128 وميكن أن تســتغرق بلدان عديدة 

ســنوات يك تنهض من األرضار والخســائر التي لحقت بها، وميكن أن 

متتد التأثريات الســلبية إىل األجــل الطويل حيث يتأثر منو الزراعة 

والتغذيــة والصحة طوال العمــر )وبالتايل اإلنتاجية االقتصادية(.

ويتكبد القطاع الزراعي أكرث من 25 يف املائة من جميع الخسائر واألرضار 

االقتصادية الناجمة عن األخطار املتوسطة والواسعة النطاق التي يسببها 

املناخ يف البلدان النامية. ويف الحاالت التي تفيض فيها األحوال املناخية 

القصوى إىل تكرار الكوارث املرتبطة باملناخ، يتكبد القطاع الزراعي 

تكاليف تراكمية أكرب بكثري. ومن ذلك عىل سبيل املثال أن 75 كارثة- 

معظمها من األعاصري والعواصف اإلستوائية والفيضانات- اجتاحت 

الفلبني يف ما بني عامي 2006 و2013. ونجمت عن ذلك أرضار وخسائر 

بقيمة ناهزت 3.8 مليارات دوالر أمرييك يف القطاع الزراعي للبلد، أي 

ما متوسطه 477 مليون دوالر أمرييك سنويًا - وهو ما ميثل حوايل ربع 
امليزانية الوطنية املخصصة للقطاع يف عام 2014. 129

وتأثر القطاع الزراعي يف باكستان بثالث كوارث متعاقبة مرتبطة باملناخ 

)إعصار/فيضانات يف عام 2007؛ وفيضانات يف عام 2010؛ وفيضانات يف 

عام 2011( تسببت مًعا يف أرضار وخسائر مرتاكمة بلغت 7.6 مليارات 

دوالر أمرييك. ويعادل ذلك حوايل أربعة أضعاف ما أنفقته حكومة 

باكستان عىل قطاع الزراعة يف ما بني عامي 2008 و2011. 130 

وكشف تحليل املنظمة املشار إليه أعاله إىل اتجاه سلبي كبري يف منو القيمة 

املضافة للزراعة يف 55 يف املائة من الكوارث.131 وتبنيَّ من الدراسة أن متوسط 

الخسائر بعد كل كارثة بلغ 2.6 يف املائة من منو القيمة املضافة الزراعية 

الوطنية، ومن املرجح أن يكون األثر عىل املستويات دون الوطنية أكرب بكثري.

ويركز هذا القسم باألساس عىل إنتاج املحاصيل األساسية الرئيسية التي 

تتاح بيانات عنها عىل نطاق واسع. غري أن االنتباه متجه إىل محاصيل 

هامة أخرى مل تُبحث بشكل جيد إلنتاج األغذية ذات الصلة باالحتياجات 

الغذائية والتغذوية لألشخاص )الفواكه والخضار، والبقول األخرى غري 

فول الصويا، وما إىل ذلك(. وينبغي أن تتناول البحوث يف املستقبل فجوة 

الشكل 32
الزيادات يف واردات السلع الزراعية وتراجع صادراتها بعد 

الكوارث املرتبطة باملناخ، حبسب اإلقليم )2011-2003(

مالحظة: الزيادات يف واردات الســلع الزراعية وتراجع صادراتها بالدوالر األمرييك بحســب اإلقليم.

املصــدر: منظمــة األغذية والزراعــة. 2015. أثر الكوارث عىل الزراعة واألمن الغذايئ. روما.
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البيانات املتعلقة بكيفية تأثري تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى 

عىل إنتاج هذه األغذية.132 

اآلثار عىل إمكانية الحصول عىل األغذية

سترتجم ال محالة اآلثار الواقعة عىل اإلنتاج التي نوقشت حتى اآلن إىل 

خسائر يف دخل األشخاص الذين تعتمد ُسبل كسب عيشهم عىل الزراعة 

واملوارد الطبيعية، مام سيُحد من قدرتهم عىل الحصول عىل األغذية. 

وميثل ذلك عاماًل رئيسيًا آخر ال بد من أخذه باالعتبار عند فهم كيفية 

تأثري تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل األسباب املبارشة 

والكامنة وراء انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية )الشكل 28(.

ارتفاع أسعار األغذية وتقلبها يف أعقاب األحوال 
املناخية القصوى

يُغرّي شذوذ املناخ، ال سيام األحوال املناخية القصوى، الغالت الزراعية 

واإلنتاج واملخزونات. ويتمثل الجانب الحاسم اآلن يف التأثريات ذات 

الصلة عىل األسعار. وتُشكِّل فرتات تقلب أسعار األغذية املرتفعة تهديًدا 

كبريًا للحصول عىل األغذية، خاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط وبني أشد الفئات فقرًا يف البلدان ذات الدخل املرتفع.

وبُذلت مؤخرًا جهود كبرية لربط تأثريات املناخ عىل غالت املحاصيل 

باألسعار والدخل والتجارة.133 وهناك أدلة إحصائية قوية عىل أن 

أسعار السلة الغذائية يف املجتمعات املحلية املتأثرة بالفيضانات أو 

موجات الجفاف أو األعاصري تكون أعىل منها يف املجموعة املرجعية من 

املجتمعات املحلية، ومام يثري االهتامم أن التأثري ميكن أن يستمر ملا يصل 

إىل تسعة أشهر.134  

وعىل الرغم من أن األسعار تعتمد عىل عوامل كثرية، هناك أدلة مستمدة 

من تحليل االرتباط تثبت أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة يتزامن مع 

ارتفاع أسعار الذرة يف بعض البلدان؛ مثل إثيوبيا وإريرتيا وبنغالديش 

وبنن وتوغو ومالوي ونيكاراغوا واليمن.135 ويربز االرتباط اإليجايب بني 

درجات الحرارة واألسعار أيًضا يف بعض البلدان املنتجة للقمح، وتبدو 

العالقة منطية بالنسبة للقمح املنتج يف البلدان اإلستوائية، مثل إثيوبيا 

وإريرتيا والسودان واليمن.136  

وخلصت دراسة تناولت الفرتة 1960-2014 إىل وجود أدلة تثبت أن 

تأثريات التقلبات يف الصدمات املناخية عىل تقلبات األسعار الدولية للذرة 

تزداد حدة أثناء مرحلة النينيو يف الربيع/الصيف. وتبنيَّ أيًضا أن تقلبات 

أسعار فول الصويا متجاوب مع تقلبات املناخ، إذ تنخفض قلياًل أثناء 

مواسم الظواهر الجوية يف الخريف/الشتاء وتزداد أثناء الربيع/الصيف.137  

وتؤثر تقلبات األسعار أشد التأثري عىل فقراء املناطق الحرضية الذين ينفقون 

75 يف املائة من دخلهم عىل األغذية.138 غري أن الزيادات الحادة يف أسعار 

األغذية وتقلبات األسعار ميكن أن تقوِّض بشدة ُسبل كسب العيش والدخل 

لصغار منتجي األغذية والعامل الزراعيني وفقراء الريف الذين يكونون 

مشرتين صافني لألغذية، مام يضطرهم إىل خفض استهالكهم كاًم ونوًعا.

وغالبًا ما تتبع زيادات أسعار األغذية العاملية األحوال املناخية القصوى 

يف البلدان املنتجة الرئيسية. ويبني الشكل 34 اتجاهات األسعار الدولية 

لألغذية والحبوب، وتشري الخطوط الرأسية إىل األحوال املناخية التي تقل 

عند حدوثها غالت أحد البلدان املنتجة الخمسة الرئيسية يف العامل بنسبة 

25 يف املائة عن االتجاه السائد، وهو ما يدل عىل أحوال مناخية موسمية 

متطرفة. ويف كثري من هذه الحاالت، ارتفعت أسعار األغذية العاملية.

33 الشكل 
احليوانية  والثروة  احملاصيل  خسائر 

املرتبطة الكوارث   النامجة عن 
باملناخ حبسب اإلقليم )2015-2004(

مالحظــة: تشــمل الكوارث املرتبطة باملناخ يف التحليل موجــات الجفاف والفيضانات والعواصف.

املصــدر: منظمــة األغذية والزراعــة. 2015. أثر الكوارث عىل الزراعة واألمن الغذايئ. روما.
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وتساهم الصدمات املناخية التي تتعرض لها البلدان املنتجة الرئيسية 

يف رفع األسعار وتقلبها؛ غري أن هناك عوامل أخرى تساهم بدور قوي، 

مام يجعل عزو التأثري صعبًا. وميكن أن تفيض استجابات القطاعني العام 

والخاص لألحوال املناخية القصوى إىل تأثريات خطرية من خالل التضخيم 

الذي تسببه التجارة يف مخاطر األغذية املرتبطة باملناخ التي تتسع لتعرب 

الحدود. وتشمل هذه املخاطر، عىل سبيل املثال ال الحرص، زيادات أسعار 

األغذية، ومسائل سالمة األغذية، والتفاعالت مع النزاعات والهجرة. ومن 

األمثلة الواضحة عىل استجابة السياسات املحلية ألزمات أسعار األغذية 

حظر التصدير الذي ميكن أن يُساهم بدوره يف زيادة التقلبات.139 ويزداد 

أيًضا ارتباط استقرار أسعار األغذية بالتقلبات يف أسعار الطاقة.

خسائر دخل األشخاص الذين تعتمد ُسبل كسب 
عيشهم على الزراعة واملوارد الطبيعية

يشكل صغار املزارعني، والرعاة، وصيادو األسامك، وأفراد املجتمعات 

املحلية املعتمدة عىل الغابات الذين يستمدون غذاءهم ودخلهم 

من املوارد الطبيعية املتجددة، ويبلغ عددهم 2.5 مليارات نسمة من 

سكان العامل غالبية األشخاص األشد ضعًفا يف مواجهة الصدمات املناخية 

واألخطار الطبيعية.140 وينتج صغار املزارعني 63 و69 يف املائة من 

األغذية يف كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة عىل التوايل، بينام يعمل 70 

يف املائة من صغار املزارعني األرُسيني يف إنتاج األغذية يف نيبال، وتبلغ 

نسبتهم 85 يف املائة يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات. 141 

الشكل 34
ارتفاع أسعار األغذية يتبع األحوال املناخية القصوى يف البلدان 

الرئيسية املنتجة للحبوب يف العامل، 2016-1990

مالحظات: يوضح الرسم البياين تاريخ مؤرشات منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية والحبوب )املقاييس املركبة ألسعار األغذية(، وتُشري الخطوط الرأسية إىل األحوال املناخية التي تنخفض فيها غالت املحاصيل لدى أحد البلدان املنتجة 
الخمسة األوىل بنسبة 25 يف املائة عن خط االتجاه السائد )مام يدل عىل حدوث أحوال مناخية موسمية متطرفة(. ويُعربَّ عن جميع املؤرشات كنسبة مئوية ملتوسطات الفرتة 2002-2004. واستُمدت بيانات أسعار األغذية وغالت املحاصيل 

.)www.eia.gov( واستُمدت بيانات أسعار النفط من إدارة معلومات الطاقة يف الواليات املتحدة )http://faostat.fao.orgو www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex( من منظمة األغذية والزراعة

 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to .2014 .املصدر: الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغريُّ املناخ
 the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change ]C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O.

Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea and L.L. White, eds[. Cambridge, UK and New York, USA. Cambridge University Press.
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وال تؤثر الصدمات املناخية تأثريًا سلبيًا عىل إنتاج األغذية الخاص باألرس 

فحسب، بل وكذلك عىل الدخل يف املناطق الريفية يف ظل تراجع اإلنتاج 

الزراعي. ويف املناطق التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ، يستهلك 

كثري من صغار املزارعني األرسيني إنتاجهم ويبيعونه يف األسواق املحلية. 

ات املناخية، إذ ال يتاح لهم سوى القليل  ويعرضهم ذلك لتأثريات التغريُّ

من إنتاجهم من األغذية الستهالكه والقليل لبيعه. وأثبتت األدلة الكثرية 

أن دخلهم يقل بصورة أخطر عندما يحافظون عىل االستهالك األسايس 

األكرث تكلفة. 142 

م الدراسات األرسية أدلة تثبت أن حصول صغار املزارعني األرُسيني  وتُقدِّ

عىل األغذية والدخل يتأثر تأثريًا سلبيًا بتقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى. ومن ذلك عىل سبيل املثال فإن زيادة تقلبات األمطار خالل 

السنوات الخمس أو العرش األخرية لجمهورية تنزانيا املتحدة ارتبطت 

بانخفاض بلغ حوايل 35 يف املائة يف الدخل اإلجاميل، وارتبطت زيادة 

تقلب درجة الحرارة بانخفاض بنحو 11 يف املائة يف املدخول اليومي من 

السعرات الحرارية.

ويف مالوي، ينشــأ عن حدوث زيادة مبقدار درجة مئوية واحدة )أي 

زيــادة مبقدار درجة مئوية واحدة يف حــد الثقة األعىل ملنطقة الراحة( 

انخفاض يف نصيب الفرد اإلجاميل من االســتهالك بنحو 20 يف املائة 

ــض املتنــاول من الســعرات الحرارية الغذائية مبا يقرب من 40 يف  ويُخفِّ

املائــة. ويف إثيوبيا والنيجــر، تبنيَّ أن تقلبات األمطار ودرجات الحرارة 

القصوى تؤثر ســلبًا عىل دخل األرسة ونفقاتها االســتهالكية. ويُشري ذلك 

إىل عدم القدرة عىل التأقلم أو عدم وجود خيارات أمام ســلوك تســوية 

الدخــل.143 وتوجد أيًضا أدلة تبــنّي أن الصدمات املناخية ال تؤثر عىل 

مســتوى الدخل فحســب، ولكن تؤثر أيًضا عىل مدى تباينه. وتشري 

الدراســات الخاصة باألرس املعيشــية يف مالوي وزامبيا إىل أن التباين 

املتزايد يف هطول األمطار املوســمية )املحّدد عىل مدى فرتة أكرث من 

30 ســنة( ال يؤدي إىل انخفاض الدخل املتوقع فحســب بل أيضا إىل 

زيادة تباينه.144  

وتؤثر أيًضا الصدمات املناخية التي تؤثر سلبًا عىل اإلنتاج الزراعي تأثريًا 

سلبيًا عىل الطلب عىل العاملة الزراعية، وتؤثر بالتايل تأثريًا غري مبارش عىل 

إمكانية الحصول عىل األغذية والدخل لدى العامل الزراعيني الريفيني. 

وبالنظر إىل ارتفاع مستوى اعتامد الفقراء واألشخاص الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذايئ عىل الزراعة لكسب دخلهم، ميكن لآلثار املالية 

لتقلبات املناخ أن تكون كبرية.

ويف ما يتعلق باألشخاص الذين تعتمد ُسبل كسب عيشهم عىل الرثوة 

الحيوانية، ميكن للصدمات املناخية أن تفيض إىل استنفاد دخلهم 

ومواردهم الغذائية بصورة كبرية بسبب الخسائر يف الحيوانات، وإنتاج 

الحليب وتجارته. وعالوة عىل ذلك، يرتبط كثري من األمراض الحيوانية 

بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى جغرافيًا وزمنيًا، وهو ما ميكن 

أن يتسبب يف خسائر كبرية يف الدخل واألغذية.145  

ومن ذلك عىل سبيل املثال أن حمى وادي الريفت املتوطنة يف أنحاء 

شاسعة من أفريقيا، وهي مرض فريويس ينقله البعوض إىل املاشية 

تسببت مراًرا يف أوبئة شديدة أفضت إىل مستويات عالية من املرض 

والنفوق بني الحيوانات املصابة. وترتبط حاالت تفيش حمى وادي 

الريفت وأمناطها ارتباطًا وثيًقا بالتحوالت من ظاهرة النينيو إىل ظاهرة 

النينا. ويف رشق أفريقيا، كان أكرث من نصف حاالت حدوث ظاهرة النينيو 

مصحوبًا بتفيش حمى وادي الريفت. وأّدى تفيش حمى وادي الريفت يف 

شامل رشق كينيا يف الفرتة 2006-2007 إىل نفوق أكرث من 000 420 رأس 

رت خسائر األلبان بأكرث من 2.5 ماليني لرت بسبب  من األغنام واملاعز، وقُدِّ

حاالت اإلجهاض يف املاشية واإلبل.

وبالنظر إىل أن أثر الصدمات املناخية عىل الدخل واألغذية ميكن أن 

يكون كبريًا، من الحاسم أن يكون املترضرون قادرين عىل التغلب عىل 

خسائرهم وتكييف ُسبل كسب معيشتهم للتعامل مع تقلبات املناخ 

املتغريِّ واألحوال املناخية القصوى. ومن األسايس ملعالجة األثر الواقع 

عىل األمن الغذايئ والتغذية تحديد تأثريات الصدمات املناخية عىل ُسبل 

كسب العيش واسرتاتيجيات التأقلم والتكيُّف بحسب ما سريد يف قسم 

تاٍل من التقرير.

اآلثار عىل استخدام األغذية وسالمتها

ميتد أثر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى ليشمل استخدام 

األغذية، ذلك أنها تُعرِّض للخطر الجودة التغذوية لألغذية املنتجة 

واملستهلكة، فضاًل عن سالمة األغذية. وعىل الرغم من أن آثار استخدام 

األغذية مل يتعرض لها سوى القليل نسبيًا من البحوث - مقارنة بآثار توافر 

األغذية والحصول عليها - يُشري عدد من الدراسات إىل أن تقلبات املناخ 

تؤثر تأثريًا سلبيًا عىل جودة املغذيات وسالمة األغذية. ويتباين تنوع 

األغذية واألمناط الغذائية بتباين املواسم يف بعض البلدان. وبالتايل، فإن 

تزايد تقلبات املناخ يف ما بني املواسم يؤدي إىل تعاظم تقلب املتناول من 

املغذيات، ما يفاقم اآلثار السلبية عىل التغذية.
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اخنفاض جودة الُنظم الغذائية وتنوعها بسبب 
اخنفاض الدخل وارتفاع أسعار األغذية

تُشــارك األرُس يف اســرتاتيجيات التأقلم استجابة النخفاض األغذية 

والدخل وارتفاع األســعار يف أعقاب الصدمات املناخية. وميكن أن 

يقــوِّض ذلك جودة األغذية التي تســتهلكها وتنوع نُظمها الغذائية. 

وتشــمل اســرتاتيجيات التأقلم التي تقوِّض التنوع الغذايئ وجودة 

األغذيــة تقليــل عدد الوجبات اليوميــة وتناول كمية أقل من الطعام يف 

كل وجبة، وإســقاط بعض الوجبات، وتناول مقادير أقل من األغذية 

الغنيــة باملغذيات و/أو مقادير أكرث من األغذية الغنية بالســعرات 

الحرارية التي تحتوي عىل كثري من الدهون والســكر وامللح.

ووثِّقت بشكل جيد الصلة بني الصدمات املناخية واألخذ باسرتاتيجيات 

التأقلم وما ينشأ عن ذلك من آثار سلبية عىل التنوع الغذايئ وجودة 

األغذية.146 ففي بنغالديش، عىل سبيل املثال، غالبا ما تؤدي الصدمات 

املناخية التي تؤثر يف إنتاج األرز إىل ارتفاع أسعار األرز، وهو ما يرتبط 

ارتباطًا قويًا بزيادة انتشار نقص وزن األطفال وانخفاض مستوى التنوع 

الغذايئ.147 وأشارت تقارير إىل نتائج مامثلة يف إندونيسيا من خالل 

دراسة أُجريت عىل املستوى األرسي.148 وأشارت كلتا الدراستني إىل أن 

ارتفاع أسعار األرز يؤثر سلبًا عىل التغذية وذلك أساًسا من خالل تخفيض 

مستوى اإلنفاق عىل املواد الغذائية غري املحتوية عىل الحبوب.

وتأثر األشخاص الذين يعيشون يف منطقة روفيجي الواقعة عىل ساحل 

جمهورية تنزانيا املتحدة، بطول فرتات املواسم الجافة والفيضانات. 

ت بالتايل عاداتهم الغذائية بسبب نقص البقول واألسامك يف  وتغريَّ

السنوات األخرية، وضعف إنتاج املحاصيل بسبب تقلبات املناخ، وارتفاع 

أسعار األغذية. ويعني ذلك أثناء مواسم الجفاف الطويلة أنه بداًل من 

تناول ثالث وجبات يوميًا، يتناول سكان منطقة روفيجي وجبتني، بل 

وحتى وجبة واحدة. وتشمل الُنظم الغذائية الجديدة العصيدة املتيبسة 

ومثار املانجو غري الناضجة املطهية.149  

ات موسمية يف سوء التغذية الحاد لدى األطفال،  وتشهد بلدان كثرية تغريُّ

ذلك أن انتشار سوء التغذية يزداد مبقدار الضعف أو مبقدار ثالثة 

أضعاف يف األشهر التي تسبق الحصاد مبارشة. وتتزامن هذه الفرتة يف 

كثري من األحيان مع املوسم املطري عندما يقرتن نقص األغذية وعدم تنوع 

الُنظم الغذائية مع ارتفاع معدالت اإلصابة بعدوى األمراض.150 ومام 

ات املوسمية يف سوء التغذية الحاد لدى األطفال يف كثري من  يفاقم التغريُّ

األحيان ازدياد تقلبات املناخ املوسمية.

ويتباين تنوع األغذية والتنوع الغذايئ واملتناول من األغذية/املغذيات بني 

املواسم.151 وميكن أن يؤدي تأخر بدء موسم النمو أو التباين يف توزيع 

هطول األمطار املوسمية إىل تفاقم التقلبات يف املتناول من األغذية/

املغذيات بني املواسم. وقد ُسّجل يف مالوي، خالل موسم الجدب - أي 

الفرتة الواقعة بني بذر املحصول وحصاده - انخفاض كبري يف نصيب الفرد 

من استهالك الطاقة الغذائية والحصول عىل املغذيات األخرى مقارنة 

مبوسم ما بعد الحصاد. وعىل املستوى الفردي، تراجع التنوع الغذايئ بنسبة 

26 يف املائة و30 يف املائة عىل التوايل بني فرتة البذر وموسم الحصاد.152  

وكشفت دراسة أُجريت يف منطقة جبلية من شامل فييت نام بني األطفال 

الذين تراوحت أعامرهم بني 24 و59 شهرًا عن تقلبات موسمية كبرية يف 

إجاميل املتحصل من الطاقة الذي بلغ أعىل مستوى له يف الخريف، ثم 

انخفض يف الربيع والشتاء، ووصل إىل أدىن مستوياته يف الصيف. وباإلضافة 

إىل ذلك، ازداد تناول املواد الكربوهيدراتية والربوتينات والدهون يف 

الخريف مقارنة باملواسم األخرى. ويكون فصل الشتاء بارًدا وجافًا )نوفمرب/

ترشين الثاين - فرباير/شباط( بينام يكون الصيف مطريًا وحارًا )مايو/

أيار - أغسطس/آب(. وميثل الربيع )مارس/آذار - أبريل/نيسان( والخريف 

)سبتمرب/أيلول - أكتوبر/ترشين األول( املوسمني االنتقاليني القصريين. 

وكشفت املقابالت مع مجموعات االختبار أن الطقس البارد يف الخريف 

جعل األطفال يأكلون أكرث مام يأكلون يف املواسم األخرى.153  

ويف بعض الدول الجزرية الصغرية النامية يف املحيط الهادئ، يؤدي تكرار 

حدوث الصدمات املناخية التي تؤثر عىل اإلنتاج الوطني/املحيل من 

األغذية، باالقرتان بعدم كفاية فرتات االنتعاش، إىل تقويض األمن الغذايئ 

والتغذية يف املدى األبعد. ويتجسد ذلك يف انخفاض إنتاجية الزراعة 

ومصايد األسامك، ازدياد االعتامد عىل املساعدة الغذائية اإلنسانية 

القصرية األجل، وتآكل نظم األغذية التقليدية تدريجيًا، والتحوالت الدامئة 

املكثَّفة عن الُنظم الغذائية التقليدية الصحية املتنوعة نحو زيادة تناول 

األغذية املصنَّعة املستوردة الغنية يف كثري من األحيان بامللح والسكر 

والدهون. ويؤدي ما يصاحب ذلك من تغيريات غذائية إىل خطر زيادة 

الوزن والبدانة واألمراض غري املعدية املرتبطة بالنظم الغذائية، كام هو 

موضح مبزيد من التفصيل أدناه.154  

اخنفاض جودة األغذية وسالمتها
يؤثر ازدياد تقطع األمطار وارتفاع درجات الحرارة باالقرتان مع األحوال 

املناخية القصوى األخرى عىل جودة األغذية وسالمتها يف سلسلة قيمة 

ما بعد الحصاد. ويف ما يتصل بسالمة األغذية، من املرجح أن يؤدي 
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ازدياد غزارة األمطار إىل خلق ظروف تفيض إىل منو العفن ثم بعد ذلك 

تلوث املحاصيل التي ال تزال يف مرحلة النضج يف الحقول بالسموم 

الفطرية )ميكوتوكسني(، وهي سموم تنتجها طبيعيًا أنواع معيَّنة من 

العفن. ويتفاقم ذلك بصفة خاصة يف الحاالت التي تفقد فيها كفاءة 

التجفيف وحيثام تتلف املحاصيل بسبب الحرشات، وهي ظروف مواتية 

بدرجة كبرية يف الزيادات الحادة، وكذلك يف بعض األحيان الزيادات 

الكبرية يف التلوث بالسموم الفطرية يف املحاصيل األساسية الهامة،155 ماّم 

يؤدي يف نهاية املطاف إىل جعل املحاصيل غري صالحة لالستخدام كغذاء 

أو كعلف. ومن ذلك عىل سبيل املثال أن أنواًعا معيَّنة من السموم التي 

ينتجها العفن )أفالتوكسني تُسبب رسطان الكبد لدى جميع املستهلكني، 

والتقزم لدى األطفال(، وهي توليفة تسببها إجهادات الجفاف يف فرتات 

ما قبل الحصاد وزيادة شدة األمطار أثناء فرتات الحصاد وما بعده، 

مثالية لزيادة تلوث األغذية. ويهيئ أيًضا ارتفاع درجات الحرارة ظروفًا 

ع  مواتية لتكوين اآلفات والفطريات أثناء التخزين، وهو ما ميكن أن يُسِّ

من العمليات املفضية إىل تدهور املغذيات.

ويعتمد كثري من البكترييا والفريوسات والطفرات الطفيلية اعتامًدا 

قويًا عىل األحوال املناخية القصوى ويتأثر بها. وتُغريِّ األحوال املناخية 

املتغرية واألحوال املناخية القصوى، مثل درجات الحرارة والرطوبة، 

أمناط بقائها وانتقالها، وميكن أن تفيض إىل ازدياد تلوث املياه واألغذية 

بالبكترييا والفريوسات ومسببات األمراض. بل وميكن الزدياد تلوث املياه 

املستخدمة يف الري أن يؤثر عىل سالمة املحاصيل والحيوانات التي 

تستهلك تلك املياه، فضاًل عن املنتجات الغذائية التي تنشأ عنها.

وتؤدي املياه واألغذية غري املأمونة إىل إيجاد حلقة مفرغة من اإلسهال 

د الوضع التغذوي لألشخاص األشد ضعًفا. ويف  وسوء التغذية، وهو ما يُهدِّ

حاالت عدم توافر إمدادات األغذية، مييل األشخاص إىل التحول إىل نظم 

غذائية غري صحية، ويستهلكون "أغذية غري مأمونة" مبقادير أكرب تُشكِّل 

فيها األخطار الكيميائية وامليكروبية وغريها من األخطار مخاطر صحية 

وتزيد من مفاقمة الوضع التغذوي املتدين بالفعل إىل مستوى هاميش.156 

وتتأثر معدالت بقاء أو تضاعف بعض مسببات األمراض املنقولة باألغذية 

بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى. ومن ذلك عىل سبيل املثال 

أن تكاثر الساملونيال ).Salmonella spp(، وهي عامل رئييس يساهم 

يف األمراض املنقولة باألغذية وتُشري التقديرات إىل أنها مسؤولة عن أكرث 

من 000 50 حالة وفاة يف عام 2010، 157 يعتمد بصورة ملحوظة عىل 

درجة الحرارة. وأشارت دراسة أُجريت مؤخرًا إىل أن حاالت اإلصابة بداء 

الساملونيال ازدادت بنسبة 5.5 يف املائة مع كل زيادة مقدارها درجة 

مئوية واحدة يف متوسط درجات الحرارة الشهرية يف كازاخستان.158  

وميكن الرتفاع درجة حرارة سطح البحر أن يزيد تركز املعادن الثقيلة 

ويفيض فعال إىل تغيري األمناط وإيجاد مناطق جغرافية جديدة تتأثر 

بتكاثر الطحالب الضارة. وغالبًا ما تكرث يف سلسلة األغذية السموم الحيوية 

)التوكسينات( التي تنتجها الفطريات التي تتضاعف بصورة انفجارية 

أثناء منو الفطريات، ميكن - وإن كانت ال تُشكِّل تهديًدا لألسامك واألغذية 

البحرية نفسها - أن تفيض يف نهاية املطاف إىل عدم سالمة األغذية البحرية 

يف املناطق املتأثرة لالستهالك البرشي. وعىل الصعيد املحيل، ينطوي ذلك 

عىل عواقب مبارشة عىل املجتمعات املحلية الساحلية التي ميكن أن 

تُشكل األسامك مصدرها الوحيد للربوتني. وعىل الصعيد العاملي، وبالنظر 

إىل أن األغذية البحرية هي السلعة الغذائية األكرث تداواًل يف األسواق 

الدولية، يتأثر املستهلكون بها يف كل مكان. وبينام يتوطن منو الطحالب 

ات املناخية إىل حدوث ذلك بوترية  يف مناطق استوائية معيَّنة، تؤدي التغريُّ

أكرب يف املناطق التي مل تكن متأثرة بنمو الطحالب من قبل والتي يكون 

فيها السكان املحليون غري مستعدين للتعامل مع هذا الخطر الجديد الذي 

يُهدد صحتهم. ويف الحاالت التي ترتكز فيها املعادن الثقيلة، فإنها ترتاكم 

أيًضا يف سلسلة األغذية وترض باملستهلكني يف نهاية املطاف.

ويف ما يتعلق بالجودة، ميكن لألحوال املناخية املتطرفة أن تؤثر عىل 

جودة الُنظم الغذائية من خالل إحداث اختالالت يف البنية التحتية 

للنقل، مام يسفر عن تلف الفاكهة والخضار الطازج، واللحوم ومنتجات 

األلبان، و/أو تضييق فرص الحصول عليها. وأسفرت بالفعل درجات 

الحرارة والتغريات املتزايدة يف هطول األمطار عن قيام املزارعني يف 

جميع أنحاء العامل باألخذ مبختلف اسرتاتيجيات التكيُّف مع تغريُّ املناخ، 

مثل تنويع املحاصيل، ونُظم الزراعة التي تجمع بني اإلنتاج املحصويل 

والحيواين، وتغيري مواعيد الزراعة والحصاد، واستخدام األصناف املقاومة 

للجفاف، واملحاصيل الوفرية الغلة والحساسة للمياه. وبينام تساعد تلك 

االسرتاتيجيات عىل الحفاظ عىل إنتاج األغذية، فإن إدخال محاصيل 

جديدة وطرق زراعة جديدة يزيد أيًضا من مخاطر إدخال أمراض منقولة 

باألغذية غري معروفة لألشخاص ونُظم الصحة.159  

اآلثار عىل الصحة والتغذية

تتسم آثار املناخ عىل صحة اإلنسان بأهميتها الحاسمة لألمن الغذايئ 

والتغذية. وكام يتبنيَّ من الجزء األول، تتداخل األمراض مع قدرة الجسم 
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ازدياد 
ا�مطار

ازدياد أحوال 
الجفاف

البنية 
ا�ساسية التالفة

ازدياد القوارض 
وعوائل الحيوانات

نقص إمدادات ا�ياه 
وال�ف الصحي

انخفاض جودة ا�ياه

�انعدام ا�من الغذا

تلوث الهواء

سوء التغذية

ا�مراض ا�عدية

ا�مراض ا�نقولة با�ياه

تقلص فرص الحصول ع� الرعاية الصحية

ا�مراض التنافسية وا�جهاد الحراري الصحة العقلية وا�ثر النف�

نزوح السكانتوقف الخدمات الصحية

ا�مراض ا�نقولة با�ياه

ا�مراض ا�حمولة بالناق¥ت

̈ة وحا§ت الوفاة ا�صابات ا�با

ازدياد ناق¥ت ا�مراض

ا�ياه ا�لوªثة

فيضانات

عواصف، 
أعاص�

الجفاف

حرائق 
الغابات

عىل استيعاب املغذيات، وهو ما ميكن أن يؤثر سلبًا عىل الوضع التغذوي 

لألشخاص البالغني واألطفال. وعالوة عىل ذلك، تُشكل حاالت العدوى 

املتكررة واألمراض عوامل خطرية تُساهم يف الهزال والتقزم لدى األطفال. 

ويُشكل املرض أيًضا عامل خطر كبري لضعف تغذية األمهات، وال يؤثر 

ذلك عىل وضعهن التغذوي فحسب، بل وكذلك عىل الوضع التغذوي 

للطفل املولود وصحته. وميكن لهذه اآلثار السلبية املرتبطة باملناخ أن 

تقوِّض قدرة الشخص عىل العمل وتحد من إنتاجيته، وهو ما ميكن أن 

د بشكل خطري إمكانية الحصول عىل األغذية والدخل، وجودة النظام  يُهدِّ

الغذايئ، ثم يف نهاية املطاف األمن الغذايئ والتغذية.

وميكن لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى أن تؤثر عىل صحة 

ات يف درجات الحرارة وهطول  اإلنسان تأثريًا مبارًشا من خالل التغريُّ

األمطار واألخطار الطبيعية، من قبيل موجات الحرارة، والفيضانات، 

واألعاصري، وموجات الجفاف؛ فضاًل عن التأثري غري املبارش للمناخ عىل 

املخاطر التي تحدث بواسطة البيئة )مثل األمراض املنقولة بالناقالت 

واألمراض املعدية األخرى، وسوء املحاصيل(، ومخاطر سالمة األغذية 

)السموم الفطرية، واملعادن الثقيلة، ومنو الطحالب الضارة، وما إىل 

ذلك( واالستجابات االجتامعية للصدمات املناخية )مثل نزوج السكان يف 

أعقاب موجات الجفاف املمتدة( )انظر الشكل 35(.160  

زيادة اخملاطر الصحية واألمراض
يزيد التعرض ملوجات الحرارة األكرث تواترًا واألشد حدة اآلثار الصحية 

التي ترتاوح بني إجهادات حرارية مبارشة ورضبات حرارة وتدهور أحوال 

موجودة بالفعل، مثل فشل القلب، جنبا إىل جنب مع ازدياد حدوث 

الشكل 35
العواقب الصحية املرتتبة عن األحوال القصوى املرتبطة باملناخ

د ما ال يقل عن 60 مليون شــخص يف البلدان النامية املعرَّضة للمخاطر الشــديدة. يف: منظمة الصحــة العاملية ]عىل اإلنرتنت[. جنيف،  املصــدر: منظمــة الصحــة العامليــة. 2016. ظاهــرة النينيو تُهدِّ
www.who.int/hac/crises/el-nino/22january2016/en .سويسا
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إصابات الُكىل الحادة الناجمة عن فقدان سوائل الجسم لدى السكان 

الضعفاء. ويتأثر بهذه التغيريات بصفة خاصة كبار السن واألطفال 

األصغر من 12 شهرًا، واألشخاص املصابون بأمراض القلب واألوعية 

الدموية املزمنة، وأمراض الجهاز البويل.161 وتُشري التقديرات إىل أن 125 

مليون شخص بالغ إضايف من الضعفاء تعرضوا ملوجات حرارة يف ما بني 

عامي 2000 و2016، ووصل عدد من تعرضوا ملوجات الحرارة يف عام 

2015 إىل رقم قيايس بلغ 175 مليون شخص.162  

وميكن ملوجات الحرارة أن تزيد اعتالل الصحة والوفاة الناجمة عن 

اإلجهاد الحراري، وتزداد املخاطر لدى األشخاص املصابني بالبدانة 

واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذايئ )داء السكري، وارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية(. وأثناء موجة الحرارة التي 

اجتاحت أوروبا يف عام 2003، ازدادت معدالت الوفاة بني األشخاص 

املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة 30 يف املائة، وطرأت 

زيادة بنسبة 30 يف املائة يف أعداد املرىض نزالء املستشفيات مقارنة 

بالفرتات املامثلة التي مل تشهد موجات حرارة. ويزداد تواتر حاالت 

اإلنهاك الحرارية املميتة مبقدار 3.5 مرات لدى البالغني املصابني بالوزن 

الزائد والبدانة مقارنة بالبالغني ذوي الوزن العادي.163  

د بوفاة السكان  وال يُشكل ارتفاع وازدياد درجات الحرارة خطرًا يُهدِّ

د أيًضا الصحة املهنية وإنتاجية العاملة،  الضعفاء فحسب، بل ويُهدِّ

ال سيام األشخاص الذين يزاولون العمل اليدوي، والعمل يف األماكن 

املفتوحة يف املناطق الحارة.164 وتُشري التقديرات إىل أن القدرة عىل العمل 

تضاءلت بنسبة 5.3 يف املائة يف ما بني عامي 2000 و2016 وشهدت 

تراجًعا كبريًا بأكرث من 2 يف املائة يف ما بني عامي 2015 و2016 بسبب أثر 

اإلجهاد الحراري عىل اإلنتاجية.165  

وعىل الرغم من بعض فرتات الذروة التي تزداد فيها القدرة عىل العمل، فإن 

انخفاضها هو االتجاه السائد. ويتضح هذا االتجاه يف أبرز صوره يف بعض أشد 

البلدان ضعًفا يف العامل )الشكل 36(. وينطوي فقدان القدرة عىل العمل عىل 

آثار هامة بالنسبة لُسبل كسب عيش األفراد واألرس واملجتمعات املحلية، 

وميكن أن يؤثر عىل فرص كسب األجر والدخل لألشخاص املعتمدين عىل 

زراعة الكفاف والعاملة الزراعية املأجورة كمصدر لألغذية والدخل.

ورغم الرتاجع الكبري عموما يف عدد حاالت الوفاة يف العامل املرتبطة 

ة تشكل  باألمراض املعدية منذ عام 1990، 166 فإن تقلبات املناخ املتغريِّ

تحديًا يف ظل االرتباط القوي بني ازدياد درجات الحرارة ومعدالت هطول 

األمطار والرطوبة وازدياد املرض يف كثري من البلدان. وكشفت األمراض 

املنقولة باملياه واألمراض املنقولة بالنواقل واألمراض الحيوانية املصدر 

عن تأثر بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى وارتباط كبري بالوضع 

التغذوي لدى األطفال. 167 

وتزداد احتامالت تفيش األمراض املنقولة باملياه بســبب األحوال 

القصوى املتصلة باملياه. ويشــيع تفيش األمــراض املنقولة باملياه نتيجة 

لهطــول األمطار املفرط )55 يف املائــة من حاالت التفيش( والفيضانات 

)53 يف املائــة( إضافــة إىل التلوث الالحق إلمدادات مياه الرشب.168 

وربطت أيًضا دراســات األوبئة املتعددة بني ظواهر النينيو وازدياد 

حدوث األمراض لدى البرش. ومن ذلك عىل ســبيل املثال أن حاالت 

الكولريا وداء الشــيغالت )الزحــار العصبوي( يف املناطق الريفية 

والحرضيــة من بنغالديش تزداد يف أعقاب ازدياد الفيضانات املوســمية 

وارتفاع درجات حرارة ســطح البحر بســبب ظاهرة النينيو. وأشارت 

دراســة واحدة إىل االرتباطات بني تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى وارتفاع نســبة اإلصابــة باألمراض األخرى، مبا فيها االلتهاب 

الكبدي ألف يف أســرتاليا؛ والزحار )الديســنتاريا( يف رشق الصني؛ 

وداء الربتونيالت، واإلســهال الناتج عــن عدوى بكترييا الفيربيو بارا 

هيموليتيكيس يف بريو.169  

وتبعث أمراض اإلسهال عىل قلق بالغ، ذلك أنها ميكن أن تحد من 

املتناول من األغذية وتقلِّص امتصاص املغذيات، مام يفيض إىل النقص 

التغذوي بينام يزيد سوء التغذية الكامن من مخاطر أمراض اإلسهال.170 

وميكن لزيادة تواتر وشدة الفيضانات وموجات الجفاف أن يفاقم ظهور 

األمراض بسبب تدهور جودة املياه، وازدياد ندرتها، وازدياد أعباء سوء 

التغذية. وتُشري عدة دراسات إىل الصلة بني تقلبات املناخ وحاالت 

اإلسهال املوسمية، ال سيام بني األطفال دون سن الخامسة.

ويف شامل غرب منطقة أمهرة من إثيوبيا، عىل سبيل املثال، كشفت 

دراسة أُجريت مؤخرًا عن أن زيادات يف درجات الحرارة ومعدالت هطول 

األمطار يف املنطقة مرتبطة ارتباطًا كبريًا بارتفاع معدالت اعتالل الصحة 

املصحوب باإلسهال لدى األطفال، وهو ثاين أهم سبب لوفيات األطفال يف 

البلد.171 ومن األمثلة األخرى وجود ارتباط كبري يف كمبوديا بني الفيضانات 

وازدياد حاالت اإلسهال لدى األطفال. وبالنظر إىل التفاعل املتبادل بني 

التغذية وأمراض اإلسهال، وما يُشكله سوء التغذية بالفعل من خطر 

د الصحة العامة يف كمبوديا،172 يُشكِّل ازدياد تقلبات املناخ واألحوال  يُهدِّ

د صحة سكان هذا البلد وتغذيتهم. املناخية القصوى مخاطر كبرية تُهدِّ
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وتتأثر األمراض املُْنُقولٌة بالَنواِقل - التي تُشري عموًما إىل حاالت العدوى 

املُْنُقولٌة بواسطة لدغات املفصليات املاصة للدم، مثل البعوض - بتغريات 

األمطار، والرطوبة، ودرجات الحرارة.173 وهذه األمراض هي بعض األمراض 

املتصلة بتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى التي خضعت ألفضل 

الدراسات بسبب انتشارها عىل نطاق واسع وحساسيتها للعوامل املناخية.174 

وال مُتثل املالريا والحمى النزفية أكرث األمراض األمراض املُْنُقولٌة بالَنواِقل 

حساسية للعوامل املناخية فحسب، بل هي أيًضا األكرث تأثريًا عىل الصحة، إذ 

تؤثر عىل أكرث من 270 مليون شخص سنويًا مجتمعة )الشكل 37(. 

وتظهر املالريا أساًســا يف أفريقيا وجنوب رشق آســيا، وهي شــديدة 

التأثــر بالزيــادات يف درجات الحرارة واألمطــار والرطوبة. وهناك أدلة 

تثبــت أن ظاهــرة النينيــو مرتبطة بازدياد خطر أمــراض معيَّنة - ليس 

دة.175  فقــط الكولــريا، بل واملالريا أيًضا - يف مناطــق جغرافية محدَّ

ر  وتؤثــر املالريــا بدرجة كبرية عىل العدد األكرب من األشــخاص، إذ يُقدَّ

عددهــم بنحــو 220 مليون حالة ســنويًا. وعــىل الرغم من أن البحوث 

األخــرية املثرية للجدل، فإنها تكشــف عن عالقــة قوية وهامة بني 

املالريــا وســوء التغذية، خاصة لدى األطفال يف املناطــق التي ترتفع 

فيهــا معــدالت انتقال املالريا.176 وميكن لهذا املــرض أن يفاقم فقر 

الــدم الناجــم عن نقص الحديد ويُســاهم يف فقر الدم لدى األمهات 

وهــو ما ميكن أن يعرض النســاء الحوامل واألجنــة واألطفال حديثي 

الــوالدة ملخاطر كبرية.177  

والحمى النزفية هي أرسع األمراض املنقولة بالناقالت انتشارًا، إذ ازدادت 

حاالت اإلصابة بها مبقدار ثالثني ضعًفا يف العامل خالل السنوات الخمسني 

الشكل 36
فقدان القدرة على العمل بسبب التعرض للحرارة الشديدة )التغريُّ يف الفرتة 

2006-2016 باملقارنة مع الفرتة 2008-1986(

مالحظات: ُحســبت التقديرات باســتخدام درجة حرارة البصيلة املخضلة للتغريُّ يف إنتاجية العمل يف األماكن املفتوحة كنســبة مئوية مقارنة بالفرتة املرجعية )1986-2008(. وتُســتخدم السلســلة الزمنية ملتوســط درجات 
الحرارة العاملية الذي يُحســب من بيانات املصفوفات الشــبكية وترجح أوزانها بحســب املنطقة )تالفيًا للتحيُّز الناجم عن القياســات القريبة من القطبني( وبحســب التعرض )لبيان عدد األشــخاص املعرضني(.

 The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of.2018 .وآخــرون N. Watts، M. Amann، S. Ayeb-Karlsson، K. Belesova، T. Bouley، M.Boykoff، P. Byass :املصــدر
.inaction to a global transformation for public health. The Lancet, 391)10120(: 581–630
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%

%

ا�رض

أفريقيا بصورة أساسية، ا��ريا
وجنوب 	ق آسيا

حوا� 220 مليون

حوا� 50 مليونالحمى النزفية

مستويات الثقةعوامل محر�كة مناخية

ثقة عالية � التأث� العا�ي

ثقة عالية � التأث� ا�ح�

ثقة منخفضة � التأث�

100 بلد، خاصة آسيا 
وا�حيط الهادئ

ا¢مراض ا�نقولة بالبعوض

تأث�ات خاصة ببعوضة ا�نوفيليس

زيادة أو 
نقصان

حاشية

عدد الحا¨ت

نقصانزيادة

أقلأك©

ا�نطقة

الرطوبةالتهطالدرجة الحرارة

الحساسية للمناخ والثقة � التأث� ا�ناخيالحا¨ت لكل سنة

ا�تغ�ات ا�حركة للمناخ

األخرية.178 وهي أيًضا املرض الوحيد املرتبط بتقلبات املناخ سواًء عىل 

املستوى العاملي أو املستوى املحيل بدرجات ثقة عالية.179 وتبلغ حاالت 

عدوى الحمى النزفية سنويًا حوايل 390 مليون حالة عىل نطاق العامل، منها 

حوايل 50 مليون حالة تظهر عليها األعراض. ويوجد ثالثة أرباع األشخاص 

املعرضني لإلصابة بالحمى النزفية يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ، ولكن 

تتأثر بها أيًضا أقاليم أخرى كثرية.

وتؤثــر الكوارث املتصلة بالتقلبــات املناخية املتطرفة عىل الصحة 

العقليــة يف األجلني القصري والطويــل، فهي تزيد القلق واالكتئاب 

واالضطرابات النفســية التــي تعقب الصدمات، والضيق املزمن، وحاالت 

االنتحــار.180 وميكن أيًضا لتكــرار الفيضانات وموجات الجفاف أن يدفع 

الســكان إىل النــزوح – وهو ما يرتبــط بدوره بازدياد املخاطر املرتبطة 

مبجموعة واســعة من التأثريات الصحية الســلبية. وميكن أن يرتاوح ذلك 

بــني االكتئاب، واألمراض املعدية، والنتائج الصحية الســلبية الناجمة عن 

املدنية.181  النزاعات 

اآلثار عىل النساء ورعاية األطفال

ميكن للنساء وصغار األطفال التأثر كثريًا بتقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى، شأنهم شأن كبار السن واألشخاص املنعزلني اجتامعيًا.182 وهناك 

أدلة قيِّمة، وإن كانت محدودة، تشري إىل آثار صحية بالنسبة إىل هذه 

املجموعات يف مختلف البلدان.

ويف فييت نام، كان كبار السن واألرامل واألشخاص ذوي اإلعاقة واألمهات 

العازبات واألرُس التي ترأسها نساء ولديها أطفال صغار، أقل الفئات قدرة 

عىل الصمود يف وجه الفيضانات والعواصف والظواهر البطيئة الظهور، 

مثل موجات الجفاف املتكررة.183 ويف بنغالديش، تُشري التقديرات إىل أن 

النساء واألطفال ميثلون ما يصل إىل 90 يف املائة من الضحايا يف املناطق 

املنكوبة باألعاصري.184 وكشفت دراسة عن أن أعداد الرجال الناجني يف 

أعقاب تسونامي عام 2004 يف إندونيسيا ورسي النكا والهند وتايالند 

تخطت أعداد النساء بنحو ثالثة إىل واحد.185  

الشكل 37
اإلصابة باألمراض املنقولة بالبعوض واحلساسية لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى

مالحظــات: يبــنّي االرتباطــات بــني مختلف العوامل املحرِّكة املناخية واالنتشــار العاملي والتوزيــع الجغرايف للمجموعة املختارة من األمراض املنقولــة بالَنواِقل امللحوظة خالل الفرتة 2008-2012. ومن 
بني األمراض املنقولة بالَنواِقل املبيَّنة هنا، ترتبط الحمى النزفية فقط بتقلبات املناخ ســواًء عىل املســتوى العاملي أو املســتوى املحيل )ثقة عالية(، بينام كشــفت املالريا والحمى النزفية املصحوبة 

مبتالزمــة كلوية عن ارتباط إيجايب عىل املســتوى املحيل )ثقة عالية(.

 Adapted from K.R. Smith, A. Woodward, D. Campbell-Lendrum, D.D. Chadee, Y. Honda, Q. Liu, J.M. Olwoch, B. Revich and R. Sauerborn. 2014. :املصــدر
 Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In PCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability, pp. 709–754. Contribution of

 Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp. 709–754 ]C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J.
 Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea and

.L.L. White, eds[. Cambridge, UK, and New York, USA, Cambridge University Press

| 78 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

ومل تتعرَّض دراســات كثرية لآلثار الصحية التي تعانيها النســاء ويتعرض 

لهــا األطفــال من خالل التغذية، ولكــن العالقة قامئة. وميكن لتقلبات 

املنــاخ أن تقوِّض رعاية األم والطفل ومامرســات الرضاعة الطبيعية، 

مــام يضاعــف من حاالت نقص األغذية التي تســتهلك فيها املرأة أغذية 

أقل186 وتعاين فيها التهابات املســالك التناســلية واألمراض املنقولة 

بامليــاه يف أعقاب الفيضانات.187  

م  ويزداد تأثر املرأة يف حاالت الفيضانات والجفاف نظرًا لدورها كمقدِّ

رئييس للرعاية وكموفِّر للغذاء والوقود لألرسة. ويف أفريقيا الوسطى 

التي اختفى فيها ما يصل إىل 90 يف املائة من بحرية تشاد، تتعرض فئات 

السكان األصليني الرُحل ملخاطر شديدة.188 ويف ظل انحسار ساحل 

البحرية، تُضطر النساء إىل السري مسافات أطول لجمع املياه. وبالنظر 

إىل ازدياد طول مواسم الجفاف يف كثري من بلدان أفريقيا، تتكبَّد النساء 

مشاق أكرب إلطعام أرسهن ورعايتها بدون دعم.

وهناك بعض األدلة التي تثبت أن الصدمات املناخية ميكن أن تزيد 

عبء العمل الواقع عىل املزارعات، وميكن أن تزيد املخاطر الصحية 

املتصلة بالزراعة.189 ويُحد ذلك بدوره من قدرة املرأة عىل اتباع مامرسات 

الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية املوىص بها، وعىل توفري أغذية 

مغذية ألطفالهن بالتواتر ومعدالت االستجابة املوىص بها.190  

وتقي الرضاعة الطبيعية األطفال الرُضع من األمراض املنقولة باألغذية 

واملياه التي ميكن أن تكون أكرث شيوًعا يف أعقاب األحوال املناخية 

القصوى، وتحميهم أيًضا من األمراض غري املعدية يف املراحل الالحقة من 

الحياة. وعندما تقل قدرة املرأة عىل إرضاع طفلها رضاعة طبيعية خالصة 

د الرُضع وصغار  ملدة ستة أشهر فإن ذلك يُشكِّل خطرًا صحيًا أكرب يُهدِّ

األطفال.191 وهناك أدلة تثبت أن تأثريات الصدمات املناخية عىل النقص 

التغذوي لدى األطفال ميكن أن تزداد حدة بسبب تقليص تغذية األطفال 

ومامرسات رعايتهم. وعالوة عىل ذلك، تزداد هذه التأثريات يف السياقات 

التي تقرتن فيها بجوانب الهشاشة القامئة بالفعل املتصلة بضعف الصحة 

وسوء التغذية.192  

3.2 ما هي آثار املناخ على 
الضعف واملوارد وعوامل 

املكافحة اليت ُتشكل 
األمن الغذائي والتغذية؟

الرسائل الرئيسية

ç  تُؤثر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل ُســبل كســب

العيش واألصول املعيشــية - خاصة للفقراء - ويُســاهم ذلك يف زيادة 

مخاطر انعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية.

ç  ــض الصدمات املناخية والتدهور البيئي الســلع والخدمات وتُخفِّ

املتاحة لألشــخاص واملجتمعــات املحلية، وال يُحد ذلك فقط من 

فرصهم االقتصادية وخيارات كســب عيشــهم، بل يُقيِّد أيًضا قدرتهم 

عــىل الصمود والتأقلم والتكيُّف.

ç  وتفــيض األحوال املناخية القصــوى املمتدة أو املتكررة إىل تقليص

القدرة عىل التأقلم، وضياع ُســبل كســب العيش، والهجرة بســبب ضيق 

ذات اليد، والعوز.

ç  وتؤدي الكوارث املرتبطة باملناخ إىل الفقر وإدامته، وتُســاهم

بذلــك يف زيادة انعدام األمن الغــذايئ والتغذية، وكذلك الضعف الحايل 

واملقبــل حيال األحوال املناخية القصوى.

ç  وتنطــوي األحــوال املناخية القصوى عىل آثار األمن الغذايئ

والتغذية عىل اآلجال القصرية واملتوســطة والطويلة.

ميكن لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى أن تؤثر عىل مقومات 

استدامة ُسبل كسب العيش وتسفر عن تعديالت يف اسرتاتيجيات سبل 

كسب العيش. وميكن لتكرار الصدمات املناخية أن يقوِّض قدرة األرسة 

عىل الحفاظ عىل قاعدة أصولها املعيشية أو إعادة االستثامر يف الزراعة، 

ويدفع ذلك بالبعض إىل انعدام األمن الغذايئ املزمن، وسوء التغذية، 

وضعف الصحة، ونقص اإلنتاجية االقتصادية. وهناك أدلة عىل أن ُسبل 

معيشة الفقراء تترضر بصفة خاصة جراء ذلك.193  
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وإزاء هذه الخلفية، من املحوري الرتكيز عىل أصول األشخاص أو مختلف 

أنواع رؤوس أموالهم، ليس فقط لفهم آثار الصدمات املناخية عىل ُسبل 

كسب العيش واسرتاتيجيات التأقلم والتكيُّف، بل وكذلك لتحديد العوامل 

الرئيسية التي ال بُّد من أخذها يف االعتبار عند تصميم السياسات وبرامج 

التنفيذ الهادفة إىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية. ويُساعد أيًضا الرتكيز 

عىل األصول أو رأس املال عىل تحديد املوارد املتاحة والتي ميكن الوصول 

إليها للمساعدة عىل التكيُّف.

اآلثار عىل أصول سبل كسب العيش

يركز التحليل املتعلق بأثر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل 

األرُس وأصول األفراد أو مختلف أنواع رأس املال، عىل خمسة أنواع من 

رؤوس األموال )الطبيعي واملادي والبرشي واملايل واالجتامعي( تُعرَّف 

وفًقا إلطار ُسبل املعيشة املستدامة )انظر مسد املصطلحات يف امللحق 

4(. ويلقي فهم كيفية تأثر هذه األنواع من رؤوس األموال يف حال وقوع 

صدمات مناخية مزيًدا من الضوء عىل التغيريات املتوقعة يف التعرض 

لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى والضعف يف مواجهتها.

اآلثار على رأس املال الطبيعي
تُســاهم الصدمات املناخيــة يف التدهور البيئي. ومن املعروف متاًما 

أن الكــوارث املرتبطة باملناخ تُشــكِّل عاماًل هاًما وراء تدهور الُنظم 

اإليكولوجية وخســائرها، مبا يشــمل ازدياد تآكل الرتبة، وانخفاض 

جــودة املراعي، ومتلح الرتبة، وإزالــة الغابات، وتراجع خدمات الُنظم 

اإليكولوجيــة كاًم ونوًعا، وفقــدان التنوع البيولوجي.194 وبالتايل، فإن 

الفرص االقتصادية وخيارات وســبل كســب العيش لألرس التي تعتمد 

بشــدة عىل املوارد الطبيعية لتلبيــة احتياجاتها من األمن الغذايئ 

والتغذية تتأثــر أيًضا بالصدمات املناخية.195  

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الرطوبة إىل زيادة مخاطر منو 

الفطريات، وبالتايل تلويث الحبوب والبقول املخزَّنة بالسموم الفطرية 

)نواتج التمثيل األييض للفطريات(. وميكن لتقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى األكرث تواتراً )مثل فرتات الجفاف، وهطول األمطار 

بغزارة عىل نطاق واسع ملدة قصرية، واألعاصري(، باإلضافة إىل ما تسببه 

من اختالالت شديدة بنفسها، أن تفيض إىل حاالت متكررة وشديدة من 

تفيش اآلفات واألمراض النباتية. وهذا هو ما حدث أثناء تفيش الجراد 

الصحراوي يف كلٍّ من شامل غرب أفريقيا واليمن يف أواخر عام 2015 

ويف مطلع عام 2016. 196 

ومام يؤسف له أن أثر األحوال املناخية القصوى عىل املوارد الطبيعية 

والبيئة ال يزال مجااًل يفتقد إىل حد كبري إىل التقييم من حيث خسائره 

االقتصادية املبارشة وغري املبارشة. ورغم وجود مجموعة واسعة من 

الدراسات التي تتناول تأثريات املناخ عىل الرتبة، فإن معظمها يغفل 

صالت تلك التأثريات بالزراعة واألمن الغذايئ والتغذية، ويعزى ذلك يف 

جانب منه إىل االفتقار إىل بيانات موثوقة. وتجري معالجة هذه الثغرة 

من خالل تطورات جديدة يف البيانات العاملية املتعلقة بالرتبة197 وكذلك 

استعراض شامل لآلثار الواقعة عىل خدمات الُنظم اإليكولوجية يف ما 

يتصل بإنتاج األغذية.

اآلثار على رأس املال املادي
تؤثر األرضار املادية الناجمة عن الكوارث املرتبطة باملناخ تأثريًا مبارًشا 

عىل الزراعة وسلسلة قيمة األغذية. وميكن أن يتخذ ذلك شكل اختالل 

يف تدفق املدخالت الزراعية، مثل البذور واألسمدة، أو يف شكل تحديات 

تواجه التجهيز والتوزيع، واألسواق، وتجار التجزئة، واالستهالك النهايئ.

وميكن للفيضانات والكوارث األخرى املرتبطة باملناخ أن تقوِّض الصيد 

وترض بالبنية التحتية لرتبية األحياء املائية ومرافقها، مثل مزارع األسامك، 

وبرك الصيد، ومراقد املحار، وتخزين األعالف السمكية، ومرافق تكاثر 

د ذلك يف خسائر كبرية يف  األسامك، والقوالب ومعدات الصيد. وسيتجسَّ

إنتاج األسامك وتربية األحياء املائية وُسبل كسب العيش املرتبطة بهام.

ويف باكستان، أسفرت األمطار املوسمية الغزيرة عن فيضانات يف عام 

ر منها ماليني  رت املمتلكات واألصول والبنية التحتية، وترضَّ 2010 دمَّ

األشخاص.198 وترضرت األعامل الزراعية الصغرية واملتوسطة يف مجال 

حلج القطن، ومعالجة األرز، وطحن الدقيق والسكر، وإنتاج الحرير 

والبستنة. كام لحقت أرضار بالبنية التحتية للزراعة، مبا فيها اآلالت 

واملستودعات ونُظم الري ومراكز صحة الحيوان، ومكاتب اإلرشاد 

والبحوث الزراعية والحيوانية، واملباين واملرافق الحكومية.199 وتسبَّب 

اإلعصار نرجس الذي اجتاح ميامنار يف عام 2008 يف إلحاق دمار 

ر أكرث من نصف محطات  بالغابات ومصايد األسامك والزراعة. وترضَّ

تجهيز األرز الصغرية وثلثا محطات تجهيز األرز الكبرية يف املناطق 

املترضرة، وأثرت خسائر اآلالت الزراعية واألرايض عىل محصول األرز 

عىل النطاق األوسع يف املوسم 2009-2008.

ومام ال شك فيه أن هذه األرضار وهذا الدمار يف رأس املال املادي يؤثر 

عىل جودة الُنظم الغذائية واستقرار األغذية. ومن ذلك عىل سبيل املثال 
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أن اختالل البنية التحتية للنقل بسبب األحوال املناخية القصوى يُسفر 

يف كثري من األحيان عن تلف املنتجات الطازجة واللحوم ومنتجات 

األلبان ويحد من فرص الحصول عليها، وميكن أن يؤثر بالتايل عىل جودة 

الُنظم الغذائية وسالمة األغذية. وتُشكِّل الفاكهة والخضار تحديات أكرب 

يف اإلنتاج والتوزيع، نظرا إىل أنها ليست ضعيفة فقط أمام الظواهر 

املناخية املتطرفة، ولكن أيضا أمام أي اختالل يلحق بالبنية التحتية 

للنقل/التخزين/سلسلة التربيد. 200 

اآلثار على رأس املال البشري
عندمــا ترض الظواهر الجوية املتطرفــة البنية التحتية األخرى غري 

املرتبطــة بالرضورة بسالســل قيمة األغذية، مثل مرافق الصحة 

والتعليــم، ميكــن أن تقــع أيًضا آثار كبرية عىل رأس املال البرشي، مبا 

يشــمل الصحة والتغذية. وميكن لفقدان البنيــة التحتية للتعليم 

والصحــة عىل األجل الطويل أن يــرض بتحقيق توفري تغطية صحية 

للجميــع، والنمو االقتصادي، والتنميــة االجتامعية لألجيال، ويؤثر ذلك 

تأثريًا ســلبيًا عىل األمن الغذايئ والتغذية.

ومــام يثري الجــزع أن أكرث من 000 185 مرفق من مرافق الصحة 

ر عىل نطاق العامل بســبب الكوارث املرتبطة  ر أو ُدمِّ والتعليــم ترضَّ

باملناخ يف ما بني عامي 1994 و2013. وكان الســبب الرئييس لألرضار 

هو الفيضانات، وتليها العواصف )الشــكل 38(.201 ووقعت تلك األرضار 

يف الغالبية الكاســحة من الحاالت - 85 يف املائة - يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوســط مــن الرشيحة الدنيا. وتواجه هذه البلدان 

بالفعــل تحديات كبرية يف توفري تغطية شــاملة لخدمات الصحة 

والتعليــم الكافية، ولديهــا قدرة محدودة عىل إعادة البناء يف أعقاب 

الكوارث املرتبطة باملناخ.

الشكل 38
مرافق الصحة والتعليم املتضررة، حبسب نوع الكارثة )2013-1994(

مالحظــة: النســبة املئويــة ملرافق الصحة والتعليم املترضرة، حســب ثالثة أنواع من الكوارث الطبيعيــة: العواصف والفيضانات والحرائق.

 The Human Cost of Climate-related disasters: A global perspective( 2015 املصــدر: مركــز أبحــاث علــم أوبئــة الكوارث. 2015. التكلفة البرشية للكــوارث املرتبطة باملناخ: منظور عاملي
 .www.emdat.be .عىل اإلنرتنت[، بروكســيل[ )EM-DAT( اســتُمدت البيانات من قاعدة البيانات الدولية للكوارث. 2009. قاعدة البيانات الدولية للكوارث .)2015
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وتتسبب األرضار التي تلحق باملرافق الصحية يف حدوث اختالالت يف توفري 

الخدمات الصحية الحاسمة جدا أثناء الكوارث وبعدها. وكشفت دراسات 

عديدة عن أن الوضع الصحي والتغذوي لألطفال عىل وجه الخصوص 

ضعيف بصفة خاصة يف مواجهة الكوارث سواًء أثناء مرحلة الطوارئ - 

وبسبب سوء التغذية والنقص التغذوي - يف أعقاب الكوارث.202  

وللظواهر املرتبطة باملناخ أيًضا عواقب تؤثر عىل توفري الخدمات الصحية 

وتشغيلها. والواقع أن تقيياًم لألمن الغذايئ أُجري يف الجنوب األفريقي خلص 

إىل أن نقص املياه يف مطلع عام 2016 )أثناء ظاهرة النينيو( تسبب يف تقييد 

ُسبل الحصول عىل العالجات الصحية وتعطيل الخدمات املتصلة بعالج 

فريوس نقص املناعة البرشية والسل.203 وينطوي ذلك عىل عواقب وخيمة 

نظرا إىل أن هذا اإلقليم بالتحديد ميثل ثلث جميع األشخاص املصابني بفريوس 

نقص املناعة البرشية عىل نطاق العامل. ويعتمد األشخاص املصابون بالفريوس 

اعتامًدا كبريًا عىل األغذية املغذية، وميكن ألي تخفيضات يف املتناول من 

األغذية أن تُقلِّص فعالية العالج املضاد لفريوسات النسخ العكيس وااللتزام 

بالعالج أيضا. وعالوة عىل ذلك، ميكن للتغذية الرديئة أن تقلل املناعة وتزيد 

د األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية الذين ال  املخاطر التي تُهدِّ

يحصلون عىل العالج املضاد لفريوسات النسخ العكيس، وميكن أن يسفر ذلك 

عن سوء تغذية وعدوى لدى مرىض السل. 

ولألرضار أو الدمار، أيًا كان نوع رأس املال، سواًء أكانت موارد طبيعية، أم 

رأس مال مادي، أم رأسامل برشي، أهميته بحد ذاته. غري أن الصدمات 

املناخية ميكن أن تسبب أرضارًا أو دماًرا ملختلف أنواع رؤوس األموال يف 

آن واحد. وعندما يحدث ذلك - مثلام يف حالة الدول الجزرية الصغرية 

النامية - ميكن أن تنشأ آثار خطرية طويلة األجل بالنسبة لزيادة سوء 

التغذية بكل أشكاله واألمراض غري املعدية )اإلطار 10(.

اآلثار على األصول املالية
تؤدي األصول املالية دورًا رئيسيًا يف تعزيز قدرة املجموعات الضعيفة عىل 

الصمود. ويضعف أي تخفيض يف األصول املالية قدرة األرس عىل التكيُّف 

ويزيد من هشاشتها. ويرتبط ذلك كثريًا بالقدرة عىل الصمود يف مواجهة 

املناخ عند النظر يف اآلثار السلبية لتقلبات املناخ واألحوال الجوية القصوى 

عىل اإلنتاج الزراعي والغالت والدخل )سبقت اإلشارة إليها أعاله(.

وميثل انخفاض غالت املحاصيل عامل إجهاد محتمل يؤثر عىل األصول 

املالية لألفراد.204 ويفيض سوء املحاصيل املوسمي أيًضا إىل ارتفاع أسعار 

األغذية والدفع باألرس نحو إنفاق نسبة أكرب من دخلها عىل األغذية. 

وميكن أن يؤثر ذلك عىل جودة الُنظم الغذائية لألرسة ويضاعف مخاطر 

سوء التغذية بينام يفيض إىل فقدان األصول املالية لألرسة. 

وعندما تُعطِّل تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى  ُسبل كسب العيش، 

ال يستطيع األشخاص األكرث ترضرًا الحصول عىل قروض مرصفية رسمية 

بسبب افتقارهم إىل الضامنات )التي غالبًا ما تفقد أثناء وقوع الظاهرة( وال 

يكون لديهم تأمني يف كثري من األحيان.205 وتُقيِّد األمراض والضغوط األخرى 

الواقعة عىل الصحة الناجمة عن الصدمات املناخية يف كثري من األحيان قدرة 

الناس عىل العمل وتعيق بالتايل مراكمة األصول املادية. ويحد ضعف الصحة 

وصعوبات الحصول عىل الخدمات الصحية قدرة األرس عىل التامس الرعاية 

الصحية املالمئة، مام يؤثر أيًضا عىل قدرتها عىل العمل. 

وكام لوحظ عند تحليل اآلثار عىل توافر األغذية، يؤثر أكرث من 80 يف املائة 

من األرضار والخسائر الناجمة عن موجات الجفاف عىل القطاع الزراعي، 

وال تؤثر فقط عىل إنتاج املحاصيل، بل وكذلك عىل اإلنتاج الحيواين. 

ويشمل ذلك خسائر الحيوانات املحتملة بسبب الصدمات املناخية. 

وميكن أن تُشكِّل الرثوة الحيوانية لكثري من السكان الريفيني يف البلدان 

النامية جزًءا من اسرتاتيجية مالية أو آلية للتكيُّف متثل مورًدا هاًما 

لتوليد األصول املالية. وتكاد تكون الخدمات املالية، مثل االئتامن، 

والرصافة، والتأمني غري موجودة يف كثري من املناطق الريفية يف كثري من 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. ويف هذه املناطق، تؤدي الرثوة 

الحيوانية دورًا هاًما كوسيلة لالدخار واالستثامر الرأساميل، وغالبًا ما توفر 

عائًد أعىل كثريًا من االستثامرات البديلة.206 وتستخدم أيًضا االستثامرات 

يف الرثوة الحيوانية للتحوط من التضخم السيع وكذلك من الكوارث غري 

املتوقعة املرتبطة باملناخ، مثل موجات الجفاف والفيضانات.207  

ويف الصومال، عىل سبيل املثال، تُشكِّل الرثوة الحيوانية "مرصفًا متحركًا" 

للحصول عىل النقد، وتعمل قطعان الحيوانات كسلع تجارية قيِّمة يتم 

تبادلها للحصول عىل األغذية واملواد األساسية األخرى. غري أن ثالث 

سنوات من الجفاف تسببت يف خسائر فادحة يف الرثوة الحيوانية. 

وتراوحت خسائر املاعز واإلبل واألغنام واملاشية يف عام 2017 وحده بني 

20 و40 يف املائة - ووصلت إىل 60 يف املائة يف أكرث املواقع ترضًرا من 

الجفاف. وتقوِّض حاالت نفوق املاشية الواسعة النطاق هذه مقومات 

استدامة ُسبل كسب العيش وتدفع األرس إىل حافة الهاوية، مام يؤدي 

إىل ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية والنزوح القسي 

لدواٍع اقتصادية تدفع األرس إىل البحث عن إغاثة.208  
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ويف زمبابوي، تبيع األرس امليسورة نسبيًا أصولها الحيوانية لتسهيل 

االستهالك يف وجه خسائر الدخل الزراعي الناجمة عن الجفاف بينام 

تتكيَّف األرُس األفقر مع خسائر الدخل عن طريق تسوية أصولها من 

خالل خفض االستهالك.209 وتثري هذه الحالة الثانية تهديدات متس األمن 

الغذايئ والتغذية للفقراء، ويزيد تآكل أصولها )مثل املاشية( من تعرضها 

للمخاطر يف املستقبل.

وتتسم أيًضا أصول مصايد األسامك املستخدمة لتوليد أصول مالية بتأثرها 

الشديد، خاصة يف وجه العواصف واألعاصري. وتسبب اإلعصار جيلبري يف 

عام 1998 يف وقوع أرضار كبرية فقد عىل إثرها صيادو األسامك يف جامايكا 

90 يف املائة من شباكهم. ويعني ذلك خسائر يف اإليرادات وإصالحات 

باهظة التكلفة وتأخريات يف استئناف نشاط الصيد.210 وأثناء وقوع ظاهرة 

النينيو يف الفرتة 1997-1998 يف بريو، وضعت نسبة من قيمة املصيد 

اإلطار 10
الدول اجلزرية الصغرية النامية: تدمري رأس املال الطبيعي واملادي والبشري 

واآلثار الطويلة األجل املرتبطة باألمراض غري املعدية وسوء التغذية

تتعرض الدول الجزرية الصغرية النامية، بحكم الخصائص الجغرافية واالجتامعية 

واالقتصادية يف املحيط الهادئ، بشدة لألعاصري االستوائية وموجات الجفاف 

والفيضانات. ومن بني كل 15 بلًدا من البلدان التي تعترب األكرث ضعًفا يف مواجهة 

األخطار الطبيعية عىل نطاق العامل، يوجد منها خمسة من الدول الجزرية 

الصغرية النامية يف املحيط الهادئ، وتُعد فانواتو األكرث ضعًفا عىل نطاق العامل.

وتسببت يف عام 2015 عاصفة استوائية من الفئة 5، وهي اإلعصار بام، يف 

دمار واسع النطاق يف فانواتو، مام أثر عىل قرابة 000 200 شخص )73 يف املائة 

رت قيمتها بنحو 590 مليون دوالر أمرييك  من السكان( وتسببت يف أرضار قُدِّ

رت  )65 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل(.1 وترضرت الشعاب املرجانية وُدمِّ

البنية التحتية للصيد. وباإلضافة إىل ذلك، لحق الدمار مبا نسبته 70 يف املائة 

من محاصيل األغذية، مام فرض مزيًدا من الضغوط عىل مصايد األسامك التي 

كانت آخذة يف الرتاجع بالنسبة لالستهالك املحيل.2 ومل تكد متر بضعة أشهر 

عىل اإلعصار بام، حتى اجتاحت البلد موجة جفاف شديدة نجمت عن ظاهرة 

النينيو، مام أدى إىل مفاقمة آثار اإلعصار وعرقل اإلنعاش وتسبب يف خسائر 
أخرى يف املحاصيل، وزيادة ندرة املياه.3

وتُعزز هذه التأثريات التحول الغذايئ الجاري بالفعل من نظام غذايئ محيل 

تقليدي صحي نحو مزيد من االعتامد عىل األغذية واملرشوبات املستوردة الغنية 

يف كثري من األحيان بالدهون والسكر وامللح، مام يفيض إىل زيادة يف الوزن 

الزائد والبدانة واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذايئ. وقوِّضت أيًضا 

العمليات التمكينية التي تدعم الوضع التغذوي والنتائج اإلمنائية )مثل االلتزام 

السيايس، وبيئة السياسات للعمل والتنفيذ( جراء الصدمات املناخية يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية حيث تزداد الضغوط الواقعة عىل القدرات الحكومية 

املحدودة بالفعل، وفقدان القدرة عىل الرؤية الطويلة األجل وتحول الرتكيز نحو 

االحتياجات العاجلة يف أعقاب الصدمة.

وبينام ميكن للصدمات املناخية أن تتسبب يف زيادة رسيعة يف سوء التغذية 

الحاد )الهزال(، ونقص املغذيات الدقيقة، وانتشار األمراض املعدية عىل األجل 

القصري، ينبغي عدم إغفال آثارها األطول أجاًل عىل التغذية والوضع الصحي. 

وتؤثر الصدمات املناخية التي من املتوقع أن تزداد من حيث تواترها وشدتها يف 

د  منطقة املحيط الهادئ، عىل العمليات املبارشة والكامنة والتمكينية التي تُهدِّ

التغذية وميكن بالتايل أن تُعزز سوء التغذية بكل أشكاله، مبا يشمل الوزن الزائد 

والبدانة واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذايئ. ووصف ُمعلّم يف جزيرة 

إماي أثر اإلعصار بام عىل توافر األغذية وأمن املياه والتعليم عىل النحو التايل: 

"يف أعقاب اإلعصار بام، أصبحت املياه التي تخصك وتخصني غري جيدة. 

واضطررت يف بعض األحيان إىل إنهاء الحصة الدراسية يف منتصف اليوم وكنا نأكل 

جميًعا مًعا، ويف بعض األحيان كنا نطلب من األطفال عدم الحضور إىل املدرسة 
يف اليوم التايل لعدم وجود ما يكفي من الطعام لدينا".4
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يف منظمة الضامن االجتامعي والصحة جرت خصخصتها حديثًا لصالح 

الصيادين الصناعيني. غري أنه يف ظل انخفاض املصيد، استنفدت الوكالة 

أرصدتها بسعة.211 وبقي الصيادون بدون شبكة أمان وغري قادرين عىل 

الوصول إىل املوارد املالية للتكيُّف مع الحالة االقتصادية الصعبة.

اآلثار على رأس املال االجتماعي
هنــاك أدلة متزايدة تثبت أن الكــوارث املرتبطة باملناخ تقلص أيًضا 

رأس املال االجتامعي وتحد بالتايل من قدرة األشــخاص عىل التكيُّف. 

ويعتمد رأس املال االجتامعي عىل املؤسســات التي تُشــكِّل جزًءا من 

الهيــاكل االجتامعية والعالقات املفضية إىل الثقة، وتحســني تبادل 

املعلومــات، وخفض تكاليــف املعامالت، واحتامالت العمل الجامعي.212  

وقّدم هذا التقرير، الصادر عن السنة املاضية، أدلة عىل أن الظواهر 

املرتبطة باملناخ، خاصة الجفاف )انظر اإلطار 11( ميكن أن تصبح عامالً 

محفزًا لعدم االستقرار االجتامعي والعنف، نظراً إىل أنها متيل إىل تهديد 

األمن الغذايئ الذي تبنّي أنه يؤدي بدوره إىل زيادة خطر النزاعات.213 

وينطبق ذلك بشكل خاص عىل الحاالت التي توجد فيها انقسامات 

اإلطار 11
موجات اجلفاف احلاد ميكن أن تسهم يف زيادة عدم االستقرار 

االجتماعي وحتفز النـزاعات

د الجفاف األمن الغذايئ والتغذية عىل املســتوى املحيل  ميكــن أن يُهــدِّ

وميكــن أن يفاقــم الظروف اإلنســانية، وهو ما ميكــن أن يفيض بالتايل إىل 

نــزوح برشي واســع النطــاق وتهيئة َمرتَع خصب للنزاعات. وتُشــري بعض 

الدراســات إىل أن احتــامالت النــزاع تزداد كثريًا عندما يشــتد الجفاف ويطول 

أمده.1 

وتبــنيَّ أن موجــات الجفاف يف املجتمعات املحليــة املعتمدة عىل 

الزراعــة يف الســياقات منخفضــة الدخل، تزيد من احتــامالت العنف وتطيل 

أمــد النــزاع عىل املســتوى املحيل، وهو ما ميكن أن يُشــكل يف نهاية املطاف 

د االســتقرار والســالم يف املجتمع.2  خطًرا يُهدِّ

وتشــمل بعض األمثلة ما ييل:

e  استمرار الجفاف يف املغرب يف مطلع العقد األول من مثانينات القرن

املايض مام أسفر عن أعامل شغب مرتبطة باألغذية وساهم يف انهيار 
يف االقتصاد الكيل؛3

e  1.3 والجفاف يف سورية يف ما بني عامي 2006 و2010 الذي أثر عىل

ع من وترية الهجرة من املناطق الريفية إىل  ماليني شخص، مام رسَّ

املدن وضاعف اإلجهادات األخرى ومصادر التوتر؛4 

e  ويف الصومال، أثرت موجة جفاف عىل النزاع من خالل التغيريات التي
طرأت عىل أسعار املاشية مام جعل أسواق املاشية قناة رئيسية لألثر؛5

e  ولوحظ أن السطو عىل املاشية بات طريقة عادية إلعادة تكوين

القطعان أثناء الجفاف يف منطقة القرن األفريقي مام أفىض إىل وقوع 
نزاعات.6

e  وموجة جفاف إقليمي يف شمال مايل يف عام 2012 أتت عىل آالف

رؤوس املاشية ودمرت سبل كسب عيش الرعاة، مّما أدى إلی زيادة 

عدد املنخرطني يف الفصائل املسلحة وإجبار آخرين عىل النهب 
والسقة للبقاء عىل قيد الحياة.7

املصادر:

 J.F. Maystadt and O. Ecker. 2014. Extreme weather and civil war: does drought fuel conflict in Somalia through livestock price shocks? American Journal of Agricultural  1

..Economics, 96)4(: 1157–1182

.FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2017. The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Building resilience for peace and food security. Rome, FAO  2

.H. El-Said and J. Harrigan. 2014. Economic Reform, Social Welfare, and Instability: Jordan, Egypt, Morocco, and Tunisia, 1983–2004. The Middle East Journal, 68)1(: 99–121  3

4  برنامــج األغذيــة العاملــي ومعهــد التنميــة الخارجية. 2015. الغذاء يف مســتقبل غري مضمون: آثار تغريُّ املناخ عىل األمن الغذايئ والتغذية يف الرشق األوســط وشــامل أفريقيا. القاهــرة، برنامج األغذية العاملي، ولندن، 

معهــد التنمية الخارجية.

Maystadt  5 وEcker، 2014 )انظــر املصدر 1(.

IGAD Climate Prediction & Applications Centre )ICPAC( and WFP. 2017. Greater Horn of Africa Climate Risk and Food Security Atlas. Nairobi  6

 C. Breisinger, O. Ecker and J.F. Trinh Tan. 2015. Conflict and food insecurity: How do we break the links? In IFPRI, eds. Global Food Policy Report 2014–2015, pp. 51–59.  7

.Washington, DC
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عميقة بني الفئات السكانية، يف السياقات التي تتسم بانتشار عدم 

املساواة وهشاشة املؤسسات، وتفتقر إىل اآلليات الالزمة للتصدي لها.

وتبنيَّ من بعض الدراسات أن االنحراف عن درجات الحرارة وأمناط 

هطول األمطار املعتدلة تزيد بصورة منهجية مخاطر النزاع. وتنطوي 

درجات الحرارة املتزامنة عىل أكرب متوسط لألثر، ذلك أن كل ارتفاع 

مبقدار درجة حرارة مئوية واحدة يزيد النزاعات بنسبة 2.4 يف املائة بني 

األفراد وبنسبة 11.3 يف املائة بني مجموعات األفراد - مثل العنف املنظَّم، 

والنزاعات املدنية، وأعامل الشغب.214  

وتساهم الصدمات املناخية أيضا يف تدهور البيئة وفقدانها؛ وميكن لذلك 

أن يؤدي أيضا إىل احتدام املنافسة وأن يصبح نقطة اشتعال االضطرابات 

والنزاعات وانعدام األمن. ففي منطقة القرن األفريقي الكربى، عىل سبيل 

املثال، يتزايد تدهور املياه والغابات واملراعي جراء مجموعة من العوامل 

تجمع بني االستخدام املفرط وموجات الجفاف املتكرر وارتفاع درجات 

الحرارة.215 ونتيجة لذلك، تصبح املنافسة عىل املراعي واملياه النادرة بني 

املجتمعات الرعوية رشسة يف أغلب األحيان، ال سيام خالل سنوات الجفاف 

عندما يضطر الرعاة إىل االستعانة بطرق الهجرة غري التقليدية. وأثناء فرتة 

الجفاف األخرية ذات الصلة بظاهرة النينيو خالل الفرتة 2016-2015، 

اضطر الرعاة إىل نقل قطعانهم من مناطق الرعي العادية إىل املحميات 

الطبيعية واألرايض الزراعية يف كينيا حيث اصطدموا بالسكان املحليني.

اسرتاتيجيات التأقلم التي تعتمدها األرُس

يبني التحليل حتى اآلن أن الصدمات املناخية ميكن أن تقوِّض قدرة األرسة 

عىل الحفاظ عىل قاعدة أصولها املعيشية أو إعادة االستثامر يف الزراعة. 

د هذا التفاعل بني األحوال املناخية وجوانب الضعف النتيجة  ويُحدِّ

األساسية يف ما يتصل باألمن الغذايئ والتغذية. 

وميكن لآلثار عىل األمن الغذايئ والتغذية أن تكون كبرية وقد تتباين 

كثرياً ردود أفعال الناس. ويركز التحليل التايل عىل الطريقة التي يتأقلم 

بها الناس )الحًقا( مع نقص األغذية أو الدخل يف أعقاب الصدمات 

املناخية فضاًل عن كيفية تكييف اسرتاتيجياتهم املعيشية )تحوطيًا( يف 

سياق تقلبات املناخ. 

ومُتثل القدرة عىل الصمود عامالً هاًما يف التأقلم مع آثار تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى ، وضامن تجنب عواقبها الطويلة األجل عىل 

األمن الغذايئ والتغذية كام تبني اإلصدارات السابقة من هذا التقرير.216  

د الطرق التي يستطيع بها  وهناك ثالثة أنواع من القدرات التي تُحدِّ

األفراد واألرس واملجتمعات املحلية التأقلم مع الصدمات املناخية وأثرها 

والتكيُّف معها ومدى قدرتهم عىل القيام بذلك:

e القدرة التكيفية )اسرتاتيجيات التكيُّف وإدارة املخاطر واملدخرات(؛

e  والقدرة االستيعابية )استخدام األُصول، واملواقف/البواعث، وتنويع

ُسبل كسب العيش، ورأس املال البرشي(؛ 

e  والقدرة التحويلية )آليات الحوكمة، والسياسات/اللوائح، والبنية

التحتية، والشبكات املجتمعية، وشبكات األمان الرسمية(.

اسرتاتيجيات التأقلم الالحقة
يتوقف األخذ باســرتاتيجيات التأقلم عــىل طبيعة الصدمة املناخية 

ودرجــة أثرها عــىل قدرة األرسة عىل الحصول عىل األغذية والدخل. 

وميكن أن تتخذ االســرتاتيجيات شكل اســرتاتيجيات للتأقلم مع 

االســتهالك )مثل إســقاط بعض الوجبات، والتحول إىل أغذية أرخص، 

واقرتاض األغذية، والتســول( أو اســرتاتيجيات التأقلم املعيشية )بيع 

األصول، وإرســال أفراد األرسة إىل العمل خارج املزرعة، وما إىل ذلك(.

وعادة ما تنخرط األرُس بادئ ذي بدء يف اسرتاتيجيات تأقلم ميكن الرجوع 

عنها رغم ما تحدثه من تأثريات قصرية األجل، مثل إجراء تعديالت غذائية 

متواضعة وإسقاط بعض الوجبات. غري أنه يف ظل استنفاد خيارات 

التكيُّف وتدهور األمن الغذايئ، تستخدم األرس عىل األرجح اسرتاتيجيات 

ضارة وأكرث تطرفًا ال ميكن الرتاجع عنها، مثل بيع أصولها اإلنتاجية. وميكن 

للصدمة املناخية يف أشد صورها أن تفيض إىل انهيار آليات التأقلم برمتها 

وفقدان ُسبل كسب العيش، مام يدفع نحو الهجرة والعوز وكذلك يف أشد 

صورها إىل املجاعة واملوت. ويف حاالت أخرى، تُسفر اسرتاتيجيات التأقلم 

السلبية عن زيادة سوء التغذية الحاد والتقزم بني التالميذ يف مرحلة 

ما قبل املدرسة بسبب تراجع إمكانية الحصول عىل األغذية، والرعاية 

الكافية املحدودة لألطفال وتزايد التعرض للملوثات.217  

وهناك أمثلة كثرية للحاالت التي يؤدي فيها األخذ باسرتاتيجيات تأقلم 

الحقة إىل اإلرضار باألمن الغذايئ والتغذية )انظر اإلطار 12(. ويف بعض 

السياقات، ميكن للصدمات املناخية أن تدفع املجموعات الضعيفة إىل 

األخذ بأنواع أخرى من اسرتاتيجيات التأقلم السلبية، مثل األنشطة غري 

القانونية التي ترض برفاه املجتمع، كام لوحظ عىل سبيل املثال يف املنطقة 

الشاملية الرشقية من نيجرييا،218 ويف السلفادور وغواتيامال وهندوراس يف 

أمريكا الوسطى.219 
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اجلزء  2   أثر املناخ على األمن الغذائي والتغذية
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املصدر: برنامج األغذية العاملي. 2014. جمهورية قريغيزســتان - ملحة عامة عن اتجاهات املناخ وأثره عىل األمن الغذايئ. بيشــكيك.

اإلطار 12
اسرتاتيجيات التأقلم الالحقة الشائعة االستخدام الضارة باألمن 

الغذائي والتغذية: أمثلة من جمموعة خمتارة من البلدان

e  منطقة كاراموجا يف أوغندا تتميَّز بانعدام األمن الغذايئ املزمن بسبب

ارتفاع مستويات الفقر وانخفاض التنمية وظروف املناخ غري املواتية. وأكرث 

ما يشيع من اسرتاتيجيات التأقلم التي تأخذ بها األرس يف أعقاب الصدمات 

املناخية التسول، واالقرتاض، وبيع الجعة املحلية، وإنتاج الفحم/خشب 

الوقود. ويشيع بيع األصول - ال سيام األصول الحيوانية - كاسرتاتيجية 

للتأقلم تستخدمها األرُس ملواجهة موجات الجفاف/فرتات الجفاف املمتدة.1 

e  ويف قريغيزستان، مُيثل خفض جودة االستهالك اسرتاتيجية التأقلم األكرث

شيوًعا لدى األرس للتخفيف من أثر الصدمات املناخية املتصلة باألمن 

الغذايئ )انظر الشكل أدناه(. ويدل ذلك عىل أن جودة االستهالك تتأثر 

كثريًا بالصدمات الخارجية، مثل الصدمات املناخية. وميكن أن يسفر ذلك 

عن نقص يف املغذيات الدقيقة ويُعرِّض بالتايل الوضع التغذوي ألفراد األرُس 

الضعيفة للخطر. وعالوة عىل ذلك، تشري األدلة إىل أن األرُس الريفية أكرث 

عرضة ملخاطر انعدام األمن الغذايئ.2 

e  ويف تيمور - ليشتي، اتبعت األرُس املترضرة من الجفاف اسرتاتيجيات

تأقلم سلبية، مثل تقليص أحجام الحصص الغذائية، وتخفيض عدد 

الوجبات الغذائية يف اليوم، واستخدام مخزونات األغذية الرضورية ملوسم 

الجدب، وبيع األصول األرسية. ويف ضوء انخفاض مستويات القدرة عىل 

الصمود بالفعل لدى كثري من األرس يف املناطق األشد تأثرًا بالجفاف 

الناجم عن ظاهرة النينيو، تزيد آليات التأقلم السلبية مفاقمة هشاشة 
ُسبل كسب العيش.3

أنواع اسرتاتيجيات التأقلم التي تستخدمها األرُس أثناء مواجهة حاالت نقص األغذية يف قريغيزستان

املصادر:

.IGAD Climate Prediction & Applications Centre )ICPAC( and WFP. 2017. Greater Horn of Africa Climate Risk and Food Security Atlas. Nairobi  1

.WFP. 2014. Kyrgyz Republic – An overview of climate trends and the impact on food security. Bishkek  2

.CARE, Oxfam, PLAN International and World Vision. 2016. Humanitarian partnership agreement )HPA( agency assessment on El Nino impacts in Timor-Leste  3
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اسرتاتيجيات التكيُّف املسبَّقة
ال تتخذ األرُس جميعها إجراءات أو حتى اســتجابات تحوطية يف 

ر  مواجهــة تقلبات املناخ واألحوال املناخيــة القصوى. وميكنها أن تتصوَّ

أن عوامــل اإلجهاد غري حاســمة )أي أنها تــرى أن تكلفة الفرصة البديلة 

للترصف مرتفعة( أو تفتقر ببســاطة إىل وســائل التكيُّف.220  

وتوحــي األدلة بأن تكلفة الفرصة البديلــة املصاحبة لعدم التيقن 

املناخــي كبرية - رمبا تزيد عــىل التكلفة املبارشة الالحقة للصدمة.221 

وتؤثــر املخاطر املناخية عىل ســلوك الناس الذين قد يقلصون 

اســتثامراتهم وأصولهم بســبب إمكانية تكبد خسائر أخرى. ولذلك قد 

يختــار األفراد املتأثرون بالصدمات أنشــطة منخفضة العائد ولكنها 

تنطــوي عىل مجازفة أقل.222  

ومن املصادر الرئيســية ملخاطر الدخــل الزراعي عدم التيقن املصاحب 

لإلنتاج بســبب األحوال املتصلة بالظواهر املناخية. وتســتنفد األرس 

أصولهــا اإلنتاجية للعيش أثناء الصدمات العابرة،223 فتختار اســتثامرات 

منخفضــة العائد ومنخفضة املخاطــر للتخفيف من مخاطرها مبرور 

الوقت.224 وتشــمل اســرتاتيجيات املزارعني التحوطية اختيار محاصيل 

وأصنــاف أقل ربحية ولكنهــا تنطوي عىل مجازفات أقل، وتحول 

العاملــة األرسية إىل أنشــطة غري زراعية تعــود عليهم بربح أقل، وتجنب 

نة.225   االســتثامر يف أصول اإلنتاج والتكنولوجيا املحسَّ

ومن بني العوامل التي تحد إقدام األرسة عىل اعتامد اسرتاتيجيات 

مستدامة أطول أجاًل ملواجهة تقلبات املناخ مشاكل الوصول إىل الخدمات 

االجتامعية واملالية. ويُقيِّد نقص املؤسسات الرسمية التي تحد من ضعف 

األرسة يف مواجهة مخاطر الدخل الزراعي قدرة بلدان كثرية عىل التأقلم 

والتكيُّف عىل األجلني القصري والطويل عىل حد سواء.

وتشــمل أمثلــة حواجز التكيُّف التي أشــار إليها املزارعون عدم 

الحصــول عــىل االئتامنات يف جنوب أفريقيا واالفتقار إىل ُســبل 

الوصــول إىل األرايض واملعلومات واالئتامنــات يف إثيوبيا.226 ويعاين 

كثــري من املناطــق يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى قيوًدا شــديدة 

بســبب املوارد االجتامعية والسياســية والتقنيــة املحدودة التي تؤثر 

بالفعــل عــىل قدرتها عىل التأقلم مع مســائل النــدرة والفقر. وتعيق 

هــذه القيــود أيًضا قدرة تلك املناطق عــىل التأقلم مع الظروف 

ة والتكيُّف معها.227   البيئيــة املتغــريِّ

غري أنه يف ظل ازدياد وعي املزارعني فعليًا بالتغيريات التي طرأت عىل 

األمطار والظروف املوسمية،228 يستخدم بعضهم اآلن مجموعة متنوعة 

من االسرتاتيجيات لتعديل أنفسهم أو لتكييفها مع التغيريات التي 

تشهدها بيئتهم، عىل الرغم من القيود التي سبقت اإلشارة إليها.

وتُســاعد اســرتاتيجيات التنويع املســبَّقة املزارعني عىل تيسري مسارات 

تدفــق الدخل مبــرور الوقت.229 وتزيد التقلبــات املناخية والصدمات 

ع عىل األخذ مبامرســات زراعية  املناخيــة املتكررة الحوافز التي تُشــجِّ

ذكيــة مناخيًا، مثل: اســتخدام أصناف املحاصيــل القادرة عىل تحمل 

الجفــاف؛ وتقنيــات صون الرتبة واملياه التي تســتعيد األرايض 

املتدهــورة وتخــزِّن املياه يف الرتبة؛ وتكنولوجيــات الحراجة الزراعية 

التــي تســتعيد خصوبة الرتبة وتكافح تــآكل الرتبة والتصحر.230 

وتناقــش يف ما ييل أنواع االســرتاتيجيات التــي تتبعها األرس حاليًا 

والظروف التي تُيــسِّ تنفيذها.

ة وقرص مدة مواســم النمو، يتحوَّل  واســتجابة ألمنــاط األمطار املتغريِّ

بعــض املزارعــني إىل املحاصيل القادرة عىل تحمــل الجفاف واألصناف 

السيعــة النضــج من أجل التكيُّف.231 وكام لوحظ أعــاله، تعتمد هذه 

التحــوالت يف بعــض األحيان عىل رأس املــال االجتامعي - مثل الربامج 

الحكوميــة واإلرشــاد، أو التواصل والدعــم بني املزارعني232 - وهو ما 

يثبــت الدور الهــام للهياكل والعمليات عىل املســتوى األعىل. ويُغريِّ 

املزارعــون أيًضــا مواعيد الزراعة )تعديل الجــداول الزمنية لبذر 

املحاصيــل( اســتجابة لتقطع األمطار أو البدايات الكاذبة ملواســم 

األمطــار، وتنفيذ الزراعــة املختلطة وتبديــل املحاصيل للحد من 

مخاطر ســوء املحصول برمته.233  

وتشمل التغيريات األخرى يف مامرسات الزراعة بسبب تغريُّ أمناط 

األمطار توسيع مسافات البذر استجابة لعجز رطوبة الرتبة، وإدخال 

أصناف الذرة التي يستغرق نضجها مدة قصرية استجابة النخفاض 

األمطار يف نهاية موسم النمو، وإنشاء سدود حجرية ملنع تآكل الرتبة 

الناجم عن ازدياد غزارة األمطار.234 ويعتمد املزارعون أيًضا عىل 

رأساملهم االجتامعي لبناء اسرتاتيجياتهم التكيُّفية، وينشئون تعاونيات 

لتقليص تكاليف اإلنتاج والنقل معززين بالتايل رأس املال االجتامعي.

ويف الفلبني، عىل ســبيل املثال، ينطوي ازدياد حدة األعاصري عىل 

عواقب وخيمة بالنســبة إىل األمــن الغذايئ. وتؤثر تلك األعاصري تأثريًا 
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ســلبيًا كبريًا عىل األرس املعتمدة عىل ُســبل املعيشة الزراعية.235 وهناك 

أيًضــا أدلة عىل أن ظاهــرة النينيو أحدثت دماًرا مامثاًل عن طريق 

تقليــل كميــات األمطار يف بعض مناطــق الفلبني وما ترتب عن ذلك من 

آثار شــديدة عىل الدخل وإمكانية رشاء الســلع الغذائية، وُسبل كسب 

العيــش، والتغذية، والتنوع الغذايئ.236  

واستجابة لهذه الصدمات املناخية، تستخدم أرُس العامل الزراعيني الذين 

ال ميلكون أراٍض عدد من األنشطة الزراعية مختلف آليات التأقلم أو 

اسرتاتيجيات البقاء، مبا يشمل املشاركة يف أنواع مختلفة من مجموعات 

العمل وكذلك التعاون )سواًء داخل األرسة الواحدة أو يف ما بني األرس( 

كشكل من أشكال "تقاسم الفقر" )أي تجميع العاملة واملوارد األخرى 

لتعظيم الدخل(.237 وانخرط بعض هؤالء املزارعني أيًضا يف اسرتاتيجيات 

الدخل املتنوعة والتمسوا مصادر بديلة لكسب العيش، مثل النجارة، أو 

البستنة، أو تربية الحيوانات، أو البيع يف الشوارع، أو أعامل البناء، أو 

املساعدة املنزلية )سواًء يف الوطن أو يف الخارج(.

وبطبيعة الحال فإن املزارعني يف التعاونيات وحدهم ال ميكنهم االبتعاد 

مة  كثريًا. ويف بعض الحاالت، ميكن أن يعتمد نجاحهم عىل املساعدة املقدَّ

من وكاالت اإلرشاد الحكومية للحصول عىل أصناف املحاصيل املقاومة 

للجفاف وسالالت الحيوانات األصلية.238  

وهناك أيًضا تدابري أخرى يتخذها بعض املزارعني، بدرجة أقل، مثل إعادة 

غرس األشجار عىل طول ضفاف املسطحات املائية )ملنع تآكل الرتبة 

وتخفيض درجة حرارة املياه أو لتوفري مصدات تحمي املحاصيل من 

الرياح(، واستخدام الري واالستثامر يف مخططات جمع املياه، مثل تدابري 

صون الرتبة واملياه.239 وتشري تقارير أيًضا إىل غرس األشجار الذي يبارشه 

يف معظمه مربو املاشية لحامية ماشيتهم من اإلجهاد الحراري.240  

ويف زامبيــا ومالوي والنيجر، ميكــن لتقلبات املناخ والصدمات املناخية 

أن تُشــكِّل عوامل تدفع نحو تنويع املحاصيل والدخل.241 ويف شــامل 

رشق غانا، تدفع مواســم الجفاف املطول املزارعني إىل البحث عن 

املزيــد من فرص العمل غري الزراعــي.242 ويف جنوب أفريقيا، تتمثل 

إحدى اســرتاتيجيات التكيُّــف عىل األجل القصري مع فرتات الجفاف يف 

التحــول من الزراعــة نحو إدارة الرثوة الحيوانية.243 ويف حني أن هذه 

االســرتاتيجية فعالــة يف الحد مــن االعتامد عىل املحاصيل التي ميكن أن 

يصيبها الفشــل بســبب نقص األمطار، يالحظ املزارعون انخفاًضا يف 

مــوارد الرعي نتيجة لهذا التحول. 

دت أيًضــا الهجرة الداخلية، ســواًء أكانت موســمية أو أطول  وُحــدِّ

أمــًدا، بأنهــا إحدى اســرتاتيجيات التكيُّف الرئيســية التي تســتخدمها 

األرُس لتنويــع دخلهــا اســتجابة للصدمــات املتصلة وكاســرتاتيجية 

للتخفيــف مــن املخاطــر.244 ويــرى الكثري مــن الباحثني أن ذلك ميثل 

اســرتاتيجية تقليديــة تتيــح لألفراد فرصــة لتنويــع دخلهم، وتنويع 

املخاطــر التــي تتعــرض لها أرسهم، وإرســال األموال إىل أفراد أرسهم، 

وبالتــايل تعزيــز القــدرة عىل الصمود يف أوطانهم.245 وتُســاهم 

الهجــرة يف تجميــع املخاطــر أو تجنبهــا يف الحيز املــكاين ويكللها 

النجــاح بصفــة خاصــة عندما تقــرتن مبعلومات واضحــة عن النقص 

املحتمــل يف هطول األمطار.246  

وعندمــا يكــون متويل انتقال فرد من أفراد األرسة إىل مكان آخر 

داخــل البلد مجزيًا أكرث من ســائر البدائــل، تتيح الهجرة لألرس الفقرية 

اســرتاتيجية محتملة إلدارة املخاطر. وعالوة عىل ذلك، تســتهدف 

األرُس األماكــن التــي يقــل فيها االرتباط إىل أدىن حد بني مخاطر الدخل 

واملخاطــر يف مواطنهم األصلية.247  

ويف شــامل نيجرييا، تزداد لدى األرس التي تواجه مخاطر أكرب قبل 

وقوعهــا احتامالت أن يكــون من بني أفرادها مهاجر واحد عىل األقل.248 

ويف جمهوريــة تنزانيا املتحدة، يؤدي انخفاض الدخل الزراعي بنســبة 

1 يف املائــة جراء الزيــادات يف الصدمات املناخية لدى األرسة الريفية 

املتوســطة إىل احتامل الهجرة بنســبة 13 يف املائة يف املتوســط يف غضون 

الســنة التاليــة. غري أن هــذا التأثري ال يتضح بصورة ملحوظة إالّ يف األرُس 

املندرجة يف املســتوى املتوســط من توزيع الرثوة، وهو ما يوحي بأن 

لية. وال  اختيــار الهجرة كاســرتاتيجية للتكيُّف يتوقف عىل الهبات األوَّ

ينطبــق ذلك بالرضورة عىل الحاالت التــي يعتمد فيها الدخل اعتامًدا 
كبريًا عىل الزراعة.249

والخالصــة أن املزارعني يتخذون بالفعل تدابــري للتعامل مع التقلبات 

املناخيــة واألحوال املناخيــة القصوى. ويتوقف األخذ بهذه التدابري 

بعــد وقوع فرتات من األحوال املناخيــة القصوى عىل طبيعة الظاهرة 

ودرجــة األثر عــىل إمكانية حصول األرسة عىل األغذية والدخل. 

ويتوقــف ذلك أيًضــا بدرجة كبرية عىل قدرة الناس عىل الوصول إىل 

خدمات اإلرشــاد، واملعلومات، واالئتامنات، واملدخرات، وخيارات 

ســبل كســب العيش. وبدون معايري استدامة واضحة – تقتيض اتساق 

التدخالت والسياســات - ميكن أن يكون الســرتاتيجيات التكيُّف تأثريات 

ضارة. ويف معظم الحاالت، ميكن أن تكون اســتجابة األرسة املبارشة 
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لتقلبــات املناخ واألحــوال املناخية القصوى ضارة باألمن الغذايئ 

والتغذيــة ألن جودة األغذية املســتهلكة تتأثر تأثرًا كبريًا بالصدمات 

الخارجيــة، مثل ازدياد أســعار األغذية والكوارث املرتبطة باملناخ.

احلاالت اليت مل تعد فيها اسرتاتيجيات التصدي 
والتكيُّف هي اخليار

ميكــن للظواهر املناخيــة املتطرفة والتقلبــات املناخية املمتدة/

املتكــررة، يف أشــد صورها، أن تفيض إىل انهيار آليــات التأقلم وفقدان 

ُســبل كســب العيش. وميكن أن يدفع ذلك نحو الهجرة والعوز بســبب 

الضوائــق التــي يعانيهــا الناس عندما ال تتــاح أمامهم أي خيارات 

عملية أخرى للحفاظ عىل ُســبل كســب معيشــتهم، وهو ما ميكن أن 

يفــيض إىل املجاعة واملوت.

والواقع أن الصدمات املناخية املتطرفة ميكن أن تُشّكل دافًعا قويًا 

للهجرة والنزوح القسي )الشكل 39(. ودفعت الكوارث الناجمة عن 

أخطار متصلة بالظواهر املناخية أكرث من 17.5 مليون شخص إىل ترك 

منازلهم يف عام 2014. 250 

ومعظــم حاالت النزوح الناشــئة عن الظواهــر السيعة الحدوث تكون 

ملســافات قصرية وتشــمل تحركات مؤقتة.251 غــري أنه يف الحاالت التي 

تتكــرر فيهــا الصدمــات املناخية، ميكن أن تصبــح أمناط التحرك دورية 

رة. ويف بنغالديش،  واســتباقية ودامئة بســبب املخاطر املقبلــة املتصوَّ

نــزح زهــاء 22 يف املائة من األرس الريفية املترضرة مــن الفيضانات 

العنيفــة و16 يف املائــة من املترضرين من تــآكل ضفاف األنهار إىل 

الحرضية.252   املناطق 

الشكل 39
املستوى العاملي للنزوح حبسب نوع الكارثة، 2008 - 2014

مالحظــات: مجمــوع عــدد النازحــني ونســبتهم املئوية يف ما بني عامي 2008 و2014 بحســب نوعني واســعني من فئات الكوارث: كوارث الطقــس والكوارث الجيوفيزيائية. ووفًقا لنظام التصنيــف املعتمد يف قاعدة البيانات 
الدولية للكوارث، تشــمل الظواهر الجيوفيزيائية الكوارث، والتحركات الجامعية للســكان، والنشــاط الربكاين؛ ويشــمل الطقس كوارث الظواهر الجوية )العواصف ودرجات الحرارة الشــديدة(، واملائية )الفيضانات 

واالنهيــارات األرضيــة وحركــة األمــواج( واألحــوال املناخية )موجات الجفاف، وحرائق الغابات(. وترجع الفروق يف املجمــوع إىل تقريب األرقام إىل أقرب نقطة عرشية. 

املصــدر: التقديــرات العاملية )2015(، واســتُمدت البيانات حتــى يونيو/حزيران 2015 من مركز رصد الترشد الداخيل.
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ومــن أمثلــة الظواهــر املناخية املتطرفة موجة الجفــاف التي اجتاحت 

رشق أفريقيــا يف عــام 2011 واملجاعة التي ابتُليــت بها الصومال يف 

الفــرتة 2011-2012، والتي أفضت، باالقرتان مــع عوامل الضعف 

األخــرى - النزاع، وارتفاع أســعار األغذية العاملية والعوامــل الهيكلية 

الطويلة األمد األخرى - إىل انهيار آليات التصدي وُســبل كســب 

العيــش، مام تســبب يف العوز ومســتويات كارثية من انعدام األمن 

الغذايئ وســوء التغذية. وأســفرت تلك الظواهر عن أزمة غذائية 

شــديدة يف إثيوبيا وجيبويت والصومال وكينيا باتت معها ُســبل كســب 

عيش 9.5 ماليني شــخص مهددة.

وفــّر كثري من الالجئني مــن جنوب الصومال إىل بلدان الجوار، مثل 

إثيوبيــا وكينيــا، التي أفىض فيها اكتظاظ الســكان والظروف غري الصحية 

وســوء التغذية الشــديد إىل عدد كبري من الوفيات. وتأثرت أيًضا بلدان 

أخرى يف رشق أفريقيا، مبا فيها أنحاء من أوغندا وجنوب الســودان 

والســودان. وأُعلنت مجاعــة يف منطقتني يف األنحاء الجنوبية من 

الصومــال يف يوليو/متــوز 2012، وكانت تلك هي املرة األوىل التي تُعلن 

فيهــا األمــم املتحدة مجاعة يف اإلقليم منذ 30 عاًما تقريبًا. ومام يؤســف 

له أن عرشات اآلالف من األشــخاص يعتقد أنهم لقوا حتفهم يف جنوب 

الصومــال قبل إعالن املجاعة.253  

التعرض للمخاطر والضعف يف مواجهتها لدى ُسبل 
كسب العيش ومجموعات السكان

يُشــري التحليــل الوارد يف هــذا التقرير حتى اآلن إىل أن تقلبات املناخ 

واألحــوال املناخية القصوى تقــوِّض األمن الغذايئ والتغذية. وتتوقف 

اآلثــار الدقيقة عىل مدى تعرض الســكان للصدمات املناخية ومدى 

ضعفهــم يف مواجهة تلك الصدمات. ويُشــري الضعف هنا إىل عدم 

ات الخارجية، مبا يشــمل تجنب الرضر  القــدرة عىل التأقلم مع التغريُّ

عند التعرض لخطر من األخطار. ويشــمل ذلك عدم قدرة النســاء عىل 

تجنــب الخطر أو الصدمة؛ وعــدم القدرة عىل توقعه؛ واتخاذ تدابري 

لتجنبــه أو للحــد من أثره؛ والتأقلــم معه؛ والنهوض منه.254 وتبني األدلة 

أن البلــدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط معرَّضة بصورة متزايدة 

ألحــوال مناخية قصوى وبــات ضعفها يف مواجهة تلك األحوال عامل 

خطــر أهم لألمن الغذايئ والتغذية.

وميكن تضخيم أو تقليص اإلجهاد أو الصدمة بصفة عامة تبًعا ألوجه 

الضعف عند كل مستوى من مستويات النظام. وميكن يف كثري من 

الحاالت أن تتضخم الصدمات واملخاطر املناخية عن طريق ما ييل:

e  عوامل اإلجهاد البيئية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية، التي

متس مًعا ُسبل كسب العيش ويُعزز كل منها اآلخر يف العملية، ولكن 

سلبًا يف كثري من األحيان.255 ومام يفاقم جوانب الضعف يف بعض 

الحاالت نقص التعليم ومرافق الرعاية الصحية، وهو ما يفيض إىل 

عقبات اقتصادية ترتتَّب عليها تأثريات طويلة األجل.256  

e  وتكرار عوامل اإلجهاد والصدمات مبرور الوقت، التي تتســبب

يف تآكل أصول األرس وقدرتها عىل التصدي. من ذلك عىل ســبيل 

املثــال أن موجة جفاف ميكــن أن تزيد الضعف يف مواجهة موجات 

جفــاف تالية من خــالل ما ييل: )1( إضعاف الرثوة الحيوانية 

وجعلهــا أكــرث ضعًفا يف مواجهة األمراض؛ أو )2( عرقلة إنتاج 

األغذية، مام يدفع باألرس إىل األخذ باســرتاتيجيات تأقلم ســلبية، 

مثــل بيع أصولها أو تخفيضها. 

e  والقــدرة املحــدودة عىل التأقلــم والتكيُّف يف حال افتقار األرس

إىل الوســيلة الســليمة، وبالتايل ميكــن للصدمات املناخية أن 

تســاهم يف زيادة الضعف. وتســفر اإلجراءات التي ال تســاعد عىل 

التكيُّف أو اإلجراءات التي تقوِّض اســتدامة ُســبل كســب العيش 

يف املــدى البعيد، عن مســارات ســلبية، ورشاك للفقر، ومفاقمة 

املساواة.257   عدم 

e  والفقر واســتمرار عدم املســاواة، وهام من بني أبرز ظروف

تشــكيل الضعف املتصــل باملناخ.260 وهذا يعّزز الظروف التي ال 

ميلك فيها الناس ســوى أصول قليلة لتســييلها يف أوقات الشــدة أو 

األزمــة.  والفقــراء هم أول من يعاين تآكل األصول، ورشاك الفقر، 

وحواجــز التكيُّف وقيــوده. ( وتُبقي الكوارث املرتبطة باملناخ 

األشــخاص رازحني تحت وطأة الفقر أو تعيدهم إليه، وهي بذلك 

أحد األســباب وراء صعوبة القضاء عىل الفقر. من ذلك عىل ســبيل 

املثال أن 45 يف املائة من األرس الفقرية يف الســنغال فرت من الفقر 

يف مــا بــني عامي 2006 و2011، ولكن 40 يف املائة من األرس غري 

الفقــرية أصبحت فقرية لتبقــى بذلك معدالت الفقر عىل حالها دون 

تغيري يُذكر.261  

e  والتهميش، وهو عامل حاســم ألن الضعف يف مواجهة الصدمات

املناخيــة والتكيُّف مع تلك الصدمــات يعتمد عىل فرص يحكمها 

د بني العالقات االجتامعية واملؤسســات واملنظامت  التفاعــل املعقَّ

والسياســات.262 وتتأثر الفئــات املحرومة اجتامعيًا واقتصاديًا 

والفئات املهمشــة بصورة غري متناســبة بتقلبات املناخ واألحوال 

القصوى.263   املناخية 
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د  ولذلك، فإن أثر الصدمة املناخية أو مخاطر األثر الناجم عنها محدَّ

بالسياق - لن يعتمد فقط عىل طبيعة وشدة الصدمة، بل وكذلك عىل 

هشاشة النظام/ُسبل كسب العيش يف ما يتعلق بهذا الخطر.264 وعالوة 

عىل ذلك، يختلف تأثر ُسبل كسب العيش مبختلف الصدمات وعوامل 

اإلجهاد املناخية، تبًعا ألنواع ُسبل كسب العيش )إذا كانت قامئة عىل 

زراعة املحاصيل، أو الرثوة الحيوانية، أو صيد األسامك، أو األشجار، أو 

املوارد الطبيعية املتجددة األخرى، أو أي مجموعة من هذه األنواع( 

وقدرتها عىل تحمل آثار الجفاف أو الفيضانات أو العواصف.

ولهذه األسباب - طبيعة الصدمة وشدتها، وهشاشة النظام/وسيلة كسب 

العيش، ونوع وسيلة كسب العيش - تتعرض بعض ُسبل كسب العيش 

واملجموعات السكانية للضعف أكرث من غريها، وتزداد مخاطر ازدياد 

انعدام أمنها الغذايئ وسوء تغذيتها. وتشمل التأثريات التي تقع عىل 

دة ما ييل: مجموعات محدَّ

e  املزارع األرسية الصغرية والعامل الزراعيني: غالبية فقراء العامل

واألشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغذايئ من سكان الريف، 

سواًء أكانوا مزارعني، أم يعملون يف الصيد، أم عاماًل معتمدين اعتامًدا 

مبارًشا أو غري مبارش عىل الزراعة لكسب دخلهم. ويتعرض هؤالء 

األشخاص بالتايل تعرًضا مبارًشا ألي مخاطر تؤثر عىل اإلنتاج الزراعي. 

وتعاين املزارع األرسية الصغرية عىل وجه الخصوص ضعًفا شديًدا. 

من ذلك عىل سبيل املثال أن املزرعة األرسية الصغرية التي تعتمد يف 

العادة عىل محصول واحد بداًل من اعتامدها عىل نظام أكرث تنوًعا، 

ستكون أكرث ضعًفا يف مواجهة آفة تؤثر عىل ذلك املحصول. ويؤثر 

الجفاف عىل املنطقة املعرَّضة لندرة املياه أو نظام الزراعة البعلية 

أكرث من تأثريه عىل نظام الزراعة املعتمد عىل مياه الري. ولذلك فإن 

املزارع األرسية الصغرية املعتمدة اعتامًدا كاماًل عىل الزراعة البعلية 

تكون من وجهة النظر االقتصادية أكرث ضعًفا يف مواجهة املناخ 

مقارنة باملزارع األكرب التي لديها مصادر أخرى للمياه. 

e  واملجموعات السكانية األفقر: تُشري األدلة إىل أن األرس األفقر عندما

تواجه صدمة فإنها تُخفِّض عىل األرجح استهالكها، وأما األرس األفضل 

حااًل فتكون لديها القدرة عىل الحصول عىل االئتامنات واملدخرات 

وتسييل أصولها لتغطية ما تواجهه من عجز.  ويعني ذلك أنها 

تختار بني تقييد االستهالك وتسوية األصول دون أن يكون أمامها أي 

بدائل مأمونة أخرى. ومام يدعو إىل الدهشة أن األشخاص الذين 

ينتمون إىل فئات منخفضة الدخل هم األشخاص الذين يهاجرون 

عىل األرجح، غري أن قدراتهم عىل التأقلم والتكيُّف مع الصدمات 

املناخية ومستويات أمنهم الغذايئ وتغذيتهم ال تتحسن بالرضورة 

ن الحصول عىل  عندما ينتقلون إىل بيئات حرضية. وبينام قد يتحسَّ

أغذية متنوعة ومغذية عىل مدار السنة يف املناطق الحرضية بالنسبة 

لألشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، يزداد االعتامد عىل 

األغذية الكثيفة الطاقة واملصنعة بدرجة كبرية وأغذية الشارع. وغالبًا 

ما تكون األغذية املتاحة واأليس تكلفة عىل سكان الحرض الفقراء 

أغذية غري صحية وميكن أن يثري االعتامد عليها مخاطر سوء التغذية 

واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذايئ. 

e  ومجموعات السكان التي تعاين مستويات أكرب من عدم املساواة

والتهميش: هناك أدلة متزايدة وتوافق كبري يف اآلراء266 بشأن اآلثار 

الناجمة عن عدم املساواة واملخاطر املتصلة بالصدمات املناخية. 

وينشأ الضعف عن تقاطع مختلف أوجه عدم املساواة وهياكل 

السلطة غري املتكافئة، والتي تكون بالتايل متاميزة اجتامعيًا.267 من 

ذلك عىل سبيل املثال أن تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية 

د السكان األصليني الفقراء واملهمشني  الدولية املعنية بتغريُّ املناخ حدَّ

يف أمريكا الشاملية268 ويف أفريقيا269 بأنهم يعانون ضعًفا شديًدا إزاء 

الصدمات املناخية.

e  والنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص املعزولون اجتامعًيا: كام

تبنيَّ من قبل، يشتد الضعف يف كثري من األحيان يف صفوف هذه 

املجموعة التي تشمل أيضا السكان األصليني واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

وتعاين هذه املجموعات السكانية جوانب حرمان متعددة متنعهم 

من إدارة املخاطر والصدمات اليومية،270 ويُشكِّل ذلك حواجز كبرية 

تحول بينهم وبني التكيُّف. 

e  ويتباين تأثر الرجال والنساء بالصدمات املناخية. ينشأ هذا

االختالف عن اختالف دور كل منهام يف املجتمع، كام ينشأ عن 

الطريقة التي تُعزَّز بها تلك األدوار أو تقيَّد من خالل سائر أبعاد 

عدم املساواة، وتصورات املخاطر، وطبيعة استجابتهم لألخطار. 

ل  ونتيجة للظواهر املناخية املتطرفة والكوارث املتصلة باملناخ، تتحمَّ

املرأة يف كثري من األحيان واجبات إضافية كعاملة وكمقدمة للرعاية 

ألسباب تشمل عىل سبيل املثال االغرتاب الداخيل للذكور. وتواجه 

املرأة ضغوطًا نفسية وعاطفية أشد، وانخفاض املتناول من األغذية، 

ونتائج الصحة العقلية املعاكسة بسبب النزوح، وازدياد حوادث 

العنف املنزيل يف بعض الحاالت )اإلطار 13(.

e  الرُضع واألطفال الصغار واملراهقات: غالبًا ما يكون هؤالء األشخاص

الصغار أكرث عرضًة للمخاطر وأكرث ضعًفا يف مواجهة تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى بسبب القدرة املحدودة عىل التحرك 

والقابلية لإلصابة باألمراض املعدية وعدم توافر الرعاية الكافية )مبا 

يشمل التغذية واملتناول من األغذية( والعزلة االجتامعية. وميكن 
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اإلطار 13
األبعاد اجلنسانية للضعف يف مواجهة الصدمات املناخية

تعني املرأة بصفة خاصة ضعًفا يف مواجهة تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى ، وينبع ضعفها من القيود املفروضة عىل إمكانية وصولها إىل املوارد 

االجتامعية والبيئية املطلوبة للتكيُّف.

وتقــل فرص وصول املرأة إىل املــوارد املالية واألرايض والتعليم والصحة 

والحقوق األساســية األخرى مقارنة بالرجــال يف كثري من االقتصادات الريفية 

ونُظــم كســب العيش القامئة عــىل املوارد. ومن بني العوامل املحرِّكة األخرى 

لعدم املســاواة بني الجنســني اإلقصاء االجتامعي من عمليات صنع القرار 

وأســواق العمــل، مام يجعل املرأة أقل قدرة عــىل التأقلم والتكيف مع آثار 
تغريُّ املناخ.1

وتبنيَّ يف مقاطعة بونغو يف شامل رشق غانا أن األرس التي يرأسها رجال 

أكرث قدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات املناخية مقارنة باألرس التي ترأسها 

نساء، وذلك من حيث الدخل والحصول عىل األغذية، واألصول، والقدرة عىل 

التكيُّف. ويرجع السبب وراء هذا التفاوت إىل حقوق املرأة املحدودة يف 

عمليات صنع القرارات املتعلقة بسبل كسب العيش وضيق ُسبل وصولها إىل 

األرايض واملوارد اإلنتاجية األخرى، وهو ما أدى بدوره إىل الحد من الخيارات 

املتاحة لها ملواجهة الصدمات املناخية والتكيف معها. وتبنيَّ أيًضا أن األرس 

التي يرأسها رجال تستخدم تدابري التكيُّف مبعدل يزيد 0.8 مرات عىل األرس 
التي ترأسها نساء.2

وتبنيَّ أن وصول أفراد األرسة اإلناث إىل االئتامنات يف معظم البلدان يقل 

بنسبة ترتاوح بني 5 و10 يف املائة عن نظرائها من الرجال.3 وعالوة عىل ذلك، 

ميكن للمعايري االجتامعية أو قيود الوقت أن تحول دون استفادة املرأة من 

فرص العمل غري الزراعي، وهو ما يؤثر عىل مستوى ضعفها ودخلها وقدرتها 

عىل تكييف إنتاجها الزراعي. وللرجال فقط يف بعض املجتمعات املحلية الحق 

يف زراعة محاصيل معيَّنة أو الوصول إىل األسواق. وباإلضافة إىل ذلك، تتطلب 

مامرسات التكيُّف استثامرات يف النقد، أو الوقت، أو العاملة، وبالتايل تنطوي 

عىل تكاليف باهظة بالنسبة لألرس التي تضيق ُسبل وصولها إىل االئتامنات 

ويقل فيها عدد أفرادها البالغني - ومعظمهم من اإلناث - يف سن العمل. 

وباإلضافة إىل ذلك، بالنظر إىل أن املرأة تعمل أساًسا كمقدمة للرعاية 

وموفِّرة لألغذية واملاء والوقود، فإنها أكرث تأثرًا عندما تقع موجات جفاف 

وفيضانات. من ذلك عىل سبيل املثال أنه يف ظل ازدياد طول مواسم الجفاف، 

تتحمل املرأة أعباء عمل أكرب إلطعام أرستها ورعايتها بدون دعم. ويف أفريقيا 

الوسطى التي اختفى فيها ما يصل إىل 90 يف املائة من بحرية تشاد، تضطر 

املرأة إىل السري مسافات أطول لجمع املياه.

وكنتيجة اجتامعية غري مبارشة للكوارث املرتبطة باملناخ، وكذلك بسبب 

األحوال املناخية البطيئة الظهور، ازداد العنف القائم عىل نوع الجنس داخل 

األرسة يف فييت نام4 وبنغالديش5 بسبب ازدياد اإلجهاد والتوتر، والفقدان 

والحزن، وتعطل شبكات األمان.

وأخريًا، تُشري البيانات املستمدة من الهند إىل أن التعرض لكارثة )يف 

العادة يف شكل فيضانات وموجات جفاف ودرجات حرارة شديدة( يؤثر تأثريًا 

أسوأ كثريًا عىل النقص التغذوي بني البنات  عىل األوالد، ورمبا يرجع ذلك إىل 

االستجابات السلوكية املتاميزة من اآلباء وغري ذلك من حاالت العزوف عن 

االستثامر يف رأس املال البرشي للبنات.6 والواقع أن استمرار التفاوتات بني 

الجنسني يف التغذية ميكن أن متيل إعطاء األولوية لألطفال الذكور عىل األطفال 

اإلناث يف مامرسات الرعاية داخل األرسة، ويف توزيع األغذية، والحصول عىل 

الرعاية الصحية، وتقل بالتايل مخاطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد. ويف رواندا، 

تبنّي أن معدالت اإلصابة بالتقزم بني البنات اللوايت يولدن أثناء عجز املحاصيل 

أعىل منها بني من يولدن عندما ال يوجد عجز يف املحاصيل )انخفض االنحراف 

املعياري لطولهن مقابل عمرهن مبقدار 0.86 درجة، بدون أي آثار سلبية 

ملحوظة بني األوالد(. ويرجع املؤلفون االختالفات امللحوظة بني الجنسني إىل 

التغذية التفضيلية لألوالد.7 
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للتأثريات املعاكسة عىل الوضع التغذوي يف مقتبل العمر أن تؤثر 

عىل النمو والنامء واألداء املدريس وإمكانية الكسب طوال العمر 

تأثريًا ال سبيل إىل إصالحه. ونوقشت بالفعل اآلثار عىل التغذية 

والصحة، ولكن من املهم إضافة اعتبارات أخرى. أواًل، بينام يتأثر 

األشخاص البالغون واألطفال األكرب سًنا تأثرًا أشد ببعض األمراض 

املنقولة بالناقالت الحساسة للمناخ، مثل الحمى النزفية، يلقى صغار 

األطفال حتفهم عىل األرجح أو يتعرضون ألرضار شديدة، جراء 

أمراض اإلسهال )التي تسببها الفيضانات عىل سبيل املثال( ويقعون 

يف حلقة مفرغة من العدوى وسوء التغذية. وثانيًا، ميكن، بسبب 

األحوال املناخية القصوى والكوارث املرتبطة باملناخ، أن يفقد األطفال 

إمكانية الحصول عىل التعليم والوصول إىل مرافق الرعاية الصحية 

وقد يضطرون إىل العمل لدعم أرسهم. وميكن أن يزيد ذلك تعرض 

األطفال واملراهقات للعنف العاطفي والبدين والجنيس.271 وميكن 

للصدمات املناخية بوجه عام أن تفاقم بالتايل التفاوتات القامئة التي 

تؤثر تأثريًا غري متناسب عىل األطفال وتحد من فرصهم يف املستقبل.

وتشتد الحاجة إىل اتساق السياسات والربامج ملعالجة ازدياد املخاطر 

التي تتعرض لها ُسبل كسب العيش وضعفها يف مواجهة تلك املخاطر، ال 

سيام بني املجموعات السكانية املحرومة. وبدون تخطيط سليم، ستؤثر 

التقلبات املناخية واألحوال املناخية القصوى عىل الضعف يف مواجهة 

الظواهر املناخية القصوى يف املستقبل. وميكن ألي زيادة يف األحوال 

املناخية القصوى أن تفاقم ضعف املجموعات السكانية املحرومة من 

خالل تأثريات معاكسة عىل منائهم يف املدى البعيد إذا مل تُتخذ أي 

إجراءات لزيادة قدرتهم عىل الصمود عىل كافة املستويات )اإلنتاجية 

واالجتامعية واملناخية والبيئية(.

4.2 العمل حنو حتقيق 

االتساق بني السياسات 
والربامج واملمارسات من 

أجل التصدي لتقلبات 
املناخ واألحوال املناخية 

القصوى
الرسائل الرئيسية

ç  ينبغي توســيع نطاق اإلجراءات يف ما بني القطاعات من أجل

تعزيز قدرة ســبل كســب العيش والنظم الغذائية عىل مواجهة تقلبات 

املنــاخ واألحوال املناخية القصــوى. وينبغي اتخاذ مثل هذه اإلجراءات 

عن طريق سياســات وبرامج ومامرســات متكاملة للحد من مخاطر 

الكــوارث وإدارتهــا والتكيف مع تغري املناخ يف إطار رؤية قصرية 

ومتوسطة وطويلة األجل.

ç  ومن املهم عند رســم السياســات والربامج مراعاة حقيقة أن

للتكيف حدود يف بعض الســياقات. وقد يســتدعي ذلك تحويل النظم 

نفســها بطريقة تؤدي إىل زيادة القدرة عىل الصمود.

ç  وتعتــرب القدرة عىل مواجهة تغري املناخ عاماًل أساســيًا وتتطلب

تدخالت محددة الســياق من أجل توقع آثار تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى والحد منها والتكيف معها وبناء قدرة ســبل كســب 

العيــش والنظم الغذائيــة والتغذية عىل مواجهة الصدمات وحاالت 

املناخية. اإلجهاد 

ç  وينبغي أن تســتند سياســات وبرامج القدرة عىل مواجهة تغري

املناخ، ليك تكون ناجحة عرب ســبل كســب العيش والنظم الغذائية 

وملعالجة انعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية بجميع أشــكاله، إىل 

عمليــات تقييم مخاطر تغري املنــاخ واملعارف العلمية واملتعددة 

التخصصات واملشــرتكة بني القطاعات، والنهج التشــاركية والشاملة، 

والنهج اإلنســانية واإلمنائية املختلطــة مدفوعة باحتياجات املجموعات 

الســكانية املعرضة ملخاطر تغري املناخ.
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ç  وتتطلب الحلول تعزيز الرشاكات والقدرات يف مجال إدارة املخاطر

وإتاحة متويل لعدة سنوات وميكن التنبؤ به وواسع النطاق لسياسات 

وبرامج ومامرسات الحد من املخاطر وإدارتها والتكيّف مع تغري املناخ.

ç  وينطوي تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز القدرة

عىل مواجهة تغري املناخ عىل اعتامد وتجديد أدوات وتدخالت مثل 

آلية رصد املخاطر ونظم اإلنذار املبكر؛ واالستعداد لحاالت الطوارئ 

والتصدي لها؛ وتدابري التخفيف من التعرض للمخاطر؛ والحامية 

االجتامعية التي تتصدى للصدمات، وتحويل املخاطر والتمويل املستند 

إىل التوقعات؛ وهياكل متينة إلدارة املخاطر يف النظام القائم عىل 

العالقة بني البيئة والصحة واألغذية.

تبنّي التحاليل واألدلة املقدمة حتى اآلن كيف أن التقلبات املناخية 

واألحوال املناخية القصوى تقّوض توافر األغذية والحصول عليها 

واستخدامها واستقرارها. وهي تنطوي أيًضا عىل تحديات بالنسبة إىل 

مامرسات الرعاية الصحية وبالتايل فهي من بني العوامل الكامنة وراء 

انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف أجزاء عدة من العامل. ويتمثل 

الجانب الحاسم للميض قدًما يف بناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ 

وسوف يتطلب ذلك توسيع نطاق السياسات والربامج واملامرسات وإيجاد 

طرق أفضل للعمل من أجل ضامن نجاحها.

وتعني القدرة عىل الصمود بوجه عام قدرات األفراد واملجموعات 

واملجتمعات املحلية واملؤسسات عىل التوقع واالستيعاب )أي التأقلم( 

والتكيّف والتحول يف مواجهة الصدمات.272 ولذلك، ينبغي للتدخالت 

الرامية إىل الحد من أوجه الضعف وتعزيز القدرة عىل الصمود أن تهدف 

إىل تعزيز هذه القدرات ترقبًا وتصديًا لتقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى التي تقوض األمن الغذايئ والتغذية.

ويؤدي مفهوم القدرة عىل الصمود، والقدرة عىل مواجهة تغري املناخ 

بالتحديد، دورًا هاًما يف العمليات السياسية العاملية. ويصف هذا الجزء األطر 

واملفاهيم السياسية العاملية الحالية التي ميكن أن توفر األساس للجهود 

املبذولة لبناء القدرة عىل الصمود باإلضافة إىل الحاجة للحد من تجزئة 

التدخالت بني مختلف الكيانات والرشكاء العامليني. ويشري هذا الجزء أيًضا 

إىل أنه، رغم اسرتشاد الحكومات الوطنية واملحلية بعمليات سياسية عاملية 

متكاملة عىل نحو أفضل، فإنها تحتاج أيًضا إىل تخطي عدد من التحديات 

الخاصة بكل سياق عند محاولة تحديد تدابري للوقاية من املخاطر ومعالجة 

آثار تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى املتزايدة. ونظرًا إىل التحديات 

عىل جميع املستويات )العاملية والوطنية واملحلية( والتعقيدات التي ينطوي 

عليها بناء القدرة عىل الصمود، يقدم هذا الجزء أيًضا توصيات بشأن العوامل 

الشاملة لعدة قطاعات واألدوات واآلليات املحددة التي قد تساهم يف وضع 

سياسات ومامرسات ناجحة للتصدي للمخاطر املناخية.

األطر والعمليات واملفاهيم السياسية العاملية 
للتصدي للتهديدات وأثر تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى عىل األمن الغذايئ والتغذية
من املهم فهم عدد من أبعاد السياسة العاملية ومجموعة واسعة من الجهات 

الفاعلة املختلفة إذا ما أردنا النظر يف الحلول املمكنة للتصدي لتهديدات وأثر 

تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل األمن الغذايئ والتغذية. وهناك 

أربعة أطر تابعة لألمم املتحدة وعملية عاملية واحدة متعددة أصحاب 

املصلحة وتتسم بأهمية خاصة )الشكل 40(.273 ويقدم كل إطار املفاهيم 

الرئيسية رغم وجود هذه األطر يف مجاالت سياسية منعزلة واختالف املنصات 

والعمليات التي تعني الحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين والخرباء الفنيني:

e  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ - التي تم التفاوض من

خاللها عىل اتفاق باريس لعام 2015 وتقدم هيكاًل للسياسات لدعم 

أهداف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. ويشمل التكيف مع 

تغري املناخ إجراءات إلدارة وتقليص مخاطر وآثار املخاطر املرتبطة باملناخ 

وتقلبات املناخ وتغري املناخ التدريجي بشكل عام. وتبنّي املساهامت 

املحددة الوطنية274 وخطط التكيف الوطنية275 وبرامج العمل الوطنية 

الخاصة بالتكيف276 مدى تكيف البلدان مع تغري املناخ.

e  ،)2030-2015( ويوفر إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة

الذي اعتمد يف عام 2015 ، إطارًا عامليًا لتدابري الحد من مخاطر 

الكوارث وإدارتها، التي تشمل إدارة الكوارث اإلنسانية أو االستجابة 

لحاالت الطوارئ. وتعترب إدارة مخاطر الكوارث تطبيًقا فعليًا لسياسات 

واسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث طوال دورتها أي قبل حدوث 

الكوارث وخاللها وبعدها.277 وتستمد تدابري الحد من مخاطر الكوارث 

وإدارتها جذورها يف املجاالت اإلنسانية والتنموية ويدعمها عىل 

الصعيد العاملي مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث. 

وتشري تدابري الحد من مخاطر الكوارث يف إطار تركيزها عىل األحوال 

املناخية القصوى والجمع بني إدارة الكوارث الفورية ومنع املخاطر 

عىل املدى الطويل، إىل األهداف السياسية والتدابري االسرتاتيجية 

والفعالة املستخدمة لتوقع مخاطر الكوارث والوقاية منها يف املستقبل 

من أجل الحد من أوجه الضعف والتعرض إىل املخاطر مبا يف ذلك 

األحوال املناخية القصوى.
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خطة عام 2030
أهداف التنمية ا�ستدامة

اتفاقية ا�مم ا�تحدة ا�طارية بشأن تغ�� ا�ناخ  –اتفاق باريس
ا�س�اتيجية الدولية للحد من الكوارث  –
إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

ا�ؤ¡ر الدو� الثا� ا�عنى بالتغذية – 
عقد ا�مم ا�تحدة للعمل من أجل التغذية

مؤ¡ر القمة العا�ي للعمل ا�نسا� – 
خطة العمل من أجل ا�نسانية

التكي�ف مع 
تغ�� ا�ناخ

برامج الحد من مخاطر 
الكوارث وإدارتها والتكيف مع 
تغ� ا�ناخ ا�راعية للتغذية

الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 
(الحد من مخاطر الكوارث و إدارة 

مخاطر الكوارث)

الع�قة القا�ة ب� التنمية 
والعمل ا�نسا�

(القدرة ع� الصمود � وجه ا�ناخ - عن� 
أسا� لتحقيق أهداف التنمية ا�ستدامة)

e  واعتمد قادة العامل الخطة الطموحة العاملية بعنوان "تحويل

عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030" خالل مؤمتر قمة األمم 

املتحدة يف عام 2015. ويتعهد املجتمع الدويل مبوجب هذا اإلطار 

السياسايت العاملي بإنهاء الفقر والجوع وسوء التغذية والتصدي 

لتغري املناخ وتحقيق التنمية العادلة واملستدامة بأبعادها الثالثة 

)االجتامعية واالقتصادية والبيئية( بحلول عام 2030. 278 وينطوي 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش التي تتضمنها هذه 

الخطة عىل اعتامد جميع أصحاب املصلحة نُهًجا شاملة ومتسقة 

ومتقاربة وتشاركية مبا يف ذلك الجهات الفاعلة يف مجال العمل 

اإلنساين ومجاالت التنمية والسالم واملناخ. ويستهدف العديد من 

أهداف التنمية املستدامة - وال سيام هدف التنمية املستدامة 1 

بشأن القضاء عىل الفقر وهدف التنمية املستدامة 2 بشأن القضاء 

عىل الجوع وهدف التنمية املستدامة 13 بشأن مكافحة تغري املناخ، 

مقاصد محددة بشأن القدرة عىل الصمود.279  

e  وخالل املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية يف عام 2014، التزمت

البلدان واعتمدت اإلطار السياسايت العاملي إلنهاء جميع أشكال سوء 

التغذية - يف إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل ذي الصلة، 

مدعومة بإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة عن عقد األمم 

املتحدة من أجل التغذية، 2016-2025. وتقّر نتائج املؤمتر الدويل 

الثاين املعني بالتغذية بالحاجة إىل معالجة تأثريات تغري املناخ 

وتعزيز قدرة اإلمدادات الغذائية عىل الصمود يف املناطق املعرضة 

لألزمات. ويوفر عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية إطاًرا 

عمليًا لتكثيف الجهود الرامية إىل وضع حد للجوع واستئصال سوء 

التغذية بجميع أشكاله من أنحاء العامل كافة، مبا يف ذلك من خالل 

سياسات وبرامج الحد من املخاطر والتكيف مع تغري املناخ املراعية 

للتغذية مبا يعزز قدرة سبل كسب العيش والنظم الغذائية ألمناط 

صحية عىل الصمود.

e  والصفقة الكربى وقمة املؤمتر العاملي اإلنساين280 اللتان عقدتا يف

عام 2016 يف اسطنبول واملعروفتان بخطة العمل من أجل اإلنسانية 

هام عملية سياساتية عاملية متعددة أصحاب املصلحة وتسعيان 

إىل تحقيق ثالثة أهداف هي: تجديد وتنشيط االلتزام بالدفاع 

عن اإلنسانية والطابع العاملي ملبادئ العمل اإلنساين؛ واتخاذ 

مجموعة من اإلجراءات وااللتزامات امللموسة التي تهدف إىل متكني 

البلدان واملجتمعات املحلية من االستعداد بشكل أفضل لألزمات 

الشكل 40
املنصات السياسية العاملية والعمليات لدعم القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.
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والتصدي لها وضامن قدرتها عىل مواجهة الصدمات؛ ومشاركة 

أفضل املامرسات التي من شأنها املساعدة يف إنقاذ األرواح يف 

جميع أنحاء العامل، وتركيز العمل اإلنساين عىل األشخاص املترضرين 

وتخفيف املعاناة. وتتمحور التزامات العمل املتعددة أصحاب 

املصلحة الناتجة عن هذه القمة حول خمسة مواضيع أساسية مبا 

يف ذلك "عدم إهامل أحد" و"تغيري طريقة العمل لتحقيق الغايات 

املرجوة". وتتضمن هذه املواضيع مسارات عمل للحد من املخاطر 

وأوجه الضعف مع الرتكيز عىل املخاطر الطبيعية وتغري املناخ حيث 

متثل القدرة عىل الصمود عاماًل أساسيًا.281  

ورغــم افتقار هذه األطر والعمليات السياســية العاملية إىل املواءمة 

يف ما بينها، فإنها تشــمل جميعها أهداف القضاء عىل الجوع وســوء 

التغذية والحد من الفقر ومعالجة األســباب األساســية الكامنة وراء 

الضعــف مــن أجل بناء القدرة عــىل مواجهة املخاطر املتعددة مبا يف 

ذلــك املخاطر املرتبطــة باملناخ. وباإلضافة إىل ذلك، تدعو هذه األطر 

إىل تحول يتيح إحداث التغيري املنشــود لوضع العامل عىل مســار أكرث 

قدرة عىل الصمود واالســتدامة.

وتقوم اليوم األطراف الفاعلة يف املجالني اإلنساين والتنموي بتعزيز 

تقارب واتساق اإلجراءات الرامية إىل تحسني القدرة عىل مواجهة تغري 

املناخ من خالل حوار هام بشأن "العالقة القامئة بني التنمية والعمل 

اإلنساين" . وينظر هذا الحوار يف كيفية تلبية احتياجات السكان يف ظّل 

الفجوة املصطنعة القامئة حاليًا بني عمليات االستجابة عىل الصعيدين 

اإلنساين والتنموي مع دمج مفهوم القدرة عىل الصمود يف جميع 

الخطوات. ورغم افتقار النقاش بشأن العالقة القامئة بني التنمية والعمل 

اإلنساين إىل هيكلية سياساتية رسمية للتكيف مع تغري املناخ والحد 

من مخاطر الكوارث، فقد أعيد تنشيط هذا النقاش خالل مؤمتر القمة 

العاملي للعمل اإلنساين يف عام 2016. وقد دمج  مؤخرًا النقاش بشأن 

العالقة القامئة بني التنمية والعمل اإلنساين أيًضا اعتبارات السالم - ما 

يعرف اليوم باسم العالقة الثالثية - ليصبح أقرب إىل خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030.

التحديات القامئة أمام تصدي البلدان لتقلبات املناخ 
واألحوال املناخية القصوى

تواجــه الحكومات الوطنيــة واملحلية عدًدا من التحديات يف محاولة 

تحديــد التدابــري الالزمة ملنع املخاطــر ومعالجة آثار تزايد تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى.

أواًل، تقوم كل من املنصات السياسية العاملية بتجميع املفاهيم والخربات 

املختلفة يف حلقات عمل عرب القطاعات وداخلها. وقد يرتتب عىل ذلك 

احتامل وجود عدم كفاءة يف تداخل األنشطة وعدم االستفادة من 

الفرص املتاحة لدمج عمليات االستجابة فضاًل عن تبديد األموال واملوارد 

البرشية املتوافرة. لذلك يعترب تكامل الجهود وتقاربها عاماًل بالغ األهمية 

للتصدي ملخاطر تغري املناخ بشكل عام ولكنهام أكرث أهمية يف مجال 

تقارب النظم الغذائية وسبل كسب العيش الزراعية واألمن الغذايئ 

والتغذية وتعزيز األمناط الغذائية املستدامة والصحية كجزء من خطط 

عمل مواجهة تغري املناخ.282  

ويف ما يتعلق بإجراءات التكيف، قد متثل خطط التكيف الوطنية 

واملساهامت املحددة وطنيًا أداة رئيسية لتنفيذ هذه اإلجراءات. وقد 

اعتربت تقريبًا نسبة 90 يف املائة من البلدان النامية أن القطاع الزراعي 

ميثل أولوية إلجراءات التكيف يف مساهامتها املحددة وطنيًا،283 وقد 

ظهرت أيًضا أولويات مامثلة لهذه البلدان يف خطط الحد من مخاطر 

الكوارث. ولكّن عدم تحديد األدوار املؤسسية التي تضطلع بها مختلف 

الوزارات عىل أكمل وجه والثغرات يف قدراتها - وكذلك النهج واإلجراءات 

املجزأة املتعلقة بالزراعة )مبا يف ذلك املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية والقطاعات الفرعية الحرجية( واألمن 

الغذايئ والتغذية والصحة - كلها عوامل تعيق القدرة عىل الصمود لدى 

السياسات والربامج واملامرسات املتكاملة املرتبطة بالحد من مخاطر 

الكوارث وإدارتها والتكيف مع املناخ. وعالوة عىل ذلك، يجري حاليًا 

تخصيص أقّل من 1.5 يف املائة من التمويل الدويل املتصل بالتكيف مع 

تغري املناخ للمشاريع الخاصة بالصحة.284  

ويتمثل تحٍد آخر يف أن للتكيف حدود، وهو جانب حاسم ينبغي مراعاته 

عند وضع تدابري ملنع املخاطر ومعالجة آثار تزايد تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى. وتقيّد العتبات املناخية285 املحاصيل الزراعية والسمكية 

وأنواع األغذية البحرية والشعاب املرجانية والنظم اإليكولوجية للغابات 

وحتى اإلنسان. إذ مل يعد التكيف ممكًنا عند الوصول إىل هذه العتبات 

وهو ما يرتّب آثاًرا كربى. عىل سبيل املثال، ميثل نقص إمكانيات التكيف 

السبب يف أن يكون احتامل نزوح أحدهم بسبب الكوارث أعىل بنسبة 
60 يف املائة اليوم عام كان عليه قبل أربعة عقود.286

ويف بعض الحاالت قد يتطلب رسم السياسات أيًضا االعرتاف بإمكانية أن 

ترغم القيود املفروضة عىل صعيد التكيّف الناس عىل تحويل أو تغيري 

نظامهم املرجعي.287 عىل سبيل املثال، قد ال تجد املزارع األرسية الصغرية 
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التي تواجه إنتاجية زراعية غري أكيدة )بسبب تقلب املناخ واألحوال 

املناخية القصوى( حلواًل لهذه املشكلة إال عن طريق إعادة النظر يف نظام 

كسب عيشها بأكمله. وينبغي للسياسيات أن تضمن أيًضا أن تساعد هذه 

التغيريات يف نهاية املطاف يف تحسني القدرة عىل الصمود. وتعّد الهجرة 

مثااًل عن اسرتاتيجية التكيف التحويلية التي قد ال تؤدي بالرضورة إىل 

زيادة القدرة عىل الصمود.

وقــد يؤدي إىل حد كبري االفتقــار إىل القدرات والبيانات التقنية يف 

بعــض املواقع إىل عرقلة تقييم مدى مالءمة توســيع نطاق خيارات 

الحــد من مخاطر الكوارث وإدارتهــا والتكيف مع تغري املناخ التي 

جــرى اختبارها. وغالبًا ما يــؤدي االفتقار إىل الفهم الكايف والقياس 

املالئــم لكيفية تأثري تغري املناخ واألحوال املناخية القصوى يف ســبل 

كســب العيش والنظم الغذائية يف ســياقات مختلفة، إىل رســم وتطوير 

سياســات وخطط ال تســاهم يف بناء القدرة عىل الصمود.288 ويزداد 

األمر تعقيًدا بســبب شمولية املســائل املتصلة بالنظم الغذائية 

والطبيعة املرتابطة للمناخ والنظم الغذائية ونظم ســبل كســب العيش 

والصحة.289   والتغذية 

وال تزال هناك صعوبات يف ما يتعلق بجمع البيانات وإدارتها لتقييم 

وفهم الخسائر واألرضار املرتبطة بتقلب املناخ واألحوال املناخية القصوى 

فهاًم أفضل. وال يزال غياب املؤرشات وأنظمة الرصد والتقييم الواضحة 

املعامل أو املثبتة جيًدا ميثل مشكلة بسبب وجود مجموعة من األطر 

املفاهيمية واملؤسسية املشاركة يف نطاق هذا العمل. وتعترب معالجة هذه 

الفجوات عاماًل أساسيًا ليس لضامن رسم السياسات واالستثامرات عىل 

نحو جيد فحسب بل أيًضا لتتبع التقدم املحرز لتحقيق األهداف العاملية 

املتعلقة بـإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاق باريس وأهداف 

التنمية املستدامة.290  

بيد أن الجانب األكرث إيجابية يف هذا السياق هو أن الرتكيز املتزايد عىل 

بناء القدرة عىل الصمود - وخاصة القدرة عىل مواجهة تغري املناخ - 

التي تشمل مفهوم إدارة مخاطر تغري املناخ، يساعد عىل الربط بني الحد 

من مخاطر الكوارث وإدارتها والتكيف مع تغري املناخ ويقدم إرشادات 

مهمة ألصحاب املصلحة من أجل دمج هذه املفاهيم يف السياسات 

والربامج واإلجراءات. ويف عام 2017، بدأ عدد من االجتامعات الدولية 

الرفيعة املستوى يف الرتويج للنهج املتكاملة مع مراعاة القدرة عىل 

مواجهة تغري املناخ، مبا يف ذلك: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

والتكنولوجية التي أنشأتها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ؛ واملنتدى العاملي للحد من مخاطر الكوارث؛ ومبادرات مثل 

مبادرة التوقّع والتحّمل وإعادة التشكيل التي أطلقها األمني العام لألمم 

املتحدة،291 ومبادرة الرشاكة العاملية لتعزيز القدرات للحد من مخاطر 

الكوارث. ويؤمل أن تؤدي هذه الجهود الرامية إىل التكامل والرتابط 

مع زيادة الرتكيز عىل القدرة عىل الصمود، إىل سياسات واستثامرات 

وبرامج قطاعية معززة ومنسقة ومتامسكة، باإلضافة إىل إجراءات أكرث 

فعالية وشمولية من أجل تحسني قدرة قطاعات الزراعة واألمن الغذايئ 

والتغذية عىل مواجهة تغري املناخ.

ولتلبية احتياجات املجموعات األكرث ضعًفا، ال بد أن تكون الرشاكات بني 

املؤسسات وتقاسم املسؤولية وتدفق املعلومات يف صلب اسرتاتيجية 

شاملة لتحسني القدرة عىل مواجهة تغري املناخ داخل القطاعات ويف ما 

بينها. ورغم اعرتاف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 بهذه الحاجة، 

ينبغي بذل مزيد من الجهود عىل الصعيدين الوطني واملحيل. وينبغي 

التوصل إىل بناء القدرة عىل الصمود من خالل اتخاذ تدابري تراعي 

التغذية وتجمع بني التدخالت القصرية واملتوسطة والطويلة األجل التي 

تربط استجابة العمل اإلنساين يف حاالت الكوارث واإلجراءات اإلمنائية 

املطلعة عىل املخاطر التي تعالج األسباب األساسية ألوجه الضعف 

املرتبطة باملناخ والتكيف معه. وستحسن االسرتاتيجيات األطول أجاًل 

املصممة لتحسني قدرة النظم الغذائية عىل الصمود بوجه عام، األمن 

الغذايئ والتغذية لألجيال الحالية وأجيال املستقبل. 292 

العوامل املشرتكة بني القطاعات التي تؤدي إىل 
نجاح السياسات واملامرسات الرامية إىل التصدي 

للمخاطر املناخية
ينبغي لراســمي السياســات والربامج واملامرسات أن يأخذوا يف 

الحســبان العنارص األساســية التي تحدد نجاح هذه السياسات والربامج 

واملامرســات أو فشــلها. وتعترب عمليات تقييم مخاطر املناخ أساسية 

لفهــم املخاطر واآلثــار املرتتبة عىل قطاعات الزراعة واألمن الغذايئ 

والتغذيــة من أجل تقييم الخيارات عىل النحو املالئم واالسرتشــاد 

بالنتائــج يف عمليــة اتخاذ القرار. ومتثــل العلوم عاماًل بالغ األهمية من 

أجــل تحديد الحلول املناســبة مبا يف ذلــك الحلول التكنولوجية. ويجب 

االسرتشــاد بالُنهج القامئة عىل املشاركة والشــاملة واملنصفة للجنسني 

يف جميع مراحل دورة السياســات/الربامج، مع إيالء اهتامم خاص 

للمجموعات الســكانية الضعيفة. وال بد من فهم شــمولية النظام 

الغــذايئ، مبا يف ذلك كيف ميكــن تحويله ليك يتصدى لالعتبارات 

املتصلــة مبخاطر املناخ والتغذية وتلــك املراعية للصحة. ولن يحدث 
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التغيــري التحــّويل دون متويل كبري ومأمون ميتد عىل ســنوات عدة واتباع 

املامرســات الجيدة املشــرتكة الخاصة بالقدرة عىل مواجهة تغري املناخ 

وإدارة املعارف.

تقييم اخملاطر املناخية يف صلب رسم السياسات 
والربامج واملمارسات

ال تكون السياســات والربامج واملامرســات فعالة إذا مل تساعد األفراد 

يف توقــع التقلبات املناخية واألحوال املناخية القصوى واســتيعابها 

والتكيف معها. وبالتايل، فإن رســم هذه السياســات والربامج 

واملامرســات ورصدها يتطلبان إجراء عمليات تقييم شــاملة للمخاطر 

وفهــم اآلثار املحتملة لتقلــب املناخ واألحوال املناخية القصوى عىل 

النظــم البرشيــة والطبيعية والنظم الغذائية. وينبغــي لعمليات التقييم 

أن تكون كمية إىل حد كبري ألنه يجب أن يشــعر صانعو السياســات 

بحجــم التأثريات والتدابري الالزمة للتصدي لهــا؛ ولكنهم يحتاجون أيًضا 

إىل نظــرة نوعية. وهناك عدد مــن األدوات املنهجية املتاحة لتنفيذ 

عمليــات التقييم هذه مع توجيهات مناخيــة وبيوفيزيائية واقتصادية، 

باإلضافــة إىل إرشاك أصحاب املصلحــة والرتكيز عىل التأثريات املرتتبة 

عىل الزراعة وســبل كســب العيش والتغذية والصحة والقدرة عىل 

الصمود والفقر وعدم املســاواة.293  

وينبغي أن تستند أيًضا عمليات التقييم إىل السياقات املحددة املخاطر 

والسياقات املحلية، مع فهم كيفية تأثر سبل كسب العيش واألمن 

الغذايئ والتغذية والنظم الغذائية وأوجه الرتابط بينها. وهذا أمر 

رضوري للتمييز عىل نحو أفضل بني املجموعات السكانية املترضرة، 

وتحديد احتياجاتها املحددة، مبا يف ذلك احتياجات املساواة بني 

الجنسني، واستهدافها بخيارات وتدابري برنامجية خاصة بالصدمات 

وبالسياق من أجل تعزيز قدرتها عىل الصمود. ويتمثل الجانب الحاسم 

يف أن نتائج عمليات التقييم تتمحور حول السكان مام يتيح االسرتشاد 

بها يف عمليات اتخاذ القرار.

ويف رسي النــكا - وهــي بلد معرّض بشــكل كبري للظواهر املناخية 

املتطرفــة )انظــر امللحق 2( - يعمــل برنامج األغذية العاملي ومنظمة 

األغذيــة والزراعة مع الحكومــة واملزارعني واملجموعات الضعيفة 

األخرى من أجل تحديد أفضل االســرتاتيجيات لتحســني القدرة عىل 

مواجهــة تغري املناخ واالســتدامة واالكتفاء الذايت.294 وتبنّي عمليات 

تحليــل املخاطــر املناخية أنه ينبغي ألي تدخل أن ينظر يف اإلســقاطات 

األطول أجاًل الرتفاع مســتوى ســطح البحر وتسب املياه املالحة ألن 

التدخــالت الحاليــة يف املناطق التي ترتفع فيها مســتويات انعدام األمن 

الغذايئ والنقص التغذوي ليســت بالــرضورة تلك املعنية باملخاطر 

املناخية يف املستقبل.295  

ويعترب دمج املعلومات الخاصة باملناخ يف التحليل االجتامعي واالقتصادي 

والبيئي عنرصًا حاساًم لفهم االتجاهات الحالية واستهداف تدابري الحد 

من املخاطر والتكيف بالنسبة إىل أكرث املجموعات السكانية ضعًفا يف أشّد 

املناطق ضعًفا. وتؤكد الدراسات التي أجريت لزامبيا ومالوي أن األشكال 

املختلفة للتعرض ملخاطر تغري املناخ تقتيض أنواًعا مختلفة من اسرتاتيجيات 

التكيف.296 ولن يستفيد املزارعون كلّهم من اسرتاتيجية التكيف نفسها يف 

منطقة معرضة للمخاطر. ففي زامبيا، ميكن لألرس املعيشية الفقرية أن تجني 

فوائد كبرية من اعتامد اسرتاتيجيات تنويع املحاصيل يف حني أن التنويع قد 

ال يكون مفيًدا عىل نحو خاص لألرس املعيشية األكرث ثراًء التي تكون عوائد 

تخصصها يف مجال زراعي محدد عالية. 297  

وقد يساعد تحليل التكاليف والفوائد واضعي السياسات من أجل 

استكشاف الخيارات البديلة والفوائد الصافية املتوقعة لتحديد أفضل 

توزيع للموارد.298 فعىل سبيل املثال، استخدم تحليل التكاليف والفوائد 

لتقييم خيارات االستثامر يف خطط التكيف الوطنية.299 واستُخدمت 

دراسات تحليل التكاليف والفوائد الجارية التي تشمل سيناريوهات تغري 

املناخ يف أوروغواي وزامبيا وكينيا يف إطار برنامج دمج الزراعة يف خطط 

التكيّف الوطنية.300 ويتمثل أحد الدروس املستفادة من هذه التجارب 

يف أنه ينبغي استكامل تحليل التكاليف والفوائد بعمليات تقييم نوعية 

لكل من العوائق التي تحول دون اعتامد اسرتاتيجيات التكيف وتأثرياتها 

البيئية واالجتامعية.

العلوم واملعارف املتعددة التخصصات اليت ُيسرتشد 
بها يف احللول التكنولوجية

ال بد من االسرتشاد بالعلوم واألدلة املرتبطة باملناخ عند استحداث 

الحلول التكنولوجية التي قد يعتمدها املزارعون. وتعد املعلومات 

العلمية املرتبطة باملناخ عنرًصا أساسيًا لتعزيز دقة آليات االستعداد 

والتكيف مع تغري املناخ ودورها، مثل آليات التمويل القامئة عىل 

توقعات األحوال الجوية والتأمني املستند إىل مؤرش يقوم عىل أحوال 

الطقس والحامية االجتامعية للتصدي للصدمات وغري ذلك. ومن املهم 

أن تكون توقعات املناخ والطقس دقيقة من أجل تصميم محفزات 

للتوزيع السيع لألموال أو توفري شبكات أمان للسكان املتأثرين - أو 

الذين قد يتأثرون - بحدث مناخي ما.
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وتعترب مصادر املعارف الجديدة التي تتجاوز نطاق نظم البحث الرسمية 

والتي تشمل املعارف املحلية عاماًل حاساًم أيًضا لنظم االبتكار يف مجال 

الزراعة.301 وعىل سبيل املثال، أظهرت بحوث أجرتها املنظمة الدولية 

للتنوع البيولوجي أّن األنواع املهملة وغري املستخدمة بالكامل قادرة 

عىل املساهمة يف زيادة األمن الغذايئ والدخل والقدرة عىل مواجهة تغري 

املناخ، عىل نحو ما هو مبنّي يف اإلطار 14.

ويتطلــب النجاح يف دمج معارف الســكان األصليني ضمن البحوث 

بشــأن النظــم الزراعيــة املبتكرة بذل جهود يف أكرث من اختصاص واحد 

تحت راية الخدمات األوســع نطاقًا املرتبطة باملناخ مبشــاركة من خرباء 

األرصاد الجوية واملهندســني الزراعيــني وأخصائيي التغذية وأخصائيي 

االتصــاالت والعاملني يف ميدان التنمية واملجتمعات نفســها يف اإلنتاج 

املشــرتك للمعلومات املرتبطة باملنــاخ والرامية إىل تلبية احتياجات 

أصحــاب املصلحة.302 ومن املهــم تحديد قنوات االتصال الصحيحة 

حتى يتمكن األشــخاص من الوصول إىل تلك املعلومات بســهولة واتخاذ 

املناسبة. القرارات 

وتوجد هذه الجهود املتعددة التخصصات أو القطاعات يف نهج الزراعة 

الذكية مناخيًا الذي يتطلب إجراء عمليات تقييم خاصة مبواقع محددة 

لتحديد تكنولوجيات ومامرسات اإلنتاج الزراعي املناسبة للصدمات 

وحاالت اإلجهاد املرتبطة باملناخ يف موقع معني. ويتيح هذا النهج 

الربط بني التخفيف من مخاطر تغري املناخ والتكيف معه من خالل 

الرتكيز عىل ركائز ثالث هي: )1( زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخل؛ 

)2( وتعزيز القدرة عىل الصمود والتكيف؛ )3( وخفض و/أو الحد من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري. وتركز الزراعة الذكية مناخيًا عىل 

توفري الظروف الفنية والسياسية واالستثامرية التي تتيح تحقيق التنمية 

الزراعية املستدامة لضامن األمن الغذايئ والتغذية يف وجه تغري املناخ.303 

وهي تقيّم أيًضا أوجه التفاعل بني القطاعات واحتياجات مختلف 

أصحاب املصلحة املعنيني.304  

اإلطار 14
تعزيز مساهمة األنواع املهملة وغري املستغلة بالكامل 

يف األمن الغذائي والدخل

تشكل األنواع املهملة وغري املستغلة بالكامل حافظة كبرية من املوارد الوراثية 

النباتية تشمل األنواع املزروعة وشبه املستأنسة والربيّة التي ال تعّد سلًعا. 

وتقوم املجتمعات املحلية الريفية بزراعتها تبًعا للمعارف واملامرسات التقليدية 

وباستخدام مدخالت متدنية الكلفة. ومبا أّن األنواع املهملة وغري املستغلة 

بالكامل تحتل مكانة متخصصة وتتكيف مع الظروف املحلية، فهي مبثابة 

شبكة أمان للمزارعني املحليني كلام كان هناك قصور يف املحاصيل الرئيسية 

يف فرتات الضغط أو يف أعقاب الكوارث. ومبا أّن هذه األنواع تخضع لرتبية 

املربني ولبحوث العلامء الزراعيني ويرّوج لها صانعو السياسات، فهي قادرة عىل 

املساهمة بشكل ملحوظ يف توليد الدخل للمزارعني األرسيني الصغار وقدرتهم 

عىل الصمود أمام تغري املناخ والتكيف معه.

ويف منطقــة جبــال اإلنديــز يف أمريكا الجنوبية، تناولــت البحوث التي 

أجرتهــا املنظمــة الدوليــة للتنوع البيولوجي بدعــم من الصندوق الدويل 

للتنميــة الزراعيــة ثالثة أنواع مــن املحاصيل املهملة وغري املســتغلة بالكامل 

وهــي تحديًدا حبوب اإلنديــز )مثل الكينــوا والقطيفة( والدخن )مثل 

الدخــن اإلصبعي والدخن والدخــن القمحي( والنباتــات الطبية والعطرية 

)مثــل الحرجل ونبــات الكرب وزعرت األوريغانو والنعناع(. وقد اســتخدمت 

جميًعــا الختبــار نُهج ابتكارية للصون والزراعة املســتدامتني باالســتعانة 

مبعارف الســكان األصليني ولالسرتشــاد بها يف البحــوث عن تغري املناخ 

وتأثــريه عىل النظــم املحلية إلنتاج األغذية.

ومن خالل اســتخدام معارف الســكان األصليني ودمجها مع املامرســات 

الزراعيــة املبتكــرة، ميكــن للمزارع األرسية الصغرية التــي تقوم بزراعة أنواع 

مهملــة وغري مســتغلة بالكامل أن تســتفيد من وجــود نظم أكرث متانة 

إلنتاج األغذية، وهو ما من شــأنه أن يحســن األمن الغذايئ ويعزز فرص 

توليــد الدخل وآليات التعامــل مع تغري املناخ.

املصادر: 

 S. Padulosi, N. Bergamini and T. Lawrence, eds. 2012. On farm conservation of neglected and underutilized species: status, trends and novel approaches to cope with climate
 change. Proceedings of an International Conference, Frankfurt, 14–16 June 2011. Rome, Bioversity International; S. Padulosi, J. Thompson and P. Rudebjer. 2013. Fighting

.poverty, hunger and malnutrition with neglected and underutilized species )NUS(: needs, challenges and the way forward. Rome, Bioversity International

| 99 |
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وهناك بعض الحلول التكنولوجية الذكية مناخيًا املعروفة واملحددة 

املوقع والتي جرى اختبارها وهي تعمل بالفعل عىل دعم بناء القدرة 

عىل مواجهة تغري املناخ. وتشمل أصنافًا جديدة من املحاصيل وسالالت 

الرثوة الحيوانية؛ واإلدارة الفعالة للمياه )مبا يف ذلك مصادر املياه 

الجديدة والرّي والرصف وتقنيات تجميع املياه واقتصادها، وتحلية 

املياه، وإدارة العواصف واملياه العادمة(؛ والزراعة املحافظة عىل املوارد؛ 

ومرافق تخزين األغذية والحفاظ عليها يك ال تتأثر بتغري املناخ؛ مالجئ 

االحتامء من الفيضانات واألعاصري؛ والبنية التحتية املراعية ملخاطر تغري 

املناخ. ويقتيض نرش هذه الحلول تحليل وتحديد مخاطر تغري املناخ 

وآثاره فضاًل عن التكاليف والفوائد والحوافز والحواجز التي تحول دون 

اعتامد هذه الحلول. ويساعد العديد من هذه الحلول التكنولوجية 

الذكية مناخيًا أيًضا يف الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.305  

وإن التكيّــف مع تغري املنــاخ وتقليص انبعاثات غازات االحتباس 

الحــراري من خالل نهج النظــم الغذائية القادرة عىل مواجهة تغري 

املناخ يوســع نطاق الفرص ويســّهل النظر يف التأثريات والتفاعالت 

عىل مســتوى األنظمة. ومن املهم جًدا تجاوز الرتكيز عىل الزراعة 

واإلنتاج والنظر أيًضا يف طبيعة أوجه الرتابط بني نظم ســبل كســب 

العيــش والنظم الغذائية واآلثــار املرتتبة عىل بناء القدرة عىل مواجهة 

تغــري املنــاخ كجزء من تحول واســع النطاق لنظم األغذية من أجل 

تحســني التغذية والنظم الغذائية الصحية املســتدامة. ففي مالوي مثاًل، 

يعــّد تنويع املحاصيل اســرتاتيجية تكيف هامــة - عندما يتم تنفيذها 

باســتخدام نهج النظم الغذائية - ميكنها أن تســاهم يف تحقيق األمن 

الغذايئ والصحة والتغذية واملســاعدة يف الوقت نفســه يف الحد من تأثر 

املزارعــني األرسيني الصغار بتقلبات الدخــل الناجمة عن تقلب املناخ 

واألحــوال املناخية القصوى )انظر اإلطار 15(.

 إنتاج املعارف املرتبطة مبمارسات الصمود 
اجليدة وتشاطرها

ينبغي التخطيط لتوثيق املامرسات الجيدة الخاصة بالقدرة عىل مواجهة 

تغري املناخ عىل نحو منتظم قبل الرشوع يف تصميم أي من التدخالت. 

وينبغي تحديد املؤرشات ليس لرصد األثر وتقييمه فحسب بل أيًضا 

من أجل تحديد عملية التنفيذ لفهم سبب فعالية بعض الحلول وعدم 

فعالية بعضها اآلخر. وتعّد منصات إدارة املعارف وسيلة قيّمة للبلدان 

واملجتمعات املحلية فيها لتبادل الدروس والتجارب واملامرسات الجيدة 

ودعم بعضها البعض من أجل تسيع وترية تنفيذ اإلجراءات الخاصة 

بالقدرة عىل مواجهة تغري املناخ. ومن الجدير بالذكر أن الحلول التي 

تعالج مخاطر تغري املناخ والصدمات عىل وجه التحديد ال ترتبط بحاالت 

اإلجهاد املحددة فحسب، بل بقطاع محدد أو موقع محدد أيًضا، مام 

يعني أن تكرار التدخالت يف سياقات مختلفة يتطلب النظر بتأٍن يف 

أفضل طريقة لتحديد املامرسات املالمئة للسياق من أجل االستجابة 

لخصوصيات كل سياق.

وهنــاك حاجــة إىل بذل مزيد من الجهــود إلتاحة املعلومات 

واملامرســات الجيدة بشــأن القدرة عىل مواجهة تغري املناخ لألرس 

املعيشــية واملجتمعات املحلية األكرث ضعًفا. ويشــمل ذلك اســتحداث 

آليات لتشــاطر املعارف من شــأنها أن متّكن الســكان من املشاركة 

يف تصميــم التدخالت املحددة الســياق بهــدف تعزيز القدرة عىل 

مواجهة تغري املناخ. وتشــمل الســبل الجديدة لتشــاطر املعلومات مع 

املجتمعــات املحليــة رشائط الفيديو التشــاركية التي أثبتــت فعاليتها 

يف نرش املعارف بشــأن مامرســات التكيف مع املناخ املجدية لدى 

أطراف أخرى.306  

النهج التشاركية للحلول احمللية
يتطلــب دعــم جهود بناء القدرة عــىل مواجهة تغري املناخ حلواًل محددة 

املوقع للمجتمعات املحلية التي تســعى إىل مســاعدتها. وميثل اتباع 

نهج تشــاريك وشــامل ومنصف ومراٍع للبُعد الجنساين عاماًل بالغ 

األهميــة لجمع األطراف املعنية مًعــا من أجل تحديد االحتياجات من 

خــالل فهم أفضل ألوجه الضعــف ومخاطر تغري املناخ التي تتعرض 

لها املجتمعات واألفراد. وكذلك، من املهم االســتفادة من املعارف 

واملامرســات املســتقلة )أي املحلية( عند التصدي لتقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى. ويســاعد إرشاك الســكان املحليني وتشجيع 

التشــاور املجتمعــي املفتوح عند تصميــم التدخالت وتنفيذها يف تعزيز 

متلـّـك املجتمع لهذه الحلول وضامن اســتدامتها عىل املدى الطويل مع 

مراعاة القضايا الثقافية واملســاواة بني الجنســني أيًضا.

وال بــد مــن تصميم وتنفيذ مجموعــة من الخيارات املالمئة محليًا 

لبنــاء القدرة عىل مواجهــة تغري املناخ وذلك من خالل عمليات 

تشــاركية شــاملة ومراعية لقضايا املساواة بني الجنسني. وينبغي أن 

تكــون موجودة يف جميع املراحــل، انطالقًا من التحليل األويل ألوجه 

الضعــف واملخاطر ومن ثّم تحديــد أولويات الخيارات ثم تنفيذ 

التدابــري مع مراعاة توافر املوارد املحليــة وتوقع التكاليف والفوائد 

عــىل املديني القصري والطويل عىل نحو مســبق.307 ومن املهم الحفاظ 

عىل مشــاركة املجتمع عىل امتــداد مراحل تطوير املرشوع وتنفيذه 
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.Economic and Policy Analysis of Climate Change )EPIC( Team of the Agriculture Development Economics Division )ESA( ،املصدر:منظمــة األغذيــة والزراعــة

اإلطار 15
املمارسات الزراعية الذكية مناخًيا والنظم الغذائية: حالة تنوع 

حماصيل املزارع  األسرية الصغرية يف مالوي

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يعتمد األمن الغذايئ الوطني يف الكثري من 

البلدان عىل عدد قليل من املحاصيل األساسية وال سيام الذرة. وغالبًا ما يقوم 

املزارعون األرسيون الصغار بإنتاج هذا املحصول يف ظّل ظروف بعلية مام يجعل 

األرس واألمن الغذايئ الوطني عرضة لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى.

وعىل النحو املبني يف هذا التقرير، فإن تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى قد تؤثر سلبًا عىل دخل املزارع األرسية الصغرية مع انخفاض اإلنتاج 

الزراعي. ويف ما يتعلق ببعض األرس املعيشية يف مالوي، يرتاجع استهالك 

األغذية ليس فقط بسبب انخفاض الدخل ولكن أيًضا ألنها متلك كميات أقل 

لالستهالك من إنتاجها الغذايئ.

ويعد تنويع املحاصيل أحد االسرتاتيجيات الهامة للتكيف مع تغري املناخ 

والحد من أوجه الضعف التي ميكن أن تساعد يف سياق تزايد تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى يف توزيع املخاطر وزيادة اإلنتاجية وتحقيق استقرار 

دخل املزارعني املزارعني األرسيني الصغار وبالتايل فهي تؤدي إىل تحسني الحصول 

عىل األغذية. ويف مالوي، تبنّي أن نظم زراعة املحاصيل األكرث تنوًعا - وال سيام 

تلك التي تدمج البقوليات - تقلل إىل حد كبري من تقلبات عائدات املحاصيل 

مقارنة بحصاد الذرة دون غريها من املحاصيل )انظر الشكل أدناه(.

وميكن لألرس املعيشية العاملة يف مجال الزراعة من خالل تنويع املحاصيل 

أن توزع مخاطر اإلنتاج والدخل عىل نطاق أوسع من املحاصيل. وعالوة عىل 

ذلك، ميكن أن يؤدي تنويع املحاصيل إىل فوائد زراعية من حيث إدارة اآلفات 

وجودة الرتبة والفوائد التغذوية عن طريق تعزيز التنوع الغذايئ استناًدا إىل 

الجمع بني املحاصيل.

ومع أن تنويع املحاصيل قد ميثل اسرتاتيجية هامة للتكيف مع تغري املناخ 

والحد من مخاطره، يقتيض تحسني القدرة عىل مواجهة تغري املناخ تنفيذ 

هذه االسرتاتيجية عن طريق اتباع نهج النظم الغذائية الذي يضمن أسواقًا 

خاصة وتنافسية وقادرة عىل أداء مهامها للمدخالت واملخرجات؛ ويعالج سائر 

العوامل املرتابطة الرئيسية األخرى يف النظم الغذائية.

تنوع املحاصيل يقلل من تقلب الدخل
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ورصــده. وبالفعل، الباحثون أنفســهم يتفاعلون حتى اليوم مع األطراف 

املعنيــة مثل صانعي القرارات واملزارعني من أجل استكشــاف وتصميم 

مجموعات بديلة من الســيناريوهات املســتقبلية املعقولة ومخططات 

التكيــف مــع تغري املناخ يف إطار عمليــات تقييم مخاطر تغري املناخ.308  

ويف جمهورية إيران اإلســالمية، نجح نهج تشــاريك تدريجي لرتبية 

النباتــات صمــم خصيًصا مبا يتالءم مــع البيئة املحلية، يف الحد من 

أوجه الضعف لدى صغار املزارعني من خالل تحســني غالت املحاصيل 

وتعزيــز قدرة املحاصيــل عىل الصمود يف حاالت الجفاف أو غريه من 

ظــروف اإلجهاد، كام يرد يف اإلطار 16.

ومــن األمثلــة عىل الُنهج التشــاركية التي نجحــت بوجه خاص، تجدر 

اإلشــارة إىل عمليــة التخطيط املدمجة يف برنامــج صندوق التكيف 

يف جنــوب مرص. فقد شــارك يف تنفيذ هــذا الربنامج العديد من 

املؤسســات داخــل الحكومة املرصية جنبًــا إىل جنب مع برنامج 

األغذيــة العاملي وطائفة مــن املجموعات املجتمعيــة والبحثية 

وقــد حقــق نجاًحا باهًرا بفضل املشــاركة امللتزمــة ملختلف أصحاب 

املصلحة منذ اســتهالل الربنامج. وقد ســاعد إنشــاء لجان عىل جميع 

املســتويات ونــرش متطوعني محليني إىل حد كبري يف تيســري الرتويج 

للربنامــج وتعبئة املجتمع املحيل. وقد أتاح للســكان إنذارات بشــأن 

حدثــني اثنــني من األحوال املناخيــة القصوى يف فصول عامي 2013 

و2015 فضــاًل عــن توصيــات حول كيفية تقليل الخســائر.  ويف عامي 

2016 و2017، ســاعد نظام اإلنذار املبكر نفســه مزارعي القمح 

والــذرة الرفيعة والذرة عــىل تقليل خســائرهم الناجمة عن موجات 

الحــّر بنســبة 70 يف املائة تقريبًا.

اإلطار 16
الرتبية التشاركية للنباتات من أجل زيادة غالت احملاصيل وقدرتها 

على الصمود يف مجهورية إيران اإلسالمية

تحد خسارة التنوع البيولوجي الزراعي الفرص ملواجهة تحديات املستقبل 

مبا يف ذلك تغري املناخ. ويشكل التنوع البيولوجي أيًضا دافًعا هاًما لتعزيز 

قدرة املزارعني األرسيني الصغارعىل مواجهة تغري املناخ والجفاف وتفيش 

اآلفات واألمراض من بني جملة أمور أخرى. ويف جمهورية إيران اإلسالمية، 

أدت زراعة عدد قليل فقط من أنواع املحاصيل املحّسنة عوًضا عن مزيج من 

عدة أنواع تقليدية إىل خسارة التنوع الورايث يف النظم الزراعية. وعليه، بات 

املزارعون بحاجة إىل بذور أكرث قدرة عىل التكيّف مع ازدياد التقلبات املناخية 

والصدمات املناخية األخرى.

وتشكل أنواع املحاصيل التقليدية مصدًرا قياًّم لزيادة التنوع الزراعي 

بفضل تطّورها من خالل تكيفها مع البيئات املحلية وأجيال من االنتقاء 

الورايث. ومن املتعارف عليه عىل نطاق واسع أّن األنواع التقليدية غالبًا ما 

تكون أكرث قدرة عىل الصمود أمام الجفاف ومصادر اإلجهاد األخرى وإن 

كانت غالتها أدىن يف الظروف املواتية. وإضافة إىل ذلك، قلام تكون بحاجة إىل 

مبيدات آفات وأسمدة كيميائية وتتطلب كمية أقّل من املياه.

وعمــد كل مــن مركز التنمية املســتدامة واملركز الــدويل للبحوث 

الزراعيــة يف املناطــق الجافــة ومعهــد بحوث األرّز يف إيران ووزارة 

الزراعــة يف األقاليــم املعنيــة باملــرشوع واتحادات املزارعني واملزارع، إىل 

جانــب الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعية، إىل اســتحداث مفهوم تربية 

النباتــات التشــاركية التدريجيــة بغــرض زيادة غــالت املحاصيل وقدرتها 

عــىل الصمــود باســتخدام نُهج خاصــة بكل موقع. وقد اســتخدم املزارعون 

مــن خــالل هــذا النهج أفضل البــذور يف قطع األرايض املســتخدمة للتجارب 

الحقليــة مصحوبــة بأنــواع تقليدية ملوســم الزرع املقبل مــن أجل التوصل 

إىل مزيــج مــن األنــواع الخاضعة لدرجة عاليــة من التنظيم. وبعد موســم 

زراعــي واحــد، أفىض هذا النهــج إىل نتائج أفضــل مقارنة بزراعة نوع 

واحــد فقــط. وأصبحــت املحاصيل، من خالل زراعــة هذا املزيج من 

األنــواع، أكرث قــدرة عىل مقاومة تغــري املناخ: بازدياد تنــوع جيناتها 

ســمحت لهــا بالتطــور والتكيف مــع التقلبات املناخية واألمنــاط املناخية 

التــي ال ميكــن التنبؤ بها.

املصــادر: مركــز التنمية املســتدامة والبيئة. 2012. تربية النباتات التدريجيــة: دليل للمزارعني وامليّسين. طهران؛

.G. Gavazzi. 2017. More Food: Road to Survival. Sharjah, UAE, Bentham Science Publishersو R. Pilu
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متكني النساء واجملموعات السكانية الضعيفة
يتطلب بناء القدرة عىل مواجهة تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى سياسات وعمليات تخطيط وميزانيات وتكنولوجيات 

ومامرسات واجراءات تراعي منظور التاميز بني الجنسني وميكن 

للمزارعني واملزارعات االضطالع بها. ومع أن املرأة تشكل يف املتوسط 

43 يف املائة من القوى العاملة يف قطاع الزراعة يف البلدان النامية فضاًل 

عن أنها متثل عنرًصا أساسيًا يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية، فإن 

فرص حصولها عىل املوارد والفرص اإلنتاجية310 أقل من الرجال. وبناًء 

عىل ذلك، يتطلب بناء القدرة عىل الصمود فهاًم جيًدا لالختالفات يف 

ما بني الجنسني القامئة والتدخالت التي تستجيب للمخاطر وتراعي 

منظور التاميز بني الجنسني. وتظهر مبادرة R4 للقدرة عىل الصمود يف 

الريف التي أطلقها برنامج األغذية العاملي ومنظمة أوكسفام يف أمريكا 

يف عام 2011 311 فوائد الربامج املراعية ملنظور التاميز بني الجنسني 

يف إثيوبيا وزامبيا والسنغال ومالوي حيث أصبحت النساء أقل عرضة 

ملخاطر تغري املناخ وأكرث قدرة عىل دعم أنفسهن وتحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية ألرسهن. ويرجع ذلك إىل مجموعة متكاملة من الخدمات 

املالية واألصول املجتمعية املستخدمة للتصدي لتقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى. ووجد تقييم األثر أن األرس املعيشية التي ترأسها نساء 

يف إثيوبيا قد حققت أكرب املكاسب يف اإلنتاجية واالستثامرات الزراعية 

وتواجه نقًصا أقل يف األغذية املرتبط بتغري املناخ.312  

ويف املصايد الطبيعية، خاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، غالبًا ما 

تشارك النساء يف التجهيز والتجارة والبيع. ولكن النساء يف هذا القطاع 

ويقدر عددهن بنحو 56 مليون امرأة، مقيدات بظروف عمل يرىث 

لها وضعف البنية التحتية للسوق والنقل ومحدودية الخدمات املالية 

والتجارية والتنافس عىل املصيد املحدود والعرض املتغري. وقد ثبُت أن 

االستثامرات التي تعزز متكني املرأة يف هذا القطاع تؤدي إىل تحسني 

تغذية وصحة النساء وأرسهن. 313 

وكذلك ينبغي أن تكون احتياجات سائر الفئات السكانية الضعيفة يف 

صدارة االستجابات عىل صعيد السياسات. فالرضع واألطفال الصغار 

معرضون بوجه خاص للصدمات املناخية التي ميكن أن تقلل من أمنهم 

الغذايئ وتغذيتهم، مام يحد من فرصهم يف املستقبل. ويتأثر األطفال 

بشكل ملحوظ إذا كانت مثل هذه الصدمات تقوض مثاًل أداءهم املدريس 

وتقلل من قدرتهم عىل كسب رزقهم أو تعرضهم لخطر أكرب لإلصابة 

باألمراض غري املعدية املرتبطة بالنمط الغذايئ يف مرحلة الحقة من 

حياتهم. وعالوة عىل ذلك، تزيد الحالة التغذوية السيئة للنساء الحوامل 

أو الفتيات املراهقات األكرث عرضة لتأثريات تغري املناخ من خطر تعرض 

أطفالهن لعواقب صحية سيئة.314  

ويعترب االعرتاف بهذه املخاطر الناجمة عن تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى واملرتتبة عن التغذية عاماًل أساسيًا يف استحداث 

شبكات أمان أكرث فعالية أو خطط حامية مجتمعية تتصدى ملخاطر تغري 

املناخ.315  وكذلك ينبغي أن تراعي التدخالت الدعوة لدى جميع الوكاالت 

والجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص واملجتمع املدين من أجل 

حامية وبناء اسرتاتيجيات التأقلم والتكيف مع تغري املناخ التي تستهدف 

النساء وسائر املجموعات الضعيفة.

تكامل التدخالت لتعزيز قدرة النظام الغذائي 
بأكمله على مواجهة تغري املناخ

كلـّـام كانت مجموعات التدخــالت التي تتم داخل القطاعات وعربها 

متكاملــة، كلام كان ذلك أفضل لتلبية احتياجات األرس املعيشــية 

واملجتمعات واملؤسســات يف مواجهــة تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى. ويعّد التنســيق رشطًا أساســيًا لضامن عمل األفراد واملؤسسات 

مًعــا عرب جميع القطاعات الزراعيــة إضافة إىل قطاعات أخرى كالصحة 

والتعليــم واملياه والطاقة. وهذا هــو حال تعزيز قدرة النظام الغذايئ 

ككل عــىل مواجهــة تغري املناخ، مام يســاهم بالتايل يف توفري أمناط 

غذائيــة صحيــة للجميع. ولكن، رغم وجــود إمكانات هائلة للتآزر، ال بد 

من موازنــة املقايضات املحتملة أيًضا.

ويعتمد قسم كبري من العمل بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف 

مع تغري املناخ عىل تعزيز القدرات يف مجال تقييم املخاطر املناخية 

داخل القطاعات ويف ما بينها. وقد أُنشئ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين 

املعني بالتغذية ليك تستخدمه الحكومات واألطراف املعنية األخرى 

لتوجيه التنفيذ عرب القطاعات. ويشدد برنامج عمل عقد األمم املتحدة 

للعمل من أجل التغذية عىل اإلجراءات ذات األولوية يف املجاالت 

التي متثل القواعد األساسية لدمج مسائل تغري املناخ واألمن الغذايئ يف 

عمليات تقييم املخاطر الصحية. ويشمل ذلك النظم الغذائية املستدامة 

والقادرة عىل الصمود من أجل التوصل إىل أمناط غذائية صحية وبيئات 

آمنة وداعمة للتغذية لكل األعامر. ويشري ذلك إىل فرصة فريدة للتصدي 

لتجزؤ العمليات السياسية الراهنة عىل الصعيد العاملي، وإىل الحاجة إىل 

توطيد أوجه التآزر لتحسني الحوار بني الجهات الفاعلة املعنية باملناخ 

والعمل اإلنساين والتنمية والتغذية والصحة يف إطار أهداف التنمية 

املستدامة العاملية.
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وتشــري الطبيعــة املرتابطة القامئة بــني تدابري الحد من مخاطر الكوارث 

وإدارتهــا والتكيــف مع تغري املناخ والعالقــة القامئة بني البيئة واألغذية 

والصحــة إىل وجود إمكانات للتوصل إىل حلول تولد فوائد مشــرتكة 

للبيئــة واملناخ والتغذية والصحة. وتقتيض هذه العالقة حواًرا سياســيًا 

والدعوة إىل تعزيز املشــاركة االجتامعية وإرشاك مجموعة واســعة من 

الجهــات الفاعلــة - مبا يف ذلك املجموعــات املعنية بالبيئة واملدافعني 

عن حقوق املســتهلك والصحــة والعاملني يف مجال الرعاية الصحية 

واملزارعــني والعاملني يف املــزارع والكيانات الكبرية والصغرية يف القطاع 

الخاص واملواطنني.

ومبا أن تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى تؤثر يف كمية األغذية 

املتاحة واملستهلكة وتنوعها وجودتها - ما قد يقّوض التغذية - مثة حاجة 

ملحة لحامية األمناط الغذائية الصحية. وميكن للتكنولوجيات الذكية 

مناخيًا أن تدعم تنويع األغذية وأن تحفز إنتاج املزيد من األغذية الغنية 

باملغذيات وأن تقلل من تأثري حاالت اإلجهاد املرتبطة باملناخ عىل جودة 

املحاصيل والرثوة الحيوانية، وأن تساعد عىل نحو أوسع يف تحسني كفاءة 

النظام الغذايئ وقدرته عىل الصمود.

وميثل أيًضا دمج مسائل املناخ واألمن الغذايئ يف عمليات تقييم املخاطر 

الصحية عاماًل مهاًم لتوفري إنذار مبكر الحتامل تفيش األمراض، وبالتايل 

للدفع عىل اتخاذ إجراءات مبكرة. ومثة فوائد كبرية لتنسيق تقييم 

االحتياجات يف مجال سبل كسب العيش والتغذية والصحة والقطاعات 

األخرى إلنقاذ املزيد من األرواح وحامية املزيد من سبل كسب العيش 

وإعادة بنائها.316 وقد تم بالفعل تحديد عمليات التقييم هذه من خالل 

مؤرشات العمل اإلنساين الرئيسية لألفرقة القطرية لتكوين صورة متكاملة 

ومتواصلة لحاالت الطوارئ.317  

وميكن كذلك لربامج الحامية االجتامعية التي تراعي التغذية وتتصدى 

للمخاطر أن تحافظ عىل التغذية قبل حدوث الصدمات املناخية وخاللها، 

وال سيام إذا أتاحت لألرس املعيشية أو املجموعات الضعيفة من الناحية 

التغذوية - مثل األطفال الصغار واألمهات الحوامل واملرضعات - رشاء 

املواد الغذائية املغذية املنتجة محليًا والحفاظ عىل التنوع الغذايئ قبل 

حدوث الصدمة املناخية وخاللها وبعدها. وينبغي ألهداف اسرتاتيجيات 

التصدي ملخاطر تغري املناخ أن تشمل جودة النمط الغذايئ املحيل التي 

ميكن تحقيقها بعد فهم النقاط التالية عىل نحو أفضل: كيف سيؤثر تغري 

املناخ عىل املدى الطويل يف مالءمة املحاصيل املحلية يف موقع معنّي؛ وما 

إذا كان تغري املناخ سيحول دون الحصول عىل الفاكهة والخرض الطازجة 

واللحوم ومنتجات األلبان؛318 وما هي املامرسات الزراعية واملعيشية 

الجديدة التي تتجنب إلحاق الرضر بسلة األغذية األساسية املغذية.319  

ولكن، ال بد أن يقرتن الحفاظ عىل التغذية قبل حدوث تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى أو عند حدوثها، مبجموعة متنوعة من 

خيارات الحد من املخاطر والتكيف مع تغري املناخ التي ميكن للحكومات 

واملجتمعات أن تطبقها من أجل حامية الصحة العامة. وتشمل التدابري 

الرامية إىل تعزيز قدرة النظم الصحية عىل إدارة مخاطر تغري املناخ 

بصفتها جزًءا من الجهود الرامية إىل ضامن التغطية الصحية الشاملة ما 

ييل: النظر يف الرشاكات بني الجهات الفاعلة يف مجال الحد من مخاطر 

الكوارث واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص )مع تجنب حدوث 

تضارب يف املصالح( والنظم الصحية الوطنية يف إطار خطط الحد من 

مخاطر الكوارث؛ وتعزيز نظم اإلنذار املبكر واالستعداد للطوارئ من أجل 

التصدي بسعة للظواهر املناخية املتطرفة والتعايف منها؛ وحامية البنية 

التحتية الصحية الحيوية من األحوال املناخية القصوى.320 ومن املهم 

توافر نظم إرشاف أقوى ميكنها تحديد قضايا سالمة األغذية واألمراض 

املعدية فتتمكن نظم املراقبة من إخطار السكان بسعة وبدقة عىل 

املستويات املحلية والوطنية والدولية.

وعالوة عىل ذلك، يعد االستثامر يف التغطية الصحية الشاملة التي 

تضمن تدخالت الرعاية الصحية األولية وتبني قدرة املجتمع عىل 

الصمود عىل حد سواء عاماًل أساسيًا. وال بد أن يعالج التمويل محددات 

الصحة البيئية واالجتامعية )مثل سالمة املسكن والهواء واملياه ونوعية 

األغذية( يف ظّل ظروف مناخية مختلفة؛ وأن يحسن الرعاية االجتامعية 

يف حاالت الطوارئ؛ وأن يوفر إجراءات التغذية األساسية،321 مبا يف ذلك 

استعراض حاالت سوء تغذية األطفال والبالغني وإدارتها. وال يقّل أهمية 

عن ذلك مراعاة التكوين املتنوع للمجتمعات املحلية الحديثة )مبا يف 

ذلك املهاجرين واإلثنيات املختلفة( فضاًل عن االختالفات يف  سلوكيات 

التامس الصحة.

مصادر وآليات التمويل املوثوقة ومتعددة السنوات 
والواسعة النطاق

يتطلب أيًضا تكامل التدخالت القصرية واملتوسطة والطويلة األجل 

والجهات الفاعلة لتحقيق القدرة عىل مواجهة تغري املناخ متوياًل موثوقًا 

ومتعدد السنوات وواسع النطاق. وتشري األدلة إىل أن نقص التمويل قد 

أدى إىل تراجع مكاسب التنمية نتيجة تأثريات تقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى. وتعرض عمليات التصدي يف مجال العمل اإلنساين أمثلة 
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عدة تم فيها تحديد الصدمات املناخية التدريجية يف وقت مبكر، ولكّن 

االفتقار إىل التمويل املبكر قد أدى إىل آثار مدمرة عىل السكان. وتتمثل 

أبرز األمثلة الحديثة يف املجاعة يف الصومال عقب الجفاف الذي شهدته 

منطقة القرن األفريقي واآلثار السلبية املرتتبة عىل العديد من السكان 

الذين عانوا من انعدام األمن الغذايئ خالل ظاهرة النينيو يف الفرتة 2015-

2016 وما بعدها.

إن التصدي لألزمات اإلنسانية - الناشئة عن مزيج من تقلبات املناخ 

واألحوال املناخية القصوى واالنقسامات السياسية واالجتامعية، من 

بني عوامل أخرى - قد كلفت أضعاف املبالغ التي كانت ستسدد لو 

تم االستثامر يف مرحلة مبكرة عندما كان معلوًما أن األزمات يف طور 

النمو.322 ويعطي هذا حجة اقتصادية واضحة لالستثامر يف وضع برنامج 

متعدد السنوات لبناء القدرة عىل الصمود. وتقدر التكلفة الصافية 

لعملية التصدي لألزمة املتأخرة بني خمسة وسبعة أضعاف تكلفة 

الربنامج املتعدد السنوات لبناء القدرة عىل الصمود.323 وتشري دراسة 

تناولت تصدي برنامج األغذية العاملي ألزمة األغذية يف النيجر يف الفرتة 

2004-2005 إىل أن تكلفة املعونة لشخص واحد بعد عرشة أشهر من 

النداء األويل قد بلغت ثالثة أضعاف التكلفة بعد فرتة أربعة أشهر فقط - 

أي زيادة مبقدار ثالثة أضعاف يف التكاليف يف غضون ستة أشهر.324  

وقد حّدت القيود املالية حتى اآلن بدرجة كبرية نظام اإلنذار املبكر/

اإلجراءات املبكرة مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار سلبية عىل األمن الغذايئ 

والتغذية. وتسلّط دراسة أجراها معهد التنمية الخارجية الضوء عىل ضعف 

متويل اجراءات الحد من مخاطر الكوارث للبلدان املترضرة من الجفاف 

عىل مدى عقدين يف إريرتيا وزمبابوي وكينيا ومالوي والنيجر، حيث ترضر 

أكرث من مائة مليون شخص بسبب الجفاف، ولكن التمويل اإلجاميل 

إلجراءات الحد من مخاطر الكوارث يف هذه البلدان بلغ 116 مليون 

دوالر أمرييك فقط.325 وأظهرت األدلة املوثقة عن الفيضانات التي شهدتها 

بنغالديش يف عام 1998 آثارًا تغذوية ناجمة عن تراجع فرص الحصول 

عىل األغذية وتدهور مامرسات الرعاية، وبالتايل إىل ازدياد تعرض األطفال 

للملوثات وسوء التغذية.326 وخالل األزمة نفسها، ثبت أن الربامج الحكومية 

التي كانت تتصدى لهذه الحاالت قبل الفيضانات كانت أكرث فعالية يف 

حامية رفاهية األطفال من العمليات التي اضطلعت بها يف فرتة ما بعد 

الفيضانات.327 وحددت كذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ الفجوات يف متويل اجراءات التصدي لتغري املناخ وقد قدرت الحاجة 

إىل متويل التكيف يف البلدان النامية مبا يرتاوح بني 28 و67 مليار دوالر 

أمرييك بحلول عام 2030 - وهو ما يتجاوز بأشواط التمويل املتاح حاليًا.328  

ويعّد التغلّب عىل هذه القيود املالية أمرًا مهاًم ليك تحقق الربامج 

الناجحة مغزاها، إذ متثل تدابري الحد من أوجه الضعف بني القطاعات 

وداخلها أولوية تقتيض بوجه خاص توافر متويل واسع النطاق )أنظر 

اإلطار 17(. وتحتاج عموًما برامج بناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ إىل 

متويل موثوق ومتعدد السنوات ليك تكون ناجحة وتنتج األدلة الالزمة 

عىل النتائج املحققة من أجل الحصول عىل مزيد من االستثامرات.

أدوات وتدخالت محددة للتصدي ملخاطر تغري املناخ
تســتند املجموعة التاليــة من األدوات والتدخالت إىل الُنهج التي يروج 

لهــا إطار ســنداي للحد من مخاطر الكــوارث وتم اعتامدها وتكييفها 

للتصــدي ملخاطــر تغري املناخ التي تطرح تحديات أمام توفري الســكان 

لســبل كسب عيشــهم وأمنهم الغذايئ وتغذيتهم. وهي تشمل عادة 

الســامت الشــاملة التي تم توضيحها آنًفا ويعريها هذا القســم اهتامًما 

خاًصا فيســلط الضوء عىل كيفية إســهامها إســهاًما كبريًا يف بناء القدرة 

عــىل مواجهة تغري املناخ.

نظم رصد خماطر تغري املناخ واإلنذار املبكر
تعد نظم رصد مخاطر تغري املناخ واإلنذار املبكر من أبرز األدوات 

املعروفة واملتاحة للحكومات والوكاالت الدولية. وميكن اعتبارها أساسية 

لرصد املخاطر املتعددة - واملخاطر الناجمة عن تغري املناخ تحديًدا 

- والتنبؤ مبخاطر تغري املناخ املحتملة عىل سبل كسب العيش واألمن 

الغذايئ والتغذية. وهي مفيدة أيًضا بوجه خاص عندما تساعد اإلنذارات 

يف الوقت املناسب عىل اتخاذ القرارات املالمئة واإلجراءات املبكرة عىل 

جميع املستويات املؤسسية مبا يف ذلك يف املجتمعات املحلية.

وتركّز نظم اإلنذار املبكر - اإلجراءات املبكرة عىل توحيد معلومات التنبؤ 

املتاحة والعوامل التي تهيئ التخاذ اإلجراءات التحضريية واملبكرة للحد 

من تأثري مجموعة من املخاطر املختلفة، مبا يف ذلك األحوال املناخية 

القصوى.329 وتتسم آليات تشارك املعارف للحد من أوجه الضعف 

بأهمية أيًضا لتهيئة متخذي القرارات واملجتمعات املحلية لتنفيذ 

اإلجراءات املبكرة للتصدي للصدمات والتغيريات املتوقعة.330  

وتحسبًا لتأثريات ظاهرة النينيو يف الفرتة 2015-2016، استخدم برنامج 

األغذية العاملي التنبؤات املناخية املوسمية للرشوع بإجراءات مبكرة يف 

املجتمعات الضعيفة يف زمبابوي. وشّجع ذلك زراعة الحبوب الصغرية 

التي تتحمل الجفاف قبل وصول ظاهرة النينيو إىل أوجها، والحد بالتايل 

من خسائر املحاصيل ودرء الجوع.331 وباملثل، استخدمت منظمة األغذية 
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والزراعة يف عام 2017 معلومات اإلنذار املبكر للحّث عىل اتخاذ إجراءات 

مبكرة يف إثيوبيا والصومال وكينيا من أجل تخفيف تأثري الجفاف عىل 

الرعاة وذلك عن طريق تزويد آالف األرس الضعيفة باألعالف للموايش 

واملياه والعالج البيطري قبل أن تبلغ األزمة ذروتها.332 

وعندما تندرج هذه النظم يف التدخالت الرامية إىل تحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية والحد من الفقر عىل نطاق أوسع، فإنها متثل أيًضا فرصة 

لحامية األرواح وأصول سبل كسب العيش من خالل املساعدة يف ضامن 

الحصول عىل األغذية واستقرار أسعارها. وميكن أن يشمل ذلك لوائح 

اإلطار 17
االستثمار يف تدابري احلد من أوجه الضعف، مبا يف ذلك البىن التحتية 

القادرة على مواجهة تغري املناخ واحللول املستندة إىل الطبيعة

ال بــد من تعزيز االســتثامرات يف تدابــري الحد من أوجه الضعف )مبا يتامىش 

مع إجراءات الحد من مخاطر الكوارث والحد من اآلثار وفًقا إلطار ِســنداي 

للحــد مــن مخاطر الكوارث( عىل نحو كبري عرب القطاعات وداخلها. وتشــمل 

هــذه التدابري- التي تُعرف أيًضا باســم تدابــري التكيف مع تغري املناخ وبناء 

القدرة عىل الصمود )متاشــيًا مع اتفاق باريس( أو بكل بســاطة تدابري 

التكيــف مع تغري املناخ - املامرســات الجيــدة للصمود يف وجه تغري املناخ عىل 

مســتوى املــزارع باإلضافة إىل البنى التحتيــة القادرة عىل مواجهة تغري املناخ 

والحلول املســتندة إىل الطبيعة.

وقد تم بالفعل عرض أمثلة عن تدابري الحد من أوجه الضعف أمام تقلب املناخ 

واألحوال املناخية القصوى وحاالت اإلجهاد يف األطر 14 و15 و16 ومثة أمثلة أخرى 

يف اإلطار 18. وتشمل هذه التدابري الخاصة بالصدمات أو بقطاع أو سياق أو موقع 

محدد ما ييل: استخدام أنواع البذور العالية الجودة واملالمئة والزراعة املحافظة عىل 

املوارد يف قطاع املحاصيل؛ وتحسني السالالت الحيوانية القادرة عىل الصمود؛ وبناء 

مراكز لتوزيع املياه والصهاريج لتحسني إدارة املياه واملحافظة عليها؛ وحامية وإدارة 

الحراجة الزراعية وزارعة املنغروف الساحيل. وهناك عدد وفري من املامرسات 

الجيدة املوثقة لبناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ يف مجال الزراعة واألمن الغذايئ 

والتغذية، وبعض هذه الحلول متوفر عىل املنصة الخاصة بتبادل املعارف عن القدرة 

عىل الصمود )KORE(1 أو غريها من املنصات.

وتشمل تدابري الحد من أوجه الضعف أيًضا تنفيذ الحلول املستندة 

إىل الطبيعة عىل النحو الوارد يف الوثيقة الختامية للحدث الرفيع املستوى 

بشأن القدرة عىل الصمود2 الذي عقد خالل الدورة الثالثة والعرشين املقبلة 

ملؤمتر األطراف حيث تم التشديد عىل الدور املزدوج الذي تضطلع به النظم 

اإليكولوجية الزراعية البحرية السليمة واملتنوعة لبناء قدرة كوكب األرض 

عىل مواجهة تغري املناخ، فهي: )1( تحرص أثر األخطار الناجمة عن تغري املناخ 

مثل الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر؛ )2( وتوفر 

خدمات النظام اإليكولوجي األساسية مثل املياه العذبة والهواء النظيف والرتبة 

الخصبة والتلقيح والتنوع البيولوجي وهي خدمات تساهم يف مكافحة الجوع 

وبناء سبل كسب العيش القادرة عىل الصمود وهي رضورية أيًضا للحفاظ عىل 

النظام الغذايئ والحياة ككّل.

وينطوي العمل مع الطبيعة عىل تنفيذ إجراءات لحامية النظم اإليكولوجية 

الزراعية البحرية الطبيعية أو املعدلة وإدارتها عىل نحو مستدام وإعادة بنائها. 

وتوفر هذه النظم يف الوقت نفسه فوائد الدفاع عن الحياة ودعمها مبا يف ذلك 

املياه واألغذية للفقراء ولألغنياء عرب الحدود، وبالتايل فهي تقلل من انعدام 

األمن الغذايئ والفقر وتعزز سبل كسب العيش القادرة عىل مواجهة تغري املناخ 

ونظم األغذية بوجه عام.

وإّن التوصل إىل سبل كسب العيش الزراعية القادرة عىل الصمود 

واملستدامة ممكن وميكن أن يؤدي إىل فوائد مشرتكة للتخفيف من آثار تغري 

املناخ والتكيف معه والقدرة عىل مواجهته.

ومن الرضوري توفري الدعم لجميع البلدان يف جميع أنحاء العامل ليك تزيد 

من إنتاجيتها الزراعية عىل نحو مستدام وتقلل املخاطر الناجمة عن تغري 

املناخ يف الوقت نفسه. فعىل سبيل املثال، تعمل الوكاالت التي توجد مقارها يف 

روما يف "املمر الجاف" )Corredor Seco( يف منطقة أمريكا الوسطى لزيادة 

قدرة املنتجني أصحاب الحيازات الصغرية عىل الصمود من خالل إدارة النظم 

اإليكولوجية واملامرسات الزراعية الجيدة الصديقة للبيئة املستندة إىل املخاطر.

وينطوي بناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ من خالل العمل مع الطبيعة عىل 

إعادة توزيع االستثامرات عىل نطاق واسع يف النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية 

السليمة واملتنوعة التي تضطلع مبهام الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري 

املناخ وتعترب أساسية لتأمني نظم غذائية منتجة ومكافحة الجوع.

املصادر:
www.fao.org/in-action/kore/en  1

http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/cop_23_outcome-resilience_final.pdf  2
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االسترياد والتصدير التي تحد من املضاربة من خالل ترصيف مخزونات 

األغذية املخزنة، أو برامج الدعم للدخل يف الريف، أو توزيع النقد و/أو 

نظم الحامية االجتامعية، وكل منها يستهدف الفئات السكانية الضعيفة 

املعرضة لخطر تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى.

 كام يعّد دمج نظم رصد مخاطر تغري املناخ ضمن نظم رصد األمن 

الغذايئ والتغذية عاماًل مهاًم للغاية. ومن األمثلة عىل ذلك التصنيف 

املتكامل املتعدد أصحاب املصلحة ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية، 

وهو عبارة عن مجموعة من األدوات واإلجراءات الرامية إىل تحليل 

وتصنيف خطورة حالة انعدام األمن الغذايئ الحادة واملزمنة، وقد صممت 

هذه األدوات واإلجراءات خصيًصا لتزويد متخذي القرارات مبعلومات 

عملية يف سياقي حاالت الطوارئ والتنمية. ويتضمن اإلطار التحلييل 

للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية املبني آنًفا )انظر 

الشكل 28( يف جوهره رصد وتحليل األحوال أو األخطار الحادة والجارية - 

مبا يف ذلك تقلب املناخ واألحوال املناخية القصوى - وتحليل تأثريها عىل 

األمن الغذايئ وحالة السكان التغذوية. وال يوفر التصنيف املتكامل ملراحل 

األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية معلومات عملية عن األوضاع الحالية 

فحسب، بل إنه يحدد أيًضا عوامل الخطر التي ينبغي رصدها - مبا يف 

ذلك أمناط سقوط األمطار املوسمية وتطور األحوال املناخية مثل الجفاف 

- وتنتج عنها إسقاطات األمن الغذايئ لالسرتشاد بها يف اإلنذار واإلجراءات 

املبكرة. ويقوم اآلن أكرث من 40 بلًدا حول العامل بتطبيق التصنيف املتكامل 

ملراحل األمن الغذايئ والحالة اإلنسانية، مبا يف ذلك بلدان يف أفريقيا وآسيا 

وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي والرشق األدىن.333  

االستعداد حلاالت الطوارئ والتصدي هلا
تندرج مجموعة أخرى هامة من األدوات يف فئة االســتعداد لحاالت 

الطوارئ والتصدي لها، وهي إجراءات إنســانية الطابع. ويعد االســتعداد 

لحاالت الطوارئ عنرًصا أساســيًا يف الحد من مخاطر الكوارث، مام 

يســاعد يف الحد من تأثري كارثة ما من خالل تعزيز معارف وقدرات 

الحكومــات واملنظامت واملجتمعات واألفراد عىل التنبؤ بآثار الكوارث 

والتصدي لها والتعايف منها عىل نحو فعال )ســواء أكانت هذه الكوارث 

محتملة أم وشــيكة أو حالية(.334 وقد تشــمل هذه التدابري اإلنذار 

املبكر؛ والتخطيط للطوارئ؛ وإنشــاء آليات تنســيق متعددة القطاعات 

لحاالت الطوارئ اإلنســانية؛ وإدارة التامرين واستعداد املرافق 

والخدمات الصحية؛ وتعيني االحتياطات االســرتاتيجية لألغذية والبذور 

واملرعى؛ وإنشــاء مرافق تخزين آمنة للبذور والحصاد؛ وموائل للامشــية؛ 

ومرافــق آمنة ونظيفة إلعداد الطعام.335  

ويقوم برنامج األغذية العاملي، يف إطار عمله لالستعداد لحاالت الطوارئ 

والتصدي لها، بدمج املعلومات عن املناخ يف نظم اإلنذار املبكر من خالل 

استخدام تكنولوجيا رائدة للمساعدة يف التنبؤ بحاالت الطوارئ والتصدي 

لها بسعة بفضل برامج عالية الجودة لتقديم املعونة الغذائية املنقذة 

للحياة. ويف عام 2017، قّدم برنامج األغذية العاملي دعاًم عينيًا متثل يف 

األغذية وقسائم الرشاء واألموال النقدية والتغذية إىل 9 ماليني شخص 

ترضروا من الكوارث املرتبطة بتغري املناخ يف منطقة البحر الكاريبي 

والقرن األفريقي وجنوب آسيا. ويف محاولة للوفاء بااللتزامات األساسية 

لحامية األطفال يف سياق الصدمات املناخية وحاالت الطوارئ األخرى، 

وضعت اليونيسيف توجيهات محددة بشأن عملية التخطيط لالستعداد 

مع الرتكيز عىل األطفال.336 ويعترب االستعداد لحاالت الطوارئ نهًجا هاًما 

ألن تدابري الحد من أوجه الضعف ال تكفي دامئًا لتجنب حدوث أزمة.

ومن الناحية األخرى، ال تقترص عملية التصدي الطارئة لحاالت الكوارث 

املرتبطة بتغري املناخ عىل إنقاذ األرواح وسبل كسب العيش فحسب، بل 

هي أيًضا مهمة جًدا لكيال يصبح السكان يف حالة عوز ال رجعة فيها وأال 

يعتمدون عىل املعونات الدولية عىل نحو دائم. وينبغي أن تهدف عملية 

التصدي لحاالت الطوارئ إىل متكني الناس من االعتامد عىل أنفسهم 

بسعة واستئناف أنشطة سبل كسب العيش مبا يف ذلك اإلنتاج الغذايئ 

املحيل وتوليد الدخل.337 وميكن حتى للكوارث أن تتيح فرًصا جديدة 

"إلعادة البناء بشكل أفضل" فيُساعد السكان عىل االنتقال من املامرسات 

غري املستدامة إىل إدارة املوارد الناجعة التي تراعي املخاطر بقدر أكرب 

والتي تعزز من سبل كسب العيش القادرة عىل الصمود واملستدامة.

ويف أعقاب اإلعصار بام الذي اجتاح فانواتو يف عام 2015، ساعدت 

منظمة األغذية والزراعة يف تصميم وبناء قوارب صيد أقوى وآمنة أكرث 

ويف إدراج مامرسات صيد أكرث استدامة وأمًنا.338 ويتمحور عادة وضع 

السياسات واالستثامرات الحالية للقطاعني العام والخاص يف املصايد 

الطبيعية وتربية األحياء املائية حول قدرتها عىل الحد من الفقر وانعدام 

األمن الغذايئ، ولكن نادًرا ما ينظر إليها من منظور مراٍع للتغذية.339 

وميكن لدعم األرس يف أعقاب صدمة مناخية ما من خالل التدخالت 

املناسبة يف الوقت املناسب أن ينقذ سبل كسب العيش، وهو أمر أسايس 

لبناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ. فعىل سبيل املثال، استطاعت األرس 

املعيشية يف قريغيزستان التي متكنت من إعادة تكوين قطعانها بعد 

الشتاء القايس الذي شهدته يف عام 2012 والذي تسبب يف نفوق العديد 

من املوايش، من زيادة استهالكها لألغذية مقارنًة باألرس التي مل تتمكن 

من إعادة تكوين قطعانها )اإلطار 18(.
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بدون تأث�

إعادة تكوين القطعان 
� أعقاب الصدمات

الوصول إ� الخدمات 
البيطرية قبل الصدمات

مالحظات: زيادة اإلنفاق عىل اســتهالك األغذية عىل املدى القصري )2011-2013( واملدى املتوســط )2011-2016( نتيجة تجديد املخزونات والحصول عىل الخدمات البيطرية قبل فصل الشــتاء 
القــايس وبعــده. وجميــع التأثــريات هامــة من الناحية اإلحصائية باســتثناء إعادة األرصدة يف األجل القصري بعد الصدمة الناجمة عن الشــتاء القايس. ويعني ذلك يف هذه الحالة االســتثنائية أنها ال تؤثر 

يف االســتهالك الغذايئ لألرس املعيشــية )ال أثر(. وتعرّف الرفاهية عىل أنها إنفاق األرسة املعيشــية الواحدة عىل االســتهالك الغذايئ.

املصــدر: منظمــة األغذيــة والزراعــة )يصدر قريبًا(. How do extreme weather events affect livestock herders’ welfare? Evidence from Kyrgyzstan. روما.

يف عام 2012، تسبب فصل الشتاء القايس يف قريغيزستان يف نفوق العديد من 

املوايش مام ساهم يف تراجع إنفاق األرس عىل استهالك األغذية عىل نحو كبري. 

وقد شهدت األرس التي استطاعت تجديد قطعانها بعد الصدمة زيادة بنسبة 

10 يف املائة يف إنفاقها عىل استهالك األغذية عىل املدى املتوسط )أي بعد مرور 

أربع سنوات عىل حدوث الصدمة( مقارنة باألرس التي ترضرت من الصدمة 

والتي مل تكن قادرة عىل تجديد قطعانها )انظر الشكل أدناه(. وقد سجلت 

األرس املعيشية التي متكنت من الحصول عىل الخدمات البيطرية العامة زيادًة 

يف إنفاقها عىل استهالك األغذية مقارنة باألرس املعيشية التي مل تحصل عىل 

هذه الخدمات بشكل كاف.

وتشري هذه األدلة إىل أهمية دعم األرس املعيشية بعد حدوث صدمة 

مناخية ما من خالل تدخالت محددة السياق يف الوقت املناسب من أجل 

إنقاذ سبل كسب العيش وبناء القدرة عىل الصمود. وقد متثل التدخالت التي 

تنطوي عىل برامج التحويالت النقدية أو خطط التأمني املخصصة التي تسهل 

القيام باستثامرات تجديد الرثوة الحيوانية خياًرا لحاالت مامثلة. وعالوة عىل 

ذلك، فإن تسهيل الحصول عىل الخدمات واللقاحات البيطرية قد يخفف من 

اآلثار السلبية القصرية األجل للصدمات.

وإىل جانــب التدخالت الفورية لحامية ســبل كســب العيش، تعّد 

تدخــالت القطاعــني العــام والخاص للحد من أوجــه الضعف يف قطاع الرثوة 

الحيوانيــة مهمــة لتحســني قدرة هذا القطاع عىل الصمود واســتدامته 

عــىل املــدى الطويل. وقــد تتضمن هذه التدابري الوقاية من الخســائر يف 

املــوايش مــن خالل تحســني قدرات التخزين التي تزيد مــن توافر العلف 

خالل فصول الشــتاء القاســية. وكذلك ينبغــي الجمع بني اإلجراءات 

والجهــود املبذولــة من أجل تحســني تجميع جينات األنــواع الحيوانية من 

خــالل برامج الرتبية النتقاء ســامت القدرة عــىل الصمود. وميكن دمج 

هــذه الحيوانــات األكرث قدرة عــىل التكيف يف القطعــان املحلية وتوزيعها 

عــىل األرس املعيشــية التــي تعيش يف املناطق املعرضــة للصدمات املناخية 

والظــروف املناخيــة القاســية، وبالتايل تهيئتهــا لتقلب املناخ واألحوال 

املناخيــة القصوى التي قد تطرأ يف املســتقبل.

تجديد املخزونات والخدمات البيطرية يساهم يف بناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ ويزيد من استهالك األغذية

اإلطار 18
تسجل األسر املعيشية املتضررة من الصدمات املناخية اليت متكنت من 

إعادة تكوين قطعانها أو احلصول على اخلدمات البيطرية استهالًكا 
أعلى لألغذية يف قريغيزستان
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تدابري احلد من التعرض للمخاطر
تجمع تدابري الحد من التعرض للمخاطر بني مامرسات الحد من مخاطر 

الكوارث والتكيف مع تغري املناخ بغية الوقاية من األحوال والتقلبات 

املناخية والتخفيف من وطأة تأثرياتها عىل املجتمع املحيل ويف املزرعة 

والنظام اإليكولوجي الزراعي. وهي تشمل اتباع مامرسات للزراعة الجيدة 

والذكية مناخيًا القادرة عىل مواجهة تغري املناخ، باإلضافة إىل وجود بنى 

تحتية تتحمل التغريات املناخية وحلول قامئة عىل الطبيعة وتحتاج بالتايل 

إىل استثامرات موازية لها. ويرد عدد من األمثلة عن التدخالت الرامية إىل 

الحد من التعرض للمخاطر يف اإلطارات 14 و15 و16 و17 و18.

احلماية االجتماعية اليت تتصدى للصدمات وحتويل 
اخملاطر والتمويل املستند إىل التوقعات

ميكن أن تســاعد آليات الحاميــة االجتامعية يف الحد من مخاطر 

الكوارث وتعزيز ســبل كســب العيش يف ظل تأثري مجموعة من 

الصدمــات، مــام يتيح ملزيد من الســكان توقع املخاطر والتعايف منها 

بشــكل أفضل وأرسع340 وتحسني قدرتهم عىل الصمود.

وملســاعدة األفراد واألرس املعيشــية عىل وجه التحديد يف االستعداد 

لتقلبــات املناخ واألحوال املناخيــة القصوى والتعايف منها، من الرضوري 

االســتناد إىل عنرص "التصدي للصدمة" أو "القدرة عىل التكيف" 

املتوافــر يف األدوات الحالية مثل التحويالت النقدية واملعاشــات 

التقاعديــة وخطط ضامن فرص العمل. واألهــم من ذلك، ينبغي لجميع 

أنــواع الحامية االجتامعية أن تراعي التغذية وأن تحمي جميع أشــكال 

ســوء التغذية وأن تدمج بوضوح أهداف التغذية وتســتهدف الفئات 

الضعيفــة من الناحية التغذوية.341  

ومتثل شبكات األمان مجموعة فرعية من أدوات الحامية االجتامعية 

وميكن استخدامها كأدوات لتوفري املعونة االجتامعية املبارشة للفقراء 

بهدف التصدي للكوارث املرتبطة بتغري املناخ وإدارتها. وهي تشمل 

توزيع املساعدات الغذائية ودعم أسعار املواد الغذائية وتوفري القسائم 

الرشائية أو البطاقات أو الوجبات املدرسية؛ وتوفري الدعم من خالل 

التحويالت النقدية أو األشغال العامة. ويعتمد اختيار األداة أو مجموعة 

األدوات عىل السياق والهدف.342 وقد الحظت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية أن حزمة عمليات التصدي لألزمات بالعمل اإلنساين املبكر 

وشبكات األمان أكرث فعالية بنسبة 30 يف املائة من املساعدات اإلنسانية 

النموذجية يف أفريقيا حيث ميكن أن يؤدي سيناريو بناء قدرة املجتمع 

عىل مواجهة تغري املناخ مبا يشمل عمليات التصدي لألزمات من خالل 

العمل اإلنساين املبكر وشبكات األمان إىل توفري مبلغ قدره 4.3 مليارات 

دوالر أمرييك عىل مدى 15 سنة.343  

وقد اســتخدم برنامج مشــرتك بني برنامج األغذية العاملي وحكومة 

بنغالديــش- بعنوان تعزيــز القدرة عىل الصمود يف املجتمعات 

الريفية الفقرية املعرضة للصدمات املناخية - شــبكات األمان للســامح 

للمشــاركني عىل مدار عامني ببناء األصول املجتمعية واملشــاركة يف 

الربنامــج نظــري أموال نقدية أو أغذية. واســتناًدا إىل تقييم تأثري الربنامج، 

من املرجح أن يكون املشــاركون يف هذا الربنامج أقل مياًل إىل املشــاركة 

يف اســرتاتيجيات التكيف الســلبية من غري املشاركني.344 ويف عام 2017، 

قدمت منظمة األغذية والزراعة حزمة مســاعدات للصومال شــملت 

التحويــالت النقدية والبــذور املحلية عالية الجودة ومتهيد األرايض 

ودعم الري والتدريب ومعدات التخزين اآلمن، فســاعدت األرس 

يف رشاء األغذيــة وتلبيــة االحتياجات الفورية مع زيادة توافر املواد 

الغذائية يف األجلني املتوســط والطويل.345  

وميكن كذلك أن تساعد عمليات تحويل املخاطر يف الحد بقدر كبري 

)وإن ليس بشكل كامل( من التأثريات السلبية لتقلبات املناخ واألحوال 

املناخية القصوى. وتواجه عادة الفئات السكانية الضعيفة، مبا يف ذلك 

املزارعني األرسينّي الصغار، الكثري من حاالت عدم اليقني مام يدفعهم إىل 

االستثامر يف أصول اإلنتاج املنخفضة املخاطر والتكنولوجيا عىل حساب 

الربحية أو توزيع اليد العاملة لتادية أنشطة غري زراعية أقل ربحية. 

وتؤدي هذه األنشطة الرامية إىل تفادي املخاطر إىل املحافظة عىل 

أوضاع املزارعني األرسيني الضعيفة يف ما يتعلق باألمن الغذايئ والتغذية 

بل وميكن حتى أن تؤدي إىل تفاقمها.

وتساعد الحلول املبتكرة األخرية لتحويل املخاطر مثل التأمني ضد مخاطر 

تغري املناخ والتمويل املستند إىل التوقعات، يف تحويل العواقب املالية 

ملخاطر معينة من طرف إىل آخر عىل مستوى األرسة املعيشية أو املجتمع 

املحيل أو املؤسسة أو الوالية بشكل رسمي أو غري رسمي.346 

ويحمي التأمني ضد مخاطر تغري املناخ السكان والرشكات والدول من اآلثار 

الضارة لتقلب املناخ واألحوال املناخية القصوى ويقلل من العبء املرتتب 

عىل األفراد إذ تتحمل مجتمعات محلية محددة املخاطر حتى قبل حدوث 

الرضر املحتمل.347 ومن بني األمثلة عىل ذلك، مبادرة R4 للقدرة عىل 

الصمود يف الريف التي أطلقها برنامج األغذية العاملي ومنظمة أوكسفام 

يف أمريكا والتي زودت منذ عام 2016 ما يقارب 000 37 مزارع يف إثيوبيا 
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وزامبيا والسنغال ومالوي بالتأمني املستند إىل املؤرشات للتحوط ضد 

األحوال املناخية القصوى. وتشمل مبادرة R4 رشكات إعادة التأمني الدولية 

ورشكات التأمني عىل املستوى املحيل والسياسات الحكومية، وتنفذ برنامًجا 

للحامية االجتامعية للتأمني ضد تغري املناخ وأحوال الطقس. ويف إثيوبيا، 

باستطاعة املزارعني رشاء بوليصة التأمني من خالل العمل أيام إضافية يف 

أكرب برنامج لألشغال العامة يف البالد املعروف باسم برنامج شبكة األمان 

اإلنتاجية. ويف الفرتة املمتدة بني عامي 2015 و2016، تم توزيع ما يزيد 

عن 000 450 دوالر أمرييك من مدفوعات التأمني عىل املزارعني األرسينّي 

الصغار املشاركني يف مبادرة R4 يف إثيوبيا والسنغال ومالوي، يف مواجهة 

موجات الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو.

وكذلــك، فإن برامج التمويل املســتندة إىل التوقعات متوافرة لتدعم 

عمليــات التصدي للكــوارث املناخية الوقائية والسيعة، من خالل 

اإلفراج عن متويل املســاعدات اإلنسانية اســتناًدا إىل املعلومات املرتبطة 

باألنشــطة املتفق عليها مســبًقا أو باســتخدام بروتوكوالت العمل املبكر 

لتحديد األدوار واملســؤوليات املرتبطة بهــا للحد من املخاطر وتعزيز 

االســتعداد للكوارث والتصــدي لها.348 وخالل فرتة ظاهرة النينيو يف 

2015-2016 مثاًل، اســتخدم مرفق الصمــود أمام آثار تغريُّ املناخ لتعزيز 

األمن الغــذايئ )FoodSECuRE( التابع لربنامج األغذية العاملي 

التوقعات املناخية املوســمية إلطالق التمويل الطارئ ألنشــطة بناء 

القــدرة عىل الصمود عىل املســتوى املجتمعي قبل حدوث الصدمة 

املتوقعة )أي الجفاف(، مام ســاعد يف الحفاظ عىل األمن الغذايئ. ويف 

زمبابــوي، اخترب برنامج األغذيــة العاملي ومنظمة األغذية والزراعة 

مع قســم الخدمات اإلرشــادية يف وزارة الزراعة )Agritex( طريقة 

اإلجــراءات املبكرة FoodSECuRE التــي يتبعها مرفق الصمود أمام 

آثــار تغريُّ املناخ لتعزيز األمن الغــذايئ التابع لربنامج األغذية العاملي، 

وذلــك يف خمســة أماكن من منطقــة موينيزي من أجل تعزيز قدرة 

املزارعني األرسينّي الصغار املترضرين عىل الصمود من خالل تشــجيع 

زراعــة الحبــوب الصغرية القادرة عىل تحّمل الجفاف.

إدارة اخملاطر والكوارث النامجة عن تغري املناخ
لن يكون باإلمكان تحسني سبل كسب العيش الزراعية واألمن الغذايئ 

والتغذية والصحة يف مواجهة تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى 

إال عن طريق تعزيز هياكل إدارة العالقة بني البيئة واألغذية والصحة. 

وينطوي ذلك عىل إدراج االعتبارات الفورية والطويلة األجل املتصلة 

بالزراعة واألمن الغذايئ والتغذية والصحة يف السياسات والترشيعات 

والبيئة األوسع نطاقًا املواتية لإلدارة الخاصة ببناء القدرة عىل مواجهة 

تغري املناخ. وبهذه الطريقة وحدها، ستؤدي العوامل املتداخلة التي 

نوقشت آنًفا إىل سياسات ومامرسات ناجحة تتصدى ملخاطر تغري املناخ 

عرب القطاعات وداخلها.

وال شك يف أنه ينبغي معالجة مسألة تجزؤ السياسات واالسرتاتيجيات 

العاملية الحالية إىل عدة حوارات كام هو مذكور آنًفا، وال سيام من أجل 

دعم الجهود املبذولة عىل املستوى القطري وعىل مستوى املجتمعات 

املحلية. فعىل املستوى القطري، ميكن للترشيعات الراسخة والهياكل 

املؤسسية والسياسات والخطط أن تولّد بيئة مواتية للحد من تأثري 

الكوارث املرتبطة بتغري املناخ والتقلّبات املناخية وبناء القدرة عىل 

مواجهة تغري املناخ. وتعترب مجموعة األدوات املختلفة – مبا يشمل 

اللوائح واألدوات الرضيبية واالستثامرات يف البحوث ونرش املعارف 

ودعم الوصول إىل األسواق وتحسني البنية التحتية والحامية االجتامعية 

- أكرث فعالية واستدامة يف ايجاد مسار للقدرة عىل مواجهة تغري املناخ 

من فرادى التدخالت.349  

ويعّد التعاون بني القطاعني العام والخاص واملجتمعات املحلية عاماًل 

أساسيًا لضامن اتخاذ إجراءات شاملة ومتسقة ومتكاملة. وتعد الدول 

الجزرية الصغرية النامية يف منطقة املحيط الهادئ التي تتعرض بوجه 

خاص لألعاصري اإلستوائية والجفاف والفيضانات )اإلطار 10( خري مثال 

عىل إدارة املخاطر والكوارث الناجمة عن تغري املناخ عىل املستويني 

الوطني واإلقليمي يف سياق التنمية املستدامة )اإلطار 19(.

ففي فانواتو مثاًل، مثة تكامل بني القطاعات يف ما يتعلق بإدارة 

الصدمات املناخية وتغري املناخ مثل املجموعات الوطنية - مبا يف ذلك 

املجموعة املعنية باألمن الغذايئ واملجموعة املعنية بالصحة واملجموعة 

املعنية باملساواة بني الجنسني واملجموعة املعنية بالحامية االجتامعية 

- التي تضم ممثلني عن مختلف الوزارات الحكومية واملنظامت غري 

الحكومية والرشكاء يف منظامت املجتمع املدين. وتجري حاليًا مفاوضات 

بني وزارة الزراعة ووزارة الصحة إلعداد مذكرة تفاهم للعمل املشرتك 

بشأن قضايا املناخ. ولكن، ال تزال هناك عدة عوائق هامة تحول دون 

تفعيل هياكل اإلدارة هذه وال بد من تذليلها.

ومتثــل القــدرة املحلية املحدودة أبــرز الصعوبات املوجودة. إذ 

متتلــك فانواتو قاعدة موارد برشية صغرية باتت مســتنزفة بســبب 

اســتخدامها عىل نطاق واســع، بدون أخذ العبء اإلضايف املتمثل 

يف التصــدي ملخاطر تغري املناخ ســواء عىل املــدى القصري أو الطويل 

| 110 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

يف الحســبان. فيصبــح التخطيط االســرتاتيجي الطويل األجل إلدارة 

الصدمــات املناخيــة وتغــري املناخ يف بلد غــارق يف ارتفاع وترية املخاطر 

الطبيعيــة مبــا يف ذلــك األعاصري والجفاف املنتظــم، أمًرا صعبًا. ومن 

املثري للســخرية أنه بســبب األحوال املناخيــة القصوى، يتعّذر عىل 

املوظفــني تكريــس الوقت للتخطيط االســرتاتيجي وإدارة كيفية 

التصــدي لهــذه الظواهر املناخية يف األجل الطويل. وقد أشــار خبري 

محــيل يف التكيّــف مع تغرّي املنــاخ إىل أن "املوظفني قد غرقوا يف 
التعامــل مــع كارثة تلو األخرى نظــًرا لتعدد هذه الظواهر". 350

اإلطار 19
القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية 

النامية يف منطقة احمليط اهلادئ

تساعد أمانة جامعة املحيط الهادئ يف دعم التكيف مع تغري املناخ وإدارة 

مخاطر الكوارث يف الدول الجزرية الصغرية النامية يف منطقة املحيط الهادئ. 

وتعّد أمانة جامعة املحيط الهادئ أكرب منظمة دولية علمية وتقنية يف 

منطقة املحيط الهادئ تعمل عىل املستويني اإلقليمي والوطني. وهي تجمع 

بني قيادة وتوجيه البلدان األعضاء واألقاليم لرسم وتنفيذ عمليات تصدي 

متعددة القطاعات تتامىش مع األولويات الوطنية، مبا يف ذلك تطبيق املعارف 

واالبتكارات العلمية والتقنية العالية الجودة بشأن الحد من مخاطر الكوارث 

والتكيف مع تغري املناخ عىل املستويني املجتمعي والقطري.

ويشــمل عملها تقديم املســاعدة ألنشــطة تعميم مراعاة املنظور الجنساين 

ووضع السياســات والترشيعات وتحســني قدرة الحكومات واملجتمع املدين 
عــىل الدعوة لتطبيق معايري حقوق اإلنســان ورصد تنفيذها.1

وعــىل املســتوى اإلقليمي، يدعم إطار تنميــة القدرة عىل الصمود يف 

املحيــط الهــادئ للفرتة 2017-2030 الهدف الشــامل املتمثل يف تعزيز قدرة 

مجتمعــات جــزر منطقــة املحيط الهادئ عىل مواجهــة تأثريات املخاطر 

الطبيعيــة البطيئــة واملفاجئــة. ويحدد هذا اإلطــار ثالثة أهداف تربط بني 

التدخالت اإلنســانية والتنموية:

تعزيز اإلدارة المتكاملة للمخاطر من أجل تعزيز القدرة على مواجهة . 1

تغير المناخ والكوارث؛

تنمية منخفضة الكربون؛ . 2

وتعزيز االستعداد للكوارث والتصدي لها والتعافي منها.. 3

وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت الرشاكة من أجل تنمية القدرة عىل الصمود يف 

منطقة املحيط الهادئ من أجل توفري هيكل اإلدارة لدعم تنفيذ إطار تنمية 

القدرة عىل الصمود يف املحيط الهادئ ورصده.2 ويطبق عدد من مختلف 

األعضاء من خالل هياكل وأطر إدارة األزمات والكوارث، املعارف واالبتكارات 

العلمية والتقنية العالية الجودة بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 

والتكيف مع تغري املناخ عىل مستوى املجتمع املحيل واملستوى القطري لزيادة 

قدرة سبل كسب العيش عىل الصمود.

ويشمل العمل أيًضا توفري الدعم ألنشطة تعميم مراعاة التاميز بني الجنسني، 

ووضع السياسات والترشيعات، وتحسني قدرة الحكومات واملجتمع املدين عىل 

الدعوة إىل تطبيق معايري حقوق اإلنسان ورصد تنفيذها. ومتلك منطقة املحيط 

الهادئ أيضا شبكة معقدة من املؤسسات الوطنية واملبادرات اإلقليمية التي 

تكمل بعضها بعًضا. عىل سبيل املثال، يقدم منتدى التوقعات املناخية عىل شبكة 

اإلنرتنت منربًا ملصالح األرصاد الجوية يف جزر املحيط الهادئ؛ وقد أنشأ مركز 

وزراء املالية لجزر املحيط الهادئ مبادرة املحيط الهادئ لتقييم أخطار الكوارث 

والتمويل يف يونيو/حزيران 2016 من أجل وضع بلدان منطقة املحيط الهادئ يف 

مقدمة الجهود الرامية إىل زيادة التمويل املخصص للتصدي ملخاطر الكوارث.3 

وقد تم إطالق الربنامج التجريبي للتأمني ضد مخاطر الكوارث يف منطقة املحيط 

الهادئ من أجل توفري تأمني شامل ضد األعاصري والزالزل اإلستوائية، مام يبنّي 

أن التأمني ضد املخاطر إجراء قابل للتطبيق للحد من أوجه الضعف يف اإلقليم. 

وبفضل تنوع املخاطر واالقتصادات الكبرية املستمدة من تجميع املخاطر عرب 

العديد من البلدان الجزرية الصغرية النامية يف منطقة املحيط الهادئ، تبني أن 

هذه املبادرة تقلل من تكلفة إعادة التأمني بنسبة تصل إىل 50 يف املائة مقارنة 
باالكتتاب الفردي بالتغطية نفسها.4

املصادر:
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20June.pdf%20Att%202-PRP%20Working%20Group%20Governance%20Paper%20clean%2016%default/files/inline-files/documents/WP%208.0

World Bank. 2017. Pacific Islands Take the Lead on Financial Protection from Disasters. In: The World Bank ]online[. Washington, DC. www.worldbank.org/en/news/press-  3
pacific-islands-take-the-lead-on-financial-protection-from-disasters/31/03/release/2017

B. Lucas. 2015. Disaster risk financing and insurance in the Pacific )GSDRC Helpdesk Research Report 1314(. Birmingham, UK, University of Birmingham  4
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5.2 اخلالصة العامة

يبعــث هــذا الجزء الثاين والنهايئ من التقرير رســالة واضحة مفادها أّن 

التقلبــات املناخية والتعرض للظواهر املناخية األشــد تعقيًدا وتواترًا 

وتطرفًا باتت تهدد باســتنزاف املكاســب التي تحققت عىل صعيد 

القضاء عىل الجوع وســوء التغذية وبعكس مســارها. وتشري األدلة يف 

العديــد مــن البلدان، إىل أّن الزيادات يف معدالت الجوع ترتافق مع 

ظواهــر مناخية متطرفة، خاصة يف حــاالت التعرض الكثيف للظواهر 

املناخيــة املتطرفة ولتقلبات كبرية متصلة بالنظم الزراعية وبســبل 

كسب العيش.

وتعّد التقلبات املناخية واألحوال املناخية القصوى - إضافة إىل النزاعات 

وأعامل العنف يف بعض أنحاء العامل - أحد الدوافع الرئيسية الكامنة 

وراء الزيادات األخرية يف معدالت الجوع يف العامل التي أشار إليها 

التقرير يف الجزء األول وأحد األسباب األساسية يف األزمات الغذائية 

الحادة. وإن التغريات الحاصلة عىل صعيد التلقبات املناخية واألحوال 

املناخية القصوى تؤثر سلبًا عىل سبل العيش الزراعية واألمن الغذايئ 

مبختلف أبعاده )التوافر والحصول واالستخدام واالستقرار(، باإلضافة إىل 

األسباب الكامنة األخرى لسوء التغذية املتصلة برعاية األطفال والتغذية 

والخدمات الصحية وصحة البيئة. وقد أصبح اليوم خطر انعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية أكرب بسبب تعرّض سبل العيش وأصولها - خاصة 

بالنسبة إىل الفقراء - للتقلبات املناخية واألحوال املناخية القصوى 

وتأثرها بها. فام الذي ميكن عمله كيال يؤدي ذلك إىل استنزاف ما تحقق 

من مكاسب للقضاء عىل الجوع وسوء التغذية عىل مّر السنني وإىل 

عكس مسارها؟

ويوّجــه الجزء الثاين من هــذا التقرير نداًء عاجاًل لتسيع وترية 

إجــراءات تنمية القدرة عــىل الصمود يف وجه تقلبات املناخ واألحوال 

املناخيــة القصــوى والتكيف معها وتوســيع نطاقها. فثمة حاجة ملحة 

إىل زيادة القدرة عىل الصمود باملعنى الواســع - أي قدرة ســبل 

كســب العيش والنظم الغذائيــة والتغذية عىل الصمود من خالل 

االســرتاتيجيات والربامج واالســتثامرات الخاصة بالتكيف مع تغري املناخ 

والتي ال تعالج التأثريات املبارشة فحســب بل أوجه الضعف األساســية 

التي تتفاقم يف معظم الحاالت بســبب الطبيعة املتغرية التي تتســم بها 

تقلبــات املناخ واألحوال املناخية القصوى.

وتواجــه الحكومات الوطنيــة واملحلية تحديات يف محاولة تحديد 

التدابــري للوقايــة من املخاطر والحد منهــا ومعالجة آثار تزايد تقلبات 

املناخ واألحوال املناخية القصوى. وميكن االسرتشــاد يف ذلك مبنصات 

السياســات العاملية القامئة حاليًا حيث تشــكل القدرة عىل مواجهة 

تغــري املناخ عنرًصا هاًما: تغــري املناخ )الذي ترعاه اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ واتفاق باريس لعام 2015( والحد 

من مخاطر الكوارث )يف إطار ســنداي للحد من مخاطر الكوارث( 

والتصدي لحاالت الطوارئ اإلنســانية )يف مؤمتــر القمة العاملي للعمل 

اإلنســاين لعام 2016 والصفقة الكربى( والتغذية املحســنة واألمناط 

الغذائيــة الصحية )املؤمتر الدويل الثــاين املعني بالتغذية وعقد األمم 

املتحــدة للعمل من أجل التغذيــة 2016-2025( والتنمية باعتبارها 

جزًءا من خطة التنمية املســتدامة لعام 2030.

ولكن، من املهم ضامن التكامل بني منصات السياسات العاملية عىل 

نحو أفضل حرًصا عىل أن تسعى اإلجراءات عرب القطاعات مثل البيئة 

واألغذية والزراعة والصحة وداخلها إىل تحقيق أهداف وإجراءات متسقة. 

وتشمل الصعوبات النقص يف تحديد األدوار املؤسسية ملختلف الوزارات، 

والثغرات يف القدرات، والُنهج واإلجراءات املجزأة، والقيود عىل التكيف 

وإدارة املخاطر، واالفتقار إىل القدرات والبيانات التقنية. وتتفاقم هذه 

التحديات بسبب شمولية سبل كسب العيش والنظم الغذائية والطبيعة 

املرتابطة للمناخ واألمن الغذايئ وقضايا التغذية والصحة.

ويقتيض نجاح سياسات وبرامج ومامرسات الصمود يف وجه تغري املناخ 

تكثيف الجهود واتباع نُهج جديدة تساعد األشخاص عىل استباق 

التقلبات املناخية واألحوال املناخية القصوى واستيعابها والتكيف معها. 

وهناك عدد من العوامل املشرتكة الحاسمة األهمية، باإلضافة إىل أدوات 

وتدخالت قابلة للتكيف مع سياسات محددة: 

e  العوامل الشاملة لعدة قطاعات التي تؤثر يف النظام الغذايئ وسبل

كسب العيش بأكملها وتشمل عمليات تقييم مخاطر تغري املناخ 

والعلوم واملعارف املتعددة التخصصات والُنهج التشاركية والشاملة 

للجميع، والنهج الذي يستند إىل املستخدم ويركز عىل املجموعات 

السكانية املعرضة ملخاطر تغري املناخ فضاًل عن التمويل املوثوق 

واملتعدد السنوات والواسع النطاق من أجل زيادة عدد االستثامرات 

يف قطاع الزراعة القادرة عىل الصمود يف وجه تغري املناخ )مبا يف 

ذلك املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية والقطاعات الفرعية الحرجية( واألمن الغذايئ والتغذية.

| 112 |



حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

e  مجموعــة من األدوات والتدخالت التي تتيح تنفيذ سياســات

وبرامج ومامرســات لبناء القدرة عىل مواجهة تغري املناخ مثل 

نظم مراقبة املخاطر واإلنذار املبكر؛ واالســتعداد لحاالت الطوارئ 

والتصــدي لها؛ وتدابري الحد مــن التعرض للمخاطر؛ والحامية 

االجتامعيــة التي تتصدى للصدمــات، وتحويل املخاطر والتمويل 

املســتند إىل التوقعات؛ وتعزيــز هياكل إدارة العالقة بني البيئة 

واألغذية والصحة.

وتعّد هذه التوجهات السياسية رضورية لالستجابة للدعوة العاجلة التي 

يوجهها لهذا التقرير من أجل تسيع وترية إجراءات الصمود يف وجه 

تغري املناخ لتنمية القدرة عىل مواجهة تقلبات املناخ واألحوال املناخية 

القصوى والتكيف معها وتوسيع نطاقها؛ وإال فستبقى أهداف القضاء 

عىل الجوع وسوء التغذية بكافة أشكالها بحلول عام 2030 )املقصدان 

2-1 و2-2 من أهداف التنمية املستدامة( إىل جانب أهداف أخرى - مثل 

اتخاذ إجراءات ملكافحة تغري املناخ وآثاره )الهدف 13 من أهداف التنمية 

املستدامة( - بعيدة املنال.
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املنطقة الصومالية، إثيوبيا

مزارعتني يف املنطقة الصومالية املتأثرة 

بالجفاف، إثيوبيا، حيث تشارك منظمة 

األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف مشاريع 

تكميلية لتعزيز اإلنتاجية وتعزيز سبل املعيشة 

وتحسني التغذية.

©FAO/IFAD/WFP/
 Michael Tewelde



المالحق



| 116 |

ف 1.1
اجلدول أل

ص التغذوي وانعدام األمن 
شار النق

ستدامة: انت
ف التنمية امل

حتقيق أهدا
حنو 

حملرز 
التقدم ا

صة 
خلال

طبيعية ا
عة ال

ضا
سوء التغذية والر

شكال معينة من 
شديد وأ

الغذائي املعتدل أو ال

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

العامل
14.3

10.8
9.2

7.5
24.9

22.2
5.4

5.6
11.7

13.2
30.3

32.8
36.9

40.7

أقل البلدان منًوا
28.6

24.2
23.5

8.5
36.9

33.7
3.4

4.0
4.4

5.4
39.3

39.6
44.8

50.6

ساحلية
البلدان النامية غري ال

26.4
22.4

20.1
6.9

35.4
31.8

3.9
4.0

7.3
8.3

32.1
33.1

45.5
53.1

صغرية النامية
الدول الجزرية ال

21.1
17.1

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

18.6
20.9

30.0
31.5

36.4
31.5

ض
ت الدخل املنخف

ت ذا
صادا

االقت
31.6

28.2
غ.م.

7.4
38.6

35.2
3.3

3.2
4.7

5.7
37.4

37.3
43.6

51.0

رشيحة الدنيا
ط من ال

ت الدخل املتوس
ت ذا

صادا
االقت

19.4
14.1

غ.م.
11.5

35.4
31.5

3.7
3.9

6.1
7.3

42.2
43.0

39.4
46.0

ض
ت الدخل املنخف

يئ ذا
بلدان العجز الغذا

22.7
18.5

غ.م.
11.7

38.4
34.4

3.1
3.1

12.3
14.2

46.2
46.3

40.8
47.8

أفريقيا
21.3

19.6
25.9

7.1
32.6

30.3
5.0

5.0
10.4

11.8
37.7

37.7
35.6

43.5

املية
ش

أفريقيا ال
6.1

8.4
11.4

8.1
19.1

17.3
9.6

10.3
22.5

25.4
30.9

31.8
40.5

44.4

الجزائر
8.8

4.7
غ . م . 

11.7
غ . م . 

12.4
غ . م . 

23.1
26.6

33.6
35.7

25.4
غ . م . 

رص
م

5.4
4.8

10.1أ
9.5

30.7
22.3

20.5
15.7

27.9
31.1

29.3
28.5

52.8
39.5

ليبيا
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

21.0
غ . م . 

22.4
غ . م . 

28.3
31.8

30.5
32.5

غ . م . 
غ . م . 

ب
ملغر ا

5.7
3.9

غ . م . 
14.9

غ . م . 
10.7

غ . م . 
22.4

25.6
34.2

36.9
27.8

غ . م . 

سودان
ال

 -- 
25.2

16.3
34.1

38.2
1.5

3.0
5.6

7.4
29.4

30.7
41.0

54.6

س
تون

5.6
4.9

غ . م . 
10.1

غ . م . 
14.3

غ . م . 
24.1

27.3
28.1

31.2
8.5

غ . م . 

جلزء األول
على ا

جية 
ت املنه

ظا
ح

صائية واملال
ح

جلداول اإل
ا

حق 1
المل
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

سودان(
املية )باستثناء ال

ش
أفريقيا ال

6.1
4.8

8.7
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

25.4
28.7

31.2
32.1

40.4
39.5

لكربى صحراء ا
ب ال

أفريقيا جنو
24.4

22.2
29.2

6.9
35.0

32.6
4.2

4.1
6.9

8.0
39.5

39.2
34.8

43.4

رشقية
أفريقيا ال

34.4
31.2

29.2
6.0

38.5
35.6

4.5
4.4

4.3
5.2

30.6
31.2

48.7
59.8

ي
بوروند

غ . م . 
غ . م . 

5.1
57.5

55.9
2.9

1.4
3.5

4.4
25.6

26.7
69.3

82.3

جزر القمر
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
32.1

غ . م . 
10.9

غ . م . 
5.8

6.9
27.6

29.3
11.4

غ . م . 

جيبويت
3 2.2

19.7
غ.م.

غ . م . 
33.5

غ . م . 
8.1

غ . م . 
10.8

12.2
30.9

32.7
12.4

غ . م . 

إريرتيا
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
50.3

غ . م . 
1.9

غ . م . 
3.2

4.1
36.9

38.1
68.7

غ . م . 

ثيوبيا إ
39.7

21.4
9.9

44.2
38.4

1.8
2.8

2.9
3.6

21.7
23.4

52.0
56.5

كينيا
28.2

24.2
35.6

4.0
35.2

26.0
5.0

4.1
4.8

6.0
27.5

27.2
31.9

61.4

شقر
مدغ

35.0
43.1

غ.م.
غ . م . 

49.2
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

3.6
4.5

36.6
36.8

41.9
غ . م . 

مالوي
2 6.1

26.3
52.4

2.7
47.8

37.1
9.2

4.5
3.9

4.7
32.3

34.4
70.8

59.4

س
شيو

موري
5.2

5.8
5.9

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
10.1

11.5
21.6

25.1
غ . م . 

غ . م . 

ق
موزامبي

37.0
30.5

غ . م . 
43.1

غ . م . 
7.9

غ . م . 
5.1

6.0
49.9

51.0
40.0

41.0

رواندا
45.3

36.1
1.7

44.3
36.7

7.1
7.7

3.8
4.8

19.4
22.3

83.8
86.9

شيل
سي

غ . م . 
غ . م . 

2.4
غ . م . 

7.9
غ . م . 

10.2
غ . م . 

12.5
14.6

20.3
22.3

غ . م . 
غ . م . 

صومال
ال

غ . م . 
غ . م . 

غ.م.
غ . م . 

25.3
غ . م . 

3.0
غ . م . 

5.9
6.9

43.5
44.4

5.3
غ . م . 

سودان
ب ال

جنو
--

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
31.1

غ . م . 
6.0

غ . م . 
0.0

0.0
32.3

34.0
44.5

غ . م . 

أوغندا
24.1

41.4
3.6

34.2
28.9

5.8
3.7

5.8
7.1

38.6
37.2

62.3
65.5

جمهورية تنزانيا املتحدة
34.4

32.0
4.5

34.8
34.4

5.5
3.6

3.4
4.1

29.6
28.5

48.7
59.0

زامبيا
51.1

44.5
6.3

45.8
40.0

8.4
6.2

5.4
6.5

31.2
33.7

59.9
72.0

زمبابوي
42.2

46.6
3.2

32.3
26.8

5.8
5.6

11.1
12.3

30.1
28.8

31.3
47.1
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

ى
أفريقيا الوسط

32.5
25.3

39.5
7.1

34.4
32.1

4.6
4.7

5.5
6.6

45.4
43.5

28.5
37.7

أنغوال
54.8

23.9
4.9

29.2
37.6

غ . م . 
3.3

5.6
6.8

47.3
47.7

غ . م . 
37.4

الكامريون
20.3

7.3
35.5

5.2
32.6

31.7
6.5

6.7
8.1

9.5
41.7

41.4
19.9

28.0

ى
جمهورية أفريقيا الوسط

39.5
61.8

غ.م.
غ . م . 

40.7
غ . م . 

1.8
غ . م . 

5.3
6.3

46.2
46.0

33.0
غ . م . 

شاد
ت

3 9.2
39.7

غ.م.
13.0

38.7
39.9

2.8
2.5

4.0
4.8

48.1
47.7

3.2
0.1

الكونغو
40.2

37.5
8.2

25.0
21.2

3.6
5.9

7.1
8.4

53.8
51.9

20.2
32.9

جمهورية الكونغو الدميقراطية 
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

8.1
43.5

42.6
4.9

4.4
4.6

5.6
44.7

41.0
36.4

47.3

غينيا االستوائية
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
26.2

غ . م . 
9.7

غ . م . 
6.2

7.4
44.1

43.7
7.4

غ . م . 

غابون
10.9

9.4
غ . م . 

17.5
غ . م . 

7.7
غ . م . 

12.0
13.4

58.3
59.1

5.1
غ . م . 

ي
سيب

ي وبرين
سان توم

9.4
10.2

غ.م.
4.0

31.6
17.2

11.6
2.4

8.9
10.6

45.4
46.1

50.3
71.7

أفريقيا الجنوبية
6.5

8.1
27.3

4.0
30.2

29.1
12.6

13.7
23.2

25.6
25.9

26.0
غ . م . 

35.0

سوانا
بوت

31.9
28.5

39.8
غ . م . 

31.4
غ . م . 

11.2
غ . م . 

14.7
16.1

29.4
30.2

20.3
غ . م . 

ي
إسواتين

17.0
20.7

غ.م.
2.0

31.0
25.5

10.7
9.0

12.0
13.5

26.7
27.2

43.8
63.8

سوتو
لي

11.7
12.8

50.0
2.8

39.0
33.2

7.3
7.4

12.0
13.5

27.2
27.4

52.9
66.9

ناميبيا
25.1

25.4
39.8

7.1
29.6

23.1
4.6

4.1
12.9

15.0
24.7

23.2
22.1

48.3

ب أفريقيا 
جنو

4.4
6.1

2.5
27.2

27.4
17.2

13.3
24.5

27.0
25.7

25.8
غ . م . 

31.6

أفريقيا الغربية
12.3

13.1
25.1

8.1
31.9

29.9
2.6

2.4
6.4

7.7
50.0

49.3
22.1

31.0

بنن 
1 5.4

10.4
4.5

44.7
34.0

11.4
1.7

7.0
8.2

51.5
46.9

32.5
41.4

بوركينا فاسو
24.9

21.3
23.8

7.6
32.9

27.3
2.8

1.2
3.6

4.5
50.5

49.6
38.2

50.1

ي
كابو فريد

14.0
12.3

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

8.9
10.6

31.2
33.3

59.6
غ . م . 

ار ت ديفو
كو

20.0
20.7

6.0
29.6

21.6
3.2

1.5
7.6

9.0
51.8

52.9
11.8

23.5

غامبيا
15.1

9.6
25.9

11.1
21.2

25.0
1.1

3.2
7.3

8.7
57.2

57.5
33.5

46.8

غانا
9.3

6.1
7.9

4.7
22.7

18.8
2.6

2.6
8.3

9.7
48.6

46.4
45.7

52.1
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

غينيا
21.3

19.7
39.9

8.1
31.3

32.4
3.8

4.0
5.5

6.6
50.9

50.6
20.4

35.2

ساو
غينيا-بي

24.4
26.0

غ.م.
6.0

32.2
27.6

3.2
2.3

6.8
8.2

44.0
43.8

38.3
52.5

ليربيا 
39.4

38.8
56.6

5.6
41.8

32.1
4.2

3.2
7.3

8.6
37.3

34.7
27.8

54.6

يل
ما

11.1
6.0

غ.م.
13.5

27.8
30.4

1.0
1.9

5.9
7.1

54.8
51.3

20.2
37.3

موريتانيا
12.1

11.3
14.8

22.0
27.9

1.2
1.3

9.7
11.3

37.2
37.2

26.7
41.4

النيجر
15.1

14.4
37.2

10.3
43.0

42.2
3.0

غ . م . 
3.9

4.7
49.2

49.5
23.3

غ . م . 

نيجرييا
6.5

11.5
24.8

10.8
36.0

43.6
3.0

1.5
6.4

7.8
49.9

49.8
14.7

23.3

سنغال
ال

21.6
11.3

7.2
15.5

17.0
0.7

0.9
6.2

7.4
53.5

49.9
37.5

36.4

سرياليون
37.0

25.5
9.4

44.9
37.9

10.3
8.9

6.3
7.5

47.9
48.0

31.2
31.4

توغو
26.0

16.2
30.5

6.7
29.8

27.5
1.6

2.0
5.9

7.1
50.0

48.9
62.1

57.2

سودان(
صحراء الكربى )مبا فيها ال

ب ال
أفريقيا جنو

24.4
22.3

29.0
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

6.8
7.9

39.1
38.8

35.0
43.8

آسيا*
17.1

11.5
6.7

9.7
27.1

23.2
4.5

4.8
6.0

7.3
33.5

36.6
38.8

40.1

ى
آسيا الوسط

11.0
6.0

2.6
3.7ب

15.5
11.8ب

10.1
10.7ب

14.4
16.8

33.2
33.8

29.2
41.0

ستان
كازاخ

5.9
2.5 > 

1.4
3.1

13.1
8.0

13.3
9.3

18.7
21.3

29.4
30.7

31.8
37.8

قريغيزستان
9.7

6.5
2.8

17.8
12.9

9.0
7.0

12.9
15.4

32.1
36.2

56.0
40.9

ستان
طاجيك

غ . م . 
غ . م . 

7.8
غ . م . 

26.8
غ . م . 

6.6
غ . م . 

10.4
12.6

29.7
30.5

32.6
35.8

ستان
امن

ترك
4.8

5.5
غ.م.

4.2
18.9

11.5
4.5

5.9
14.9

17.5
31.1

32.6
10.9

58.3

ستان
أوزبك

14.5
7.4

غ . م . 
19.6

غ . م . 
12.8

غ . م . 
12.9

15.3
36.8

36.2
23.8

غ . م . 

رشقية*
آسيا ال

14.0
8.5

0.8
1.8

7.9
5.3

5.5
5.2

5.0
6.4

20.8
26.1

28.6
18.7

ني
ص

ال
15.2

8.7
1.9

9.4
8.1

6.6
غ . م . 

5.1
6.6

20.7
26.4

27.6
18.6

ني القارية
ص

ال
15.5

8.8
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

صينية
مقاطعة تايوان ال

4.7
3.4

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

صة
صينية اإلدارية الخا

منطقة هونغ كونغ ال
2.5 > 

2.5 > 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

صة
منطقة ماكاو اإلدارية الخا

14.6
11.4

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

شعبية الدميقراطية
جمهورية كوريا ال

35.4
43.4

غ.م.
غ . م . 

27.9
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

6.1
7.1

30.0
32.5

68.9
غ . م . 

اليابان
2.5 > 

2.5 > 
0.5>

غ . م . 
7.1

غ . م . 
1.5

غ . م . 
3.8

4.4
19.4

21.5
غ . م . 

غ . م . 

منغوليا
3 1.0

18.7
2.8

1.0
15.6

10.8
6.7

10.5
16.3

19.6
16.3

19.5
65.7

46.0

جمهورية كوريا
2.5  > 

2.5 > 
<0.5ج

غ . م . 
2.5

غ . م . 
7.3

غ . م . 
4.4

4.9
18.4

22.7
غ . م . 

غ . م . 

ني القارية(
ص

رشقية )باستثناء ال
آسيا ال

5.8
6.9

0.5<
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

رشق آسيا
ب 

جنو
18.0

9.7
8.7

8.7
29.1

25.7
5.7

7.3
5.3

6.7
25.9

28.3
33.5

غ . م . 

الم س
بروين دار ال

2.5 > 
2.6

غ.م.
غ . م . 

19.7
غ . م . 

8.3
غ . م . 

12.3
14.7

13.9
16.9

غ . م . 
غ . م . 

كمبوديا
20.0

18.5
14.4

9.6
40.9

32.4
1.9

2.0
2.7

3.5
46.0

46.8
72.8

65.2

سيا
ني إندو

18.5
7.7

13.5
39.2

36.4
12.3

11.5
5.4

6.9
26.2

28.8
40.9

غ . م . 

شعبية
جمهورية الو الدميقراطية ال

27.0
16.6

غ.م.
غ . م . 

43.8
غ . م . 

2.0
غ . م . 

3.4
4.5

36.5
39.7

39.7
غ . م . 

ماليزيا
3.9

2.9
11.5

17.2
20.7

غ . م . 
6.0

12.7
15.3

22.2
24.9

غ . م . 
غ . م . 

ميامنار
32.0

10.5
غ.م.

7.0
35.1

29.2
2.6

1.3
4.4

5.7
41.7

46.3
23.6

51.2

ني
الفلب

16.3
13.7

12.9
7.1

33.6
33.4

4.3
3.9

5.0
6.0

18.0
15.7

33.0
غ . م . 

سنغافورة
غ . م . 

غ . م . 
0.6

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
6.1

6.6
19.0

22.2
غ . م . 

غ . م . 

تايلند
12.5

9.0
5.4

16.3
10.5

10.9
8.2

8.4
10.8

26.3
31.8

12.3
23.1

ي
شت

تيمور-لي
31.3

27.2
غ.م.

11.0
57.7

50.2
5.8

1.5
2.4

2.9
33.1

41.3
50.8

50.2

ت نام
فيي

18.2
10.8

2.3
6.4

23.3
24.6

4.6
5.3

1.5
2.1

21.0
24.2

17.0
24.0

آسيا الجنوبية
21.1

15.2
10.9

15.3
37.9

33.3
2.9

3.1
4.2

5.2
48.2

48.7
46.8

52.4

ستان
أفغان

33.2
30.3

16.0
9.5

غ . م . 
40.9

غ . م . 
5.4

3.7
4.5

37.4
42.0

غ . م . 
43.1

ش
بنغالدي

16.6
15.2

14.3
42.0

36.1
1.6

1.4
2.6

3.4
40.3

39.9
55.9

55.3

بوتان
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
33.6

غ . م . 
7.6

غ . م . 
4.5

5.8
39.2

35.6
48.7

51.4

الهند
22.2

14.8
21.0

47.9
38.4

1.9
2.1

3.0
3.8

51.3
51.4

46.4
54.9



| 121 |

ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

جمهورية إيران اإلسالمية
6.1

4.9
غ . م . 

6.8
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

22.0
25.5

27.9
30.5

53.1
غ . م . 

ف
ملدي

1 8.2
11.0

غ.م.
غ . م . 

20.3
غ . م . 

6.5
غ . م . 

5.9
7.9

41.1
42.6

45.3
غ . م . 

نيبال
1 6.0

9.5
7.8

9.7
40.5

35.8
1.5

1.2
3.0

3.8
35.4

35.1
69.6

65.2

ستان
باك

23.3
20.5

غ . م . 
45.0

غ . م . 
4.8

غ . م . 
6.3

7.8
50.1

52.1
37.0

37.7

رسي النكا
18.2

10.9
15.1

14.7
17.3

0.6
2.0

4.3
5.4

30.3
32.6

75.8
82.0

آسيا الجنوبية )باستثناء الهند(
18.3

16.1
8.6

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
0.0

0.0
0.0

0.0
47.7

46.5

آسيا الغربية
9.5

11.1
9.6

3.9
17.3

15.2
7.7

8.2
25.7

28.6
33.9

36.1
غ . م . 

غ . م . 

رمينيا أ
7.8

4.3
3.8

4.2
20.8

9.4
16.8

13.6
18.5

20.9
24.7

29.4
34.1

44.5

أذربيجان
5.5

2.5  > 
3.1

16.4
18.0

10.4
13.0

17.1
19.9

36.2
38.5

10.8
12.1

البحرين
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

26.2
28.7

41.4
42.0

غ . م . 
غ . م . 

ص
قرب

5 .7
4.6

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
20.9

22.6
21.6

25.2
غ . م . 

غ . م . 

جورجيا 
7.2

7.4
8.9

غ . م . 
11.3

غ . م . 
19.9

غ . م . 
20.3

23.3
25.8

27.5
54.8

غ . م . 

ق
العرا

28.2
27.7

غ . م . 
22.6

غ . م . 
11.8

غ . م . 
25.0

27.4
29.0

29.1
19.4

غ . م . 

رسائيل
إ

2.5 > 
2.5 > 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
25.3

26.7
13.1

15.7
غ . م . 

غ . م . 

األردن
6.6

13.5
13.9

غ . م . 
7.8

غ . م . 
4.7

غ . م . 
30.3

33.4
30.8

34.7
22.7

غ . م . 

ت
الكوي

2.5 > 
2.5 > 

3.1
4 .3

4.9
9.5

6.0
34.3

37.0
21.0

23.8
غ . م . 

غ . م . 

لبنان
3.4

10.9
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
28.8

31.3
28.1

31.2
غ . م . 

غ . م . 

امن
سلطنة ع

10.5
5.4

غ.م.
7.5

9.8
14.1

1.7
4.4

20.2
22.9

36.3
38.2

غ . م . 
32.8

ني
سط

فل
غ . م . 

غ . م . 
9.2

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 

قطر
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
30.6

33.9
25.8

27.7
29.3

غ . م . 

دية سعو
اململكة العربية ال

7.9
5.5

غ . م . 
9.3

غ . م . 
6.1

غ . م . 
31.6

35.0
41.5

42.9
غ . م . 

غ . م . 

رية سو
الجمهورية العربية ال

غ . م . 
غ . م . 

غ.م.
غ . م . 

27.5
غ . م . 

17.9
غ . م . 

22.7
25.8

31.7
33.6

42.6
غ . م . 
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

تركيا
2.5 > 

2.5 > 
1.7

12.3
9.5

غ . م . 
10.9

29.0
32.2

29.0
30.9

غ . م . 
30.1

ة ت العربية املتحد
اإلمارا

4.1
2.5

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
24.5

29.9
25.7

27.8
غ . م . 

غ . م . 

اليمن
3 0.1

34.4
غ.م.

16.3
46.6

46.5
1.5

2.0
11.8

14.1
65.5

69.6
غ . م . 

9.7

ى والجنوبية
آسيا الوسط

20.7
14.8

10.6
14.8

37.0
32.4

3.2
3.4

4.6
5.7

47.7
48.2

46.0
52.1

ي آسيا*
رشق

ب 
رشقية وجنو

آسيا ال
15.1

8.8
3.0

4.5
16.1

13.2
5.6

6.0
5.1

6.5
22.2

26.7
30.5

21.6

املية
ش

آسيا الغربية وأفريقيا ال
8.0

9.8
10.4

6.0
18.2

16.3
8.7

9.2
24.2

27.2
32.5

34.1
36.3

35.8

ي
أمريكا الالتينية والبحر الكاريب

9.1
6.1

غ.م.
1.3

11.4
9.6

7.1
7.3

21.7
24.1

21.2
22.0

30.7
غ . م . 

ي
ريب البحر الكا

23.4
17.2

غ.م.
3.2ب  

9.6
8.0ب 

6.6
7.2ب 

21.9
24.8

30.4
31.3

29.0
25.7

أنتيغوا وبربودا
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
17.0

19.1
21.5

22.1
غ . م . 

غ . م . 

جزر البهاما
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
29.7

32.1
22.3

23.1
غ . م . 

غ . م . 

س
بربادو

5.9
3.7

غ.م.
غ . م . 

7.7
غ . م . 

12.2
غ . م . 

22.2
24.8

20.7
21.6

19.7
غ . م . 

كوبا
2.5  > 

2.5 > 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
24.3

26.7
24.3

25.1
48.6

32.8

دومينيكا
5.7

5.2
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
25.6

28.2
23.5

24.4
غ . م . 

غ . م . 

الجمهورية الدومينيكية
24.4

10.4
2.4

10.1
7.1

8.3
7.6

23.5
26.9

29.5
29.7

8.0
4.6

غرينادا
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
17.5

20.2
22.8

23.5
غ . م . 

غ . م . 

ي
هايت

57.1
45.8

غ.م.
غ . م . 

21.9
غ . م . 

3.6
غ . م . 

17.2
20.5

46.1
46.2

39.3
39.9

جامايكا
7.0

8.9
3.6

5.7
6.2

7.8
8.5

21.9
24.4

0.0
0.0

23.8
غ . م . 

بورتوريكو
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

س 
س ونيفي

ت كيت
سان

غ . م . 
غ . م . 

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

20.4
23.1

0.0
0.0

غ . م . 
غ . م . 

لوسيا ت 
سان

غ . م . 
غ . م . 

4.5
غ . م . 

2.5
غ . م . 

6.3
غ . م . 

17.4
19.8

0.0
0.0

3.5
غ . م . 

دين ت وجزر غرينا
سن

ت فن
سان

9.1
5.7

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

20.8
23.8

0.0
0.0

غ . م . 
غ . م . 

باغو ترينيداد وتو
11.8

4.9
غ.م.

غ . م . 
11.0

غ . م . 
11.5

غ . م . 
16.7

19.7
21.8

22.5
11.7

غ . م . 
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

ى
أمريكا الوسط

8.3
6.3

10.3
0.9

16.6
14.1

6.2
6.4

24.2
26.6

15.3
15.5

21.3
33.9

بليز
4.6

6.5
1.8

19.3
15.0

7.9
7.3

19.9
22.4

21.0
21.7

14.7
33.2

كوستاريكا
5.4

4.4
4.8

غ . م . 
5.6

غ . م . 
8.1

غ . م . 
22.4

25.7
13.3

14.9
32.5

غ . م . 

سلفادور
ال

10.5
10.3

11.7
2.1

20.6
13.6

5.7
6.4

20.4
22.7

18.9
22.7

31.4
46.7

امال
غواتي

15.8
15.8

0.7
48.0

46.5
4.9

4.7
16.6

18.8
17.5

16.4
49.6

53.2

س
هندورا

17.0
15.3

غ . م . 
22.7

غ . م . 
5.2

غ . م . 
16.9

19.4
16.3

17.8
30.7

غ . م . 

ك
سي

املك
5.5

3.8
8.9

1.0
13.6

12.4
9.0

5.2
26.0

28.4
14.7

14.6
14.4

30.1

نيكاراغوا
24.4

16.2
غ . م . 

17.3
غ . م . 

8.3
غ . م . 

19.3
21.8

13.9
16.3

31.7
غ . م . 

ام
بن

22.9
9.2

غ . م . 
19.1

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
20.2

22.5
24.0

23.4
غ . م . 

21.5

أمريكا الجنوبية
7.9

4.9
6.9

1.3ب
9.0

7.5ب
7.6

7.7ب
20.8

23.0
22.7

23.9
36.3

غ . م . 

ني
األرجنت

4.7
3.8

8.7
غ . م . 

8.2
غ . م . 

9.9
غ . م . 

26.3
28.5

15.9
18.6

32.0
غ . م . 

ت
دولة بوليفيا املتعددة القوميا

30.3
19.8

2.0
18.1

16.1
8.7

10.1
16.8

18.7
30.1

30.2
64.3

58.3

الربازيل
4.6

2.5 > 
غ . م . 

7.1
غ . م . 

7.3
غ . م . 

19.9
22.3

25.3
27.2

38.6
غ . م . 

يل
شي

3.9
3.3

4.4
0.3

2.0
1.8

9.5
9.3

26.6
28.8

11.6
15.0

غ . م . 
غ . م . 

كولومبيا
9.7

6.5
غ . م . 

12.7
غ . م . 

4.8
غ . م . 

19.9
22.1

22.3
21.1

غ . م . 
غ . م . 

إكوادور
17.0

7.8
7.1ج

1.6
25.2

23.9
7.5

8.0
17.3

19.3
18.4

18.8
غ . م . 

غ . م . 

غيانا
9.4

7.5
غ.م.

6.4
19.5

12.0
6.7

5.3
16.6

19.2
33.4

32.3
31.3

21.1

ي
باراغوا

11.9
11.2

1.0
10.9

5.6
11.7

12.4
16.7

19.0
20.5

22.8
24.4

29.6

بريو
19.6

8.8
1.0

18.4
13.1

7.2
غ . م . 

17.2
19.1

20.0
18.5

67.4
69.8

سورينام
10.9

7.6
غ.م.

غ . م . 
8.8

غ . م . 
4.0

غ . م . 
24.2

26.5
23.4

24.1
2.8

غ . م . 

ي
وا أوروغ

4.3
2.5 > 

غ . م . 
10.7

غ . م . 
7.2

غ . م . 
26.8

28.9
18.3

20.8
غ . م . 

غ . م . 

جمهورية فنزويال البوليفارية
10.5

11.7
غ . م . 

13.4
غ . م . 

6.4
غ . م . 

23.3
25.2

22.9
23.9

غ . م . 
غ . م . 
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

أوسيانيا
5.5

6.6
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
26.5

28.9
14.8

16.5
غ . م . 

غ . م . 

ندا أسرتاليا ونيوزيل
2.5 < 

2.5 < 
3.2

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
28.2

30.7
8.3

9.5
غ . م . 

غ . م . 

أسرتاليا
2.5  > 

2.5 > 
3.2

غ . م . 
2.0

غ . م . 
7.7

غ . م . 
27.9

30.4
8.1

9.1
غ . م . 

غ . م . 

نيوزيلندا
2.5 > 

2.5 > 
3.2

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
29.5

32.0
9.7

11.6
غ . م . 

غ . م . 

ندا أوسيانيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيل
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

9.2
37.7

38.1
7.3

8.7
20.1

22.4
33.2

35.4
56.8

غ . م . 

ميالنيزيا
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
18.4

20.7
33.9

35.9
56.8

غ . م . 

ي
فيج

4.3
4.4

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

27.2
30.0

29.8
31.0

غ . م . 
غ . م . 

يدة كاليدونيا الجد
8.2

11.6
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 

بابوا غينيا الجديدة
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
49.5

غ . م . 
13.8

غ . م . 
17.1

19.4
34.4

36.6
56.1

غ . م . 

امن
جزر سلي

11.9
12.3

غ.م.
7.9

32.8
31.6

2.5
3.9

17.9
20.5

38.4
38.9

73.7
76.2

فانواتو 
7.0

7.1
غ.م.

4.4
25.9

28.5
4.7

4.6
20.7

23.5
24.1

24.0
39.5

72.6

ميكرونيزيا
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
44.2

46.8
22.3

25.1
69.0

غ . م . 

س
كرييبا

4.6
3.1

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

43.0
45.6

23.8
26.1

69.0
غ . م . 

جزر مارشال
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
50.1

52.4
24.1

26.6
27.3

غ . م . 

ت ميكرونيزيا املوحدة
واليا

غ . م . 
غ . م . 

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

38.6
41.6

19.5
23.3

غ . م . 
غ . م . 

ناورو
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
24.0

غ . م . 
2.8

غ . م . 
59.3

60.7
0.0

0.0
67.2

غ . م . 

باالو
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
52.5

54.9
0.0

0.0
غ . م . 

غ . م . 

بولينيزيا
3.7

3.9
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
43.9

46.5
23.0

27.6
51.6

70.3

ساموا األمريكية
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 

جزر كوك
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
53.0

55.3
0.0

0.0
غ . م . 

غ . م . 

سية
بولينيزيا الفرن

3.9
4.4

غ.م.
غ . م . 

م .  غ . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

نيوي
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
46.0

49.3
0.0

0.0
غ . م . 

غ . م . 
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

ساموا
3.5

3.1
غ.م.

3.7
غ . م . 

4.7
غ . م . 

5.4
42.9

45.5
25.4

31.3
51.3

70.3

ب(
س

ضو منت
توكيالو )ع

غ . م . 
غ . م . 

غ.م.
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

تونغا
غ . م . 

غ . م . 
غ.م.

غ . م . 
8.1

غ . م . 
17.3

غ . م . 
43.3

45.9
19.0

21.3
52.2

غ . م . 

فالو تو
 . م . غ

 . م . غ
غ.م.

غ . م . 
10.0

غ . م . 
6.3

غ . م . 
47.8

51.0
0.0

0.0
34.7

غ . م . 

املية وأوروبا
ش

أمريكا ال
2.5 < 

2.5 < 
1.4

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
26.7

29.0
15.4

17.8
غ . م . 

غ . م . 

لية ام
ش

أمريكا ال
2.5 < 

2.5 < 
1.1

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
34.1

36.7
10.6

12.9
25.5

26.4

دا برمو
 . م . غ

 . م . غ
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 

كندا
2 .5 > 

2.5 > 
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
28.8

31.3
8.5

9.5
غ . م . 

غ . م . 

ينالند غر
 . م . غ

 . م . غ
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 

ت املتحدة األمريكية
الواليا

2.5 > 
2.5 > 

1.1
غ . م . 

2.1
غ . م . 

6.0
غ . م . 

34.7
37.3

10.9
13.3

25.5
26.4

أوروبا
2.5 < 

2.5 < 
1.5

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
23.4

25.4
17.6

20.2
غ . م . 

غ . م . 

رشقية
أوروبا ال

2.5 < 
2.5 < 

1.2
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

23.9
25.8

22.1
24.2

غ . م . 
غ . م . 

س
بيالرو

3.0
2.5 > 

غ . م . 
4.5

غ . م . 
9.7

غ . م . 
24.6

26.6
20.4

22.6
19.0

غ . م . 

بلغاريا
6.5

3.0
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

25.3
27.4

24.2
26.4

غ . م . 
غ . م . 

شيكيا
ت

2.5 > 
2.5 > 

0.5>
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

26.6
28.5

23.3
25.7

غ . م . 
غ . م . 

هنغاريا
2.5 > 

2.5 > 
1.0

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
26.4

28.6
23.6

25.8
غ . م . 

غ . م . 

لندا بو
2.5 > 

2.5 > 
1.1

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
23.4

25.6
23.5

25.7
غ . م . 

غ . م . 

جمهورية مولدوفا
 . م . غ

 . م . غ
3.4

غ . م . 
6.4

غ . م . 
4.9

غ . م . 
18.3

20.1
25.6

26.8
36.4

غ . م . 

رومانيا
2.5 > 

2.5 > 
4.1

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
22.1

24.5
24.6

26.7
غ . م . 

غ . م . 

يس
و االتحاد الر

2.5 > 
2.5 > 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
23.9

25.7
21.3

23.3
غ . م . 

غ . م . 

سلوفاكيا
6.2

2.7
0.5 >

غ . م . 
غ . م . 

م .  غ . 
غ . م . 

غ . م . 
20.4

22.4
24.5

26.6
غ . م . 

غ . م . 

أوكرانيا
2.5  > 

3.3
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

24.2
26.1

21.3
23.5

19.7
غ . م . 
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ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

املية
ش

أوروبا ال
2.5 < 

2.5 < 
2.6

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
25.2

27.5
12.6

16.0
غ . م . 

غ . م . 

رك الدامن
2.5 > 

2.5 > 
1.0

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
19.8

21.3
13.4

16.3
غ . م . 

غ . م . 

إستونيا
4.2

2.8
0.5 >

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
22.3

23.8
23.4

25.6
غ . م . 

غ . م . 

فنلندا
2.5 > 

2.5 > 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

23.2
24.9

13.1
15.9

غ . م . 
غ . م . 

سلندا
ي آ

2.5 > 
2.5 > 

1.6
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

21.3
23.1

13.2
16.1

غ . م . 
غ . م . 

آيرلندا
2.5  > 

2.5 > 
2.7د

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
23.9

26.9
12.2

14.8
غ . م . 

غ . م . 

التفيا
2 .5 > 

2.5 > 
0.7

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
24.2

25.7
22.9

25.1
غ . م . 

غ . م . 

ليتوانيا
2.5 > 

2.5 > 
0.5>

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
26.7

28.4
23.2

25.5
غ . م . 

غ . م . 

ويج الرن
2.5 > 

2.5 > 
1.2

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

م .  غ . 
23.0

25.0
12.7

15.3
غ . م . 

غ . م . 

سويد
ال

2.5  > 
2.5 > 

1.0
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

20.4
22.1

12.8
15.4

غ . م . 
غ . م . 

اململكة املتحدة
2.5  > 

2.5 > 
3.4

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
26.9

29.5
11.5

15.3
غ . م . 

غ . م . 

أوروبا الجنوبية
2.5 < 

2.5 < 
1.7

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
22.8

24.6
15.8

18.6
غ . م . 

غ . م . 

ألبانيا
10.9

5.5
10.5

غ . م . 
23.1

غ . م . 
23.4

غ . م . 
19.9

22.3
22.7

25.3
37.1

غ . م . 

أندورا
غ . م . 

 . م . غ
غ.م.

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
26.6

28.0
11.6

13.9
غ . م . 

غ . م . 

ك
البوسنة والهرس

3.2
2.5 > 

1.5
غ . م . 

8.9
غ . م . 

17.4
غ . م . 

17.7
19.4

27.1
29.4

18.2
غ . م . 

كرواتيا
2.9

2.5  > 
0.8

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
24.9

27.1
25.2

27.3
غ . م . 

غ . م . 

اليونان
2.5 > 

2.5 > 
3.1

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
25.4

27.4
13.1

15.9
غ . م . 

غ . م . 

إيطاليا
2.5 > 

2.5 > 
1.0

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
21.4

22.9
14.4

17.3
غ . م . 

غ . م . 

مالطة 
2.5  > 

2.5 > 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

29.5
31.0

13.7
16.4

غ . م . 
غ . م . 

الجبل األسود
 -- 

2.5 > 
2.3

2.8
7.9

9.4
15.6

22.3
23.1

24.9
22.8

25.2
19.3

16.8

الربتغال
2.5  > 

2.5 > 
3.7

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
21.0

23.2
14.7

17.5
غ . م . 

غ . م . 

رصبيا
 -- 

5.6
2.1

3.9
6.6

6.0
15.6

13.9
21.6

23.5
24.9

27.2
13.4

12.8

سلوفينيا
2.5 > 

2.5 > 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

20.6
22.5

21.9
24.4

غ . م . 
غ . م . 
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ت.
ش الخطأ يف اإلسقاطا

ص هام
ت لتقلي

ث سنوا
ت لثال

ت كمتوسطا
ض التقديرا

سكان. وتُعر
ت أكرث من 50 يف املائة من ال

ت اإلقليمية وشبه اإلقليميةعندما شمل
ت التقديرا

1  أُدرج

ت وطنية رسمية )إكوادور 
ستندة إىل بيانا

ت القطرية امل
ض سوى التقديرا

ت من سنة إىل أخرى. وال تُعر
ت للحد من أثر تباين العينا

ث سنوا
ت لثال

ت كمتوسطا
ض التقديرا

سكان. وتُعر
سبة مئوية من مجموع ال

ىل األقل من انعدام األمن الغذايئ، كن
ص بالغ واحد ع

شية يعاين فيها شخ
رس معي

شون يف أ
ص الذين يعي

شأن األشخا
ت منظمة األغذية والزراعة ب

2  تقديرا

G(. وتجدر اإلشارة إىل أن 
allup W

orld Poll(  ب
سة غالو

ي الذي أجرته مؤس
ي تم جمعها من خالل االستطالع العامل

صادرة عن منظمة األغذية والزراعة والت
ى ال

ت الجوع
صوا

ت أ
رشها يف بيانا

ىل ن
صائية الوطنية ع

ت اإلح
سلطا

شأنها موافقة من ال
ت ب

ت مؤقتة صدر
شيل( أو تقديرا

ت لوسيا وسي
ت املتحدة األمريكية وغانا وسان

ومالوي وجمهورية كوريا والواليا
ًا. ت يف 150 بلًدا تقريب

ي ُجمع
ت الت

ِّ املجاميع العاملية واإلقليمية وشبه اإلقليمية عن البيانا صادر وطنية رسمية. وتُعرب
ت مناسبة من م

ضع للمراجعة مبجرد توفر بيانا
ت تخ

صائية الوطنية وأن التقديرا
ت اإلح

سلطا
ت ال

ت صحة تقديرا
رضورة إثبا

ي بال
رش ال تعن

ىل الن
املوافقة ع

ت املتاحة من عام 2013 إىل عام 2017.
ت آخر البيانا

ق بالبلدان، استُخدم
ت النموذج املتوقعة لعام 2017. ويف ما يتعل

ت اإلقليمية وشبه اإلقليمية، تقابل القيم تقديرا
ق بالتقديرا

3  يف ما يتعل

ت املتاحة من عام 2005 إىل عام 2012.
ت آخر البيانا

ق بالبلدان، استُخدم
ت النموذج املتوقعة لعام 2012. ويف ما يتعل

ت اإلقليمية وشبه اإلقليمية، تقابل القيم تقديرا
ق بالتقديرا

4  يف ما يتعل

ك، بولندا، 
سلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرس

ستان، أوكرانيا، آيرلندا، آي
رسائيل، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوزبك

يس، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إ
صحة العاملية البلدان التالية: االتحاد الرو

شمل اإلقليم األورويب يف منظمة ال
صادقة وقد تتغري بالتايل. وي

صحة العاملية للم
صة بفقر الدم لعام 2016 يف اإلقليم األورويب يف منظمة ال

ت الخا
ضع البيانا

5  تخ

املية، موناكو، 
ش

ى وآيرلندا ال
سمربغ، ليتوانيا، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظم

ستان، كرواتيا، التفيا، لك
ص، قريغيزستان، كازاخ

سا، فنلندا، قرب
ستان، فرن

رصبيا، طاجيك
رسا، 

سويد، سوي
سابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، ال

شيكيا، الجبل األسود، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال
ستان، تركيا، ت

امن
س، ترك

بيالرو
سا، هنغاريا، هولندا واليونان.

الرنويج، النم

ت املتاحة من عام 2005 إىل عام 2012.
ت آخر البيانا

ق بالبلدان، استُخدم
سكان. ويف ما يتعل

ت أكرث من 50 يف املائة من ال
ت اإلقليمية عندما شمل

ت التقديرا
6  أُدرج

ت املتاحة من عام 2013 إىل عام 2018.
ت آخر البيانا

ق بالبلدان، استُخدم
سكان. ويف ما يتعل

ت أكرث من 50 يف املائة من ال
ت اإلقليمية عندما شمل

ت التقديرا
7  أُدرج

صة.
سة وعن الرضاعة الطبيعية الخال

َّعة عن الهزال والتقزم والوزن الزائد لدى األطفال دون سن الخام ت اإلقليمية املجم
ى اليابان من البيانا

ُستثن
* ت

شديد«.
ت املختلفة لـ »انعدام األمن الغذايئ ال

ب التعريفا
سب

رشة ب
ام مبا

ظ أن التقديرين ال ميكن مقارنته
ت األمن الغذايئ. الح

رشا
ى عن مؤ

رسي، باستخدام نهج برنامج األغذية العامل
ق االستهالك األ

ث الدخل واإلنفا
ت بح

صاء عن تقدير لحالة انعدام األمن الغذايئ البالغة 1.3 يف املائة لعام 2015 ، استناداً إىل بيانا
أ  أفاد الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلح

سريها بحذر.
ب تف

سكان؛  يج
ب  تغطية متدنية لل

ت منظمة األغذية والزراعة.
ت الوطنية الرسمية وبيانا

ج  استنادا إىل مجموعة من البيانا

http://irelandsdg.geohive.ie/datasets/sdg- :ستدامة. أنظر
ف التنمية امل

رش 2.1.2 من أهدا
صفتها وكيالً للمؤ

امعية لعام 2015، ب
صائية املتعلقة بالدخل واألحوال االجت

امعية كجزء من الدراسة االستق
صادية واالجت

ث االقت
صاء ومعهد البحو

ب املركزي لإلح
ي ينتجها املكت

ني لخطر الفقر الغذايئ« الت
سكان املعرض

سبة ال
ت »ن

ت حكومة أيرلندا عن تقديرا
د  أبلغ

2015-ireland-cso-am
p-osi-2.1.2-prevalence-of-m

oderate-or-severe-food-insecurity-in-the-population-based-on-the-food-insecurity-experience-scale-nuts-3

شديد أقل من 0.5 يف املائة.
شار انعدام األمن الغذايئ ال

ص التغذوي أقل من 2.5 يف املائة ؛ <0.5 = انت
سبة النق

<2.5 = ن

ت غري متاحة
غ.م. = البيانا

ف 1.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

انتشار النقص 
التغذوي بني 

1
مجموع السكان

انتشار انعدام 
األمن الغذايئ 

الشديد بني 
مجموع  

 2 ،1
 السكان

انتشار الهزال بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار التقزم بني 
األطفال )دون 
سن الخامسة(

انتشار الوزن 
الزائد بني األطفال 

)دون سن 
الخامسة(

انتشار البدانة بني 
السكان البالغني 
)18 عاًما فأكرث(

انتشار فقر الدم 
بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15(

انتشار الرضاعة 
الطبيعية الخالصة 
بني الرُضع الذين 
ترتاوح أعامرهم 

بني صفر   
وخمسة أشهر 

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

%
%

%
%

%
%

%
%

إسبانيا
2.5 > 

2.5 > 
1.4

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
25.0

27.1
13.8

16.6
غ . م . 

غ . م . 

سابًقا جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
6.1

4.1
3.3

غ . م . 
4.9

غ . م . 
12.4

غ . م . 
21.9

23.9
19.5

23.3
23.0

غ . م . 

أوروبا الغربية
2.5  < 

2.5 < 
1.1

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
22.4

24.2
14.0

17.0
غ . م . 

غ . م . 

سا
النم

2.5 > 
2.5 > 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
20.1

21.9
14.4

17.3
غ . م . 

غ . م . 

بلجيكا
2.5  > 

2.5 > 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

22.9
24.5

13.4
16.2

غ . م . 
غ . م . 

سا
فرن

2 .5 > 
2.5 > 

1.1
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

21.6
23.2

14.9
18.1

غ . م . 
غ . م . 

أملانيا
2.5 > 

2.5 > 
0.8

غ . م . 
1.3

غ . م . 
3.5

غ . م . 
23.7

25.7
13.4

16.3
غ . م . 

غ . م . 

سمربغ
لك

2.5  > 
2.5 > 

1.0
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

22.4
24.2

13.3
16.1

غ . م . 
غ . م . 

هولندا
2.5  > 

2.5 > 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

21.0
23.1

13.4
16.4

غ . م . 
غ . م . 

رسا
سوي

2.5  > 
2.5 > 

1.3
م .  غ . 

غ . م . 
غ . م . 

غ . م . 
غ . م . 

19.6
21.2

15.1
18.3

غ . م . 
غ . م . 



ف 2.1
اجلدول أل

سوء 
شكال معّينة من 

صور الغذائي وانعدام األمن الغذائي وأ
ص الذين يعانون من الق

خا
ش

عدد األ
ستدامة: 

ف التنمية امل
حقيق أهدا

حملرز لت
التقدم ا

صة.1
خال

طبيعية 
عة 

ضا
عهم ر

ضا
( الذين مت إر شهر

ىل 5 أ
عمرهم من 0 إ

)يرتاوح  ّضع 
عدد الر

التغذية و

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

العامل
938.4

803.1
684.7

50.5
165.2

150.8
35.7

38.3
563.7

672.3
552.2

613.2
49.7

55.4

أقل البلدان منًوا
215.7

237.1
231.0

12.4
49.8

48.9
4.5

5.8
20.5

28.3
85.0

95.3
12.6

15.3

ساحلية
البلدان النامية غري ال

97.6
110.0

99.2
5.0

23.9
23.1

2.7
2.9

17.0
21.9

34.6
39.7

6.5
8.0

صغرية النامية
الدول الجزرية ال

12.5
11.5

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

7.3
8.7

4.9
5.3

0.4
0.4

ض
ت الدخل املنخف

ت ذا
صادا

االقت
151.7

185.6
غ.م.

7.9
37.8

37.8
3.2

3.4
13.8

18.8
51.3

57.9
9.0

11.5

رشيحة الدنيا
ط من ال

ت الدخل املتوس
ت ذا

صادا
االقت

487.4
423.5

غ.م.
37.0

112.1
101.1

11.8
12.5

106.8
137.6

304.1
328.2

25.4
29.9

ض
ت الدخل املنخف

يئ ذا
بلدان العجز الغذا

518.9
518.0

غ.م.
39.5

126.7
116.6

10.3
10.6

0.1<
0.1<

300.1
325.3

27.5
33.1

أفريقيا
196.5

239.9
317.7

13.8
57.2

58.7
8.7

9.7
58.5

73.5
98.9

109.8
13.3

17.5

املية
ش

أفريقيا ال
9.6

19.2
26.1

2.3
4.9

5.0
2.5

3.0
29.1

35.5
17.2

18.6
2.2

2.6

الجزائر
2.9

1.9
غ.م.

0.5
غ.م.

0.5
غ.م.

6.0
7.4

3.5
3.8

0.2
غ.م.

رص
م

4.2
4.6

9.7أ
1.1

2.9
2.7

1.9
1.9

14.2
17.1

6.5
6.7

1.3
1.0

ليبيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1
غ.م.

1.1
1.3

0.5
0.6

غ.م.
غ.م.

ب
املغر

1.7
1.4

غ.م.
0.5

غ.م.
0.3

غ.م.
4.8

5.9
3.1

3.5
0.2

غ.م.

سودان
ال

--
10.0

0.9
1.9

2.2
0.1

0.2
1.1

1.6
2.7

3.1
0.5

0.7

س
تون

0.6
0.6

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1

غ.م.
1.9

2.3
0.9

1.0
0.1<

غ.م.

سودان(
املية )باستثناء ال

ش
أفريقيا ال

9.6
9.2

16.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

28.1
33.9

14.5
15.5

1.8
1.8

صحراء الكربى
ب ال

أفريقيا جنو
177.3

220.7
291.6

11.4
52.3

53.8
6.2

6.8
30.5

39.5
81.8

91.2
11.0

15.0

رشقية
أفريقيا ال

113.7
127.7

120.1
4.0

23.6
23.9

2.8
3.0

7.7
10.7

25.9
30.1

6.3
8.3

ي
بوروند

غ.م.
غ.م.

0.1
0.9

1.1
0.1<

0.1<
0.2

0.2
0.6

0.7
0.3

0.3

جزر القمر
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.

جيبويت
0.3

0.2
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1<

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

إريرتيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.4

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1

0.1
0.4

0.5
0.1

غ.م.

إثيوبيا
30.5

21.9
1.5

6.2
5.8

0.3
0.4

1.3
1.9

4.7
5.8

1.5
1.8

كينيا
10.2

11.7
17.3

0.3
2.3

1.8
0.3

0.3
1.1

1.5
2.8

3.1
0.4

0.9

شقر
مدغ

6.4
10.7

غ.م.
غ.م.

1.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.4
0.6

1.9
2.2

0.3
غ.م.

مالوي
3.4

4.8
9.5

0.1
1.3

1.1
0.3

0.1
0.3

0.4
1.1

1.4
0.4

0.4

س
شيو

موري
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.

ق
موزامبي

7.7
8.8

غ.م.
1.9

غ.م.
0.4

غ.م.
0.6

0.8
2.9

3.4
0.4

0.4

رواندا
4.1

4.3
0.1<

0.7
0.6

0.1
0.1

0.2
0.3

0.5
0.7

0.3
0.3

شيل
سي

غ.م.
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

صومال
ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.6
غ.م.

0.1
غ.م.

0.3
0.4

1.0
1.1

0.1<
غ.م.

سودان
ب ال

جنو
--

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.5

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1<

0.1<
0.8

1.0
0.2

غ.م.

أوغندا
6.9

17.2
0.3

2.4
2.2

0.4
0.3

1.4
1.9

2.3
2.6

0.9
1.1

جمهورية تنزانيا املتحدة
13.6

17.8
0.4

2.9
3.2

0.5
0.3

0.6
0.8

4.3
4.7

0.9
1.2

زامبيا
6.2

7.4
0.2

1.1
1.1

0.2
0.2

0.4
0.5

1.0
1.3

0.3
0.4

زمبابوي
5.5

7.5
0.1

0.7
0.7

0.1
0.1

0.8
1.1

1.1
1.2

0.2
0.2

ى
أفريقيا الوسط

36.3
40.2

62.8
2.1

8.8
9.3

1.2
1.4

3.5
4.8

14.2
15.5

1.6
2.3

أنغوال
10.7

6.9
0.3

1.2
2.0

غ.م.
0.2

0.5
0.7

2.4
2.7

غ.م.
0.4

الكامريون
3.5

1.7
غ.م.

0.2
1.1

1.2
0.2

0.2
0.9

1.2
2.1

2.4
0.1

0.2

ى
جمهورية أفريقيا الوسط

1.6
2.8

غ.م.
غ.م.

0.3
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1
0.2

0.5
0.6

0.1
غ.م.

شاد
ت

3.9
5.7

0.3
0.9

1.0
0.1

0.1
0.2

0.3
1.3

1.5
0.1<

0.1<

الكونغو
1.5

1.9
غ.م.

0.1
0.2

0.2
0.1<

0.1<
0 .2

0.2
0.5

0.6
0.1<

0.1

جمهورية الكونغو الدميقراطية 
غ.م.

غ.م.
1.1

5.3
5.7

0.6
0.6

1.5
2.0

7.0
7.4

1.0
1.5

غينيا االستوائية
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1

0.1
0.1<

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

غابون
0.2

0.2
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1
0.1

0.2
0.3

0.1<
غ.م.

ي 
سيب

ي وبرين
سان توم

0.1<
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

أفريقيا الجنوبية
3.6

5.2
17.6

0.3
2.0

2.0
0.8

0.9
8.9

10.2
4.2

4.4
غ.م.

0.5

سوانا
بوت

0.6
0.6

0.9
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.2
0.2

0.2
0.2

0.1<
غ.م.

ي
إسواتين

0.2
0.3

غ.م.
0.1<

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1<
0.1<

سوتو
لي

0.2
0.3

1.1
0.1<

0.1
0.1

0.1<
0.1<

0.1
0.2

0.1
0.2

0.1<
0.1<

ناميبيا
0.5

0.6
1.0

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.2

0.2
0.2

0.2
0.1<

0.1<

ب أفريقيا
جنو

2.1
3.4

0.1
1.5

1.6
0.9

0.8
8.3

9.5
3.7

3.8
غ.م.

0.4

أفريقيا الغربية
33.2

47.6
91.1

5.1
17.9

18.6
1.5

1.5
10.3

13.8
37.4

41.2
2.7

4.1

بنن
1.2

1.1
0.1

0.6
0.6

0.2
0.1<

0.4
0.5

1.2
1.3

0.1
0.2

بوركينا فاسو
3.3

4.0
4.4

0.2
1.0

0.9
0.1

0.1<
0.3

0.4
1.9

2.1
0.2

0.3

ي
كابو فريد

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

ت ديفوار
كو

3.7
4.9

0.2
1.0

0.8
0.1

0.1
0.8

1.0
2.5

2.9
0.1

0.2

غامبيا
0.2

0.2
0.5

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.1

0.1
0.2

0.3
0.1<

0.1<

غانا
2.0

1.7
2.2

0.2
0.8

0.7
0.1

0.1
1.2

1.5
3.2

3.3
0.4

0.4

غينيا 
2.1

2.4
5.0

0.2
0.6

0.6
0.1

0.1
0.3

0.4
1.4

1.5
0.1

0.1

ساو
غينيا-بي

0.3
0.5

غ.م.
0.1<

0.1
0.1

0.1<
0.1<

0.1
0.1

0.2
0.2

0.1<
0.1<

ليربيا
1.3

1.8
2.6

0.1<
0.3

0.2
0.1<

0.1<
0.2

0.2
0.4

0.4
0.1<

0.1

يل
ما

1.4
1.1

غ.م.
0.4

0.8
1.0

0.1<
0.1

0.4
0.5

1.9
2.0

0.1
0.3

موريتانيا
0.4

0.5
0.1

0.1
0.2

0.1<
0.1<

0.2
0.3

0.3
0.4

0.1<
0.1

النيجر
2.1

3.0
7.7

0.4
1.6

1.8
0.1

غ.م.
0.3

0.4
1.8

2.1
0.2

غ.م.

نيجرييا
9.1

21.5
46.1

3.4
10.2

13.9
0.9

0.5
5.4

7.3
19.1

21.1
0.9

1.6
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

سنغال
ال

2.4
1.7

0.2
0.4

0.4
0.1<

0.1<
0.4

0.6
1.8

1.9
0.2

0.2

سرياليون
2.1

1.9
0.1

0.5
0.4

0.1
0.1

0.2
0.3

0.7
0.8

0.1
0.1

توغو
1.5

1.2
2.3

0.1
0.3

0.3
0.1<

0.1<
0.2

0.3
0.8

0.9
0.1

0.1

سودان
صحراء الكربى باستثناء ال

ب ال
أفريقيا جنو

186.9
230.7

301.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

31.5
41.2

84.4
94.3

11.5
15.7

آسيا*
679.3

514.5
297.1

35.0
98.4

83.6
16.3

17.5
175.7

228.7
377.7

419.9
28.6

29.1

ى
آسيا الوسط

6.5
4.2

1.8
0.3ب

1.1
0.9ب

0.7
0.8ب

5.9
7.4

5.9
6.2

0.5
0.6

ستان
كازاخ

0.9
0.4<

0.3
0.1

0.2
0.2

0.2
0.2

2.1
2.5

1.4
1.4

0.1
0.1

قريغيزستان
0.5

0.4
0.1<

0.1
0.1

0.1
0.1

0.4
0.6

0.5
0.6

0.1
0.1

ستان
طاجيك

غ.م.
غ.م.

0.7
غ.م.

0.3
غ.م.

0.1
غ.م.

0.5
0.6

0.6
0.7

0.1
0.1

ستان
امن

ترك
0.2

0.3
غ.م.

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.5

0.6
0.5

0.5
0.1<

0.1

ستان
أوزبك

3.9
2.3

غ.م.
0.5

غ.م.
0.3

غ.م.
2.4

3.1
3.0

3.0
0.2

غ.م.

رشقية*
آسيا ال

218.0
139.1

12.8
1.7

7.1
4.8

4.9
4.8

61.9
81.3

89.4
107.4

5.4
3.5

ني
ص

ال
206.0

124.5
1.6

7.8
6.9

5.5
غ.م.

54.7
72.9

78.1
95.0

4.7
3.1

ني القارية
ص

ال
204.7

123.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

صينية 
مقاطعة تايوان ال

1.1
0.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

صة
صينية اإلدارية الخا

منطقة هونغ كونغ ال
0.2<

0.2<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

صة
منطقة ماكاو اإلدارية الخا

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

شعبية الدميقراطية
جمهورية كوريا ال

8.4
11.0

غ.م.
غ.م.

0.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.1
1.3

2.0
2.2

0.2
غ.م.

اليابان
3.2<

3.2<
0.6<

غ.م.
0.4

غ.م.
0.1

غ.م.
4.1

4.7
5.2

5.6
غ.م.

غ.م.

منغوليا
0.8

0.6
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.3

0.4
0.1

0.2
0.1<

0.1<

جمهورية كوريا
1.2<

1.3<
>0.3ج

غ.م.
0.1

غ.م.
0.2

غ.م.
1.7

2.0
2.4

2.8
غ.م.

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني القارية(
ص

رشقية )باستثناء ال
آسيا ال

12.2
14.8

1.2<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

رشق آسيا
ب 

جنو
101.4

62.2
55.9

5.1
16.6

14.9
3.2

4.2
21.7

29.4
43.1

48.5
3.9

غ.م.

سالم
بروين دار ال

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

كمبوديا
2.7

2.9
2.3

0.2
0.7

0.6
0.1<

0.1<
0.3

0.4
1.9

2.0
0.3

0.2

سيا
إندوني

41.9
20.2

3.3
9.3

8.8
2.9

2.8
8.7

12.0
17.7

20.2
2.0

غ.م.

شعبية
جمهورية الو الدميقراطية ال

1.6
1.1

غ.م.
غ.م.

0.3
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1
0.2

0.6
0.7

0.1
غ.م.

ماليزيا
1.0

0.9
0.3

0.4
0.5

غ.م.
0.2

2.5
3.3

1.8
2.1

غ.م.
غ.م.

ميامنار
15.5

5.6
غ.م.

0.3
1.8

1.3
0.1

0.1
1.6

2.2
6.0

6.9
0.2

0.5

ني
الفلب

14.1
14.2

13.3
0.8

3.7
3.8

0.5
0.4

2.9
3.8

4.5
4.2

0.8
غ.م.

سنغافورة
غ.م.

غ.م.
0.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.3

0.3
0.3

0.3
غ.م.

غ.م.

تايلند
8.2

6.2
0.2

0.7
0.4

0.4
0.3

4.3
5.8

4.8
5.6

0.1
0.2

ي
شت

تيمور-لي
0.3

0.3
غ.م.

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<

ت نام
فيي

15.3
10.2

2.2
0.5

1.7
1.9

0.3
0.4

1.0
1.5

5.4
6.3

0.3
0.4

آسيا الجنوبية
334.0

279.9
201.2

26.9
69.0

58.7
5.3

5.4
46.9

62.5
218.5

234.2
16.9

18.5

ستان
أفغان

8.3
10.5

5.5
0.5

غ.م.
2.1

غ.م.
0.3

0.5
0.7

2.4
3.2

غ.م.
0.5

ش
بنغالدي

23.8
24.8

2.2
6.5

5.5
0.2

0.2
2.5

3.6
17.4

18.2
1.7

1.7

بوتان
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<

الهند
253.9

195.9
25.5

62.2
46.6

2.5
2.5

24.1
32.8

165.6
175.6

11.4
13.2

جمهورية إيران اإلسالمية
4.3

4.0
غ.م.

0.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

12.0
14.7

6.4
7.2

0.7
غ.م.

ف
ملدي

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

نيبال
4.1

2.8
2.3

0.3
1.3

1.0
0.1<

0.1<
0.5

0.7
2.6

2.8
0.4

0.4

ستان
باك

35.9
39.5

غ.م.
10.7

غ.م.
1.1

غ.م.
6.7

9.1
22.4

25.3
1.9

1.9

رسي النكا
3.6

2.3
0.2

0.3
0.3

0.1<
0.1<

0.6
0.8

1.6
1.7

0.3
0.3
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

آسيا الجنوبية )باستثناء الهند(
80.2

84.0
44.9

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
22.8

29.7
0.1<

0.1<
5.5

5.3

آسيا الغربية
19.5

29.1
25.3

1.1
4.6

4.2
2.1

2.3
39.3

48.0
20.8

23.7
غ.م.

غ.م.

أرمينيا
0.2

0.1
0.1

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.4

0.5
0.2

0.2
0.1<

0.1<

أذربيجان
0.5

0.2<
0.1<

0.1
0.1

0.1
0.1

1.2
1.4

1.0
1.0

0.1<
0.1<

البحرين
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.3
0.3

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

ص
قرب

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.2

0.2
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.

جورجيا
0.3

0.3
0.3

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1

غ.م.
0.7

0.8
0.3

0.3
0.1<

غ.م.

ق
العرا

7.6
10.3

غ.م.
1.1

غ.م.
0.6

غ.م.
4.4

5.5
2.3

2.7
0.2

غ.م.

رسائيل
إ

0.2<
0.2<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.3

1.4
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.

األردن
0.4

1.3
1.3

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1

غ.م.
1.3

1.6
0.6

0.7
0.1

غ.م.

ت
الكوي

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.8

1.0
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.

لبنان
0.1

0.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.0

1.2
0.4

0.5
غ.م.

غ.م.

امن
سلطة ع

0.3
0.2

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1

0.1<
0.1<

0.5
0.7

0.3
0.3

غ.م.
0.1<

ني
سط

فل
غ.م.

غ.م.
0.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

قطر
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.5

0.7
0.1

0.1
0.1<

غ.م.

سعودية
اململكة العربية ال

1.9
1.8

غ.م.
0.3

غ.م.
0.2

غ.م.
5.9

7.2
3.0

3.4
غ.م.

غ.م.

ني
سط

فل
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

سورية
الجمهورية العربية ال

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.7

غ.م.
0.5

غ.م.
2.9

3.5
1.6

1.6
0.2

غ.م.

تركيا
1.7<

2<
0.1

0.8
0.6

غ.م.
0.7

14.8
17.6

5.9
6.5

غ.م.
0.4

ت العربية املتحدة
اإلمارا

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.8

2.4
0.4

0.5
غ.م.

غ.م.

اليمن
6.2

9.5
غ.م.

0.6
1.7

1.8
0.1

0.1
1.5

2.0
4.0

4.8
غ.م.

0.1
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ى وآسيا الجنوبية
آسيا الوسط

340.5
284.1

203.0
27.2

70.1
59.6

6.0
6.2

52.8
69.9

224.4
240.4

17.4
19.2

ي آسيا*
رشق

ب 
رشقية وجنو

آسيا ال
319.4

201.3
68.7

6.7
23.6

19.7
8.2

9.0
83.6

110.7
132.5

155.9
9.3

6.5

املية
ش

آسيا الغربية وأفريقيا ال
29.1

48.3
51.4

3.4
9.5

9.2
4.5

5.2
68.4

83.6
38.0

42.3
4.0

4.1

ي
أمريكا الالتينية والبحر الكاريب

51.0
39.0

غ.م.
0.7

6.1
5.1

3.8
3.9

88.3
104.7

34.9
37.6

3.6
غ.م.

ي
البحر الكاريب

9.1
7.2

غ.م.
80.1

0.4
80.3

0.2
80.3

5.5
6.6

3.2
3.4

0.2
0.2

أنتيغوا وبربودا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

جزر البهاما
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

س 
بربادو

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

كوبا
0.3<

0.3<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
2.2

2.4
0.7

0.7
0.1

0.1<

دومينيكا
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

الجمهورية الدومينيكية 
2.3

1.1
0.1<

0.1
0.1

0.1
0.1

1.5
1.9

0.8
0.8

0.1<
0.1<

غرينادا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

ي
هايت

5.3
5.0

غ.م.
غ.م.

0.3
غ.م.

0.1<
غ.م.

1.0
1.3

1.3
1.3

0.1
0.1

جامايكا
0.2

0.3
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.4
0.5

0.2
0.2

0.1<
غ.م.

بورتوريكو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

س
س ونيفي

ت كيت
سان

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

ت لوسيا
سان

غ.م.
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

ت وجزر غرينادين
سن

ت فن
سان

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1<
0.1<

0 .1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

ترينيداد وتوباغو
0.2

0.1<
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.2

0.2
0.1

0.1
0.1<

غ.م.

ى
أمريكا الوسط

12.3
11.1

18.1
0.1

2.7
2.3

1.0
1.0

25.4
30.4

6.9
7.4

0.7
1.1

بليز
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

كوستاريكا
0.2

0.2
0.2

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.8

0.9
0.2

0.2
0.1<

غ.م.

سلفادور
ال

0.6
0.7

0.7
0.1<

0.1
0.1

0.1<
0.1<

0.8
1.0

0.3
0.4

0.1<
0.1

| 134 |



ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

امال
غواتي

2.1
2.6

0.1<
0.9

0.9
0.1

0.1
1.3

1.7
0.7

0.7
0.2

0.2

س
هندورا

1.3
1.4

غ.م.
0.2

غ.م.
0.1

غ.م.
0.8

1.0
0.3

0.4
0.1

غ.م.

ك
سي

املك
6.0

4.8
11.3

0.1
1.6

1.4
1.0

0.6
20.5

24.3
4.9

5.1
0.3

0.7

نيكاراغوا
1.3

1.0
غ.م.

0.1
غ.م.

0.1
غ.م.

0.7
0.9

0.2
0.3

0.1<
غ.م.

ام
بن

0.8
0.4

غ.م.
0.1

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.5

0.6
0.2

0.2
غ.م.

0.1<

أمريكيا الجنوبية
29.6

20.7
29.0

0.4ب
3.0

2.5ب
2.6

2.6ب
57.4

67.7
24.8

26.9
2.8

غ.م.

ني
األرجنت

1.9
1.7

3.8
غ.م.

0.3
غ.م.

0.4
غ.م.

7.6
8.7

1.7
2.0

0.2
غ.م.

ت
دولية بوليفيا املتعددة القوميا

2.8
2.2

0.1<
0.2

0.2
0.1

0.1
1.0

1.3
0.8

0.8
0.2

0.1

الربازيل
8.6

5.2<
غ.م.

1.1
غ.م.

1.1
غ.م.

27.8
33.1

14.1
15.5

1.2
غ.م.

يل
شي

0.6
0.6

0.8
0.1<

0.1<
0.1<

0.1
0.1

3.4
3.9

0.5
0.7

غ.م.
غ.م.

كولومبيا
4.2

3.2
غ.م.

0.5
غ.م.

0.2
غ.م.

6.3
7.5

2.9
2.8

غ.م.
غ.م.

إكوادور
2.3

1.3
1.2ج

0.1<
0.4

0.4
0.1

0.1
1.7

2.1
0.7

0.8
غ.م.

غ.م.

غيانا
0.1<

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1<

0.1<

ي
باراغوا

0.7
0.8

0.1<
0.1

0.1<
0.1

0.1
0.7

0.9
0.3

0.4
0.1<

0.1<

بريو
5.4

2.8
0.1<

0.5
0.4

0.2
غ.م.

3.4
4.0

1.6
1.6

0.4
0.4

سورينام
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.

ي
أوروغوا

0.1
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.7

0.7
0.2

0.2
غ.م.

غ.م.

جمهورية فنزويال البوليفارية
2.8

3.7
غ.م.

0.4
غ.م.

0.2
غ.م.

4.6
5.4

1.8
2.0

غ.م.
غ.م.

أوسيانيا
1.8

2.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
7.0

8.1
1.3

1.5
غ.م.

غ.م.

أسرتاليا ونيوزيلندا
0.6<

0.7<
0.9

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
6.0

6.8
0.6

0.6
غ.م.

غ.م.

أسرتاليا
0.5<

0.6<
0.8

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1

غ.م.
5.0

5.7
0.4

0.5
غ.م.

غ.م.

نيوزيلندا
0.1<

0.1<
0.1

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.0

1.1
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

أوسيانيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.5

0.5
0.1

0.1
1.1

1.3
0.8

0.9
0.1

غ.م.

ميالنيزيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.9

1.1
0.7

0.9
0.1

غ.م.

ي
فيج

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.2
0.2

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

كاليدونيا الجديدة
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

بابوا غينيا الجديدة
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.5

غ.م.
0.1

غ.م.
0.7

0.9
0.6

0.7
0.1

غ.م.

امن
جزر سلي

0.1<
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1<
0.1<

فانواتو
0.1<

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<

ميكرونيزيا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.

س
كرييبا

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

جزر مارشال
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.

َّدة ت ميكرونيزيا املوح
واليا

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

ناورو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.

باالو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

بولينيزيا
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<

ساموا األمريكية
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

جزر كوك
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

سية
بولينيزيا الفرن

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

نيوي
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

ساموا
0.1<

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
0.1<

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<

ب(
س

ضو منت
توكيالو )ع

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

تونغا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.

توفالو
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

املية وأوروبا
ش

أمريكا ال
26.4<

27.5<
15.0

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
233.1

255.8
39.4

44.3
غ.م.

غ.م.

املية
ش

أمريكا ال
8.2<

9<
3.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
92.0

102.9
8.7

10.6
1.1

1.2

برمودا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

كندا
0.8<

0.9<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
8.0

9.1
0.7

0.8
غ.م.

غ.م.

غرينالند
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.

ت املتحدة األمريكية
الواليا

7.4<
8.1<

3.4
غ.م.

0.4
غ.م.

1.2
غ.م.

84.0
93.8

8.0
9.8

1.0
1.1

أوروبا
18.3<

18.5<
11.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
141.1

152.9
30.7

33.7
غ.م.

غ.م.

رشقية
أوروبا ال

7.4<
7.3<

3.6
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

57.5
61.1

16.2
16.8

غ.م.
غ.م.

س
بيالرو

0.3
0.2<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
1.9

2.0
0.5

0.5
0.1<

غ.م.

بلغاريا
0.5

0.2
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.5
1.6

0.4
0.4

غ.م.
غ.م.

شيكيا
ت

0.3<
0.3<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.3
2.5

0.6
0.6

غ.م.
غ.م.

هنغاريا
0.3<

0.2<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
2.2

2.3
0.6

0.6
غ.م.

غ.م.

بولندا
1<

1<
0.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
7.3

8.0
2.2

2.4
غ.م.

غ.م.

جمهورية مولدوفا
غ.م.

غ.م.
0.1

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.5

0.5
0.3

0.3
0.1<

غ.م.

رومانيا
0.5<

0.5<
0.8

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
3.9

4.3
1.2

1.2
غ.م.

غ.م.

يس
االتحاد الرو

3.6<
3.6<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
27.8

29.3
7.7

8.0
غ.م.

غ.م.

سلوفاكيا
0.3

0.1
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.9

1.0
0.3

0.4
غ.م.

غ.م.

أوكرانيا
1.2<

1.5
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

9.1
9.5

2.4
2.5

0.1
غ.م.

املية
ش

أوروبا ال
2.4<

2.6<
2.7

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
19.8

22.1
3.0

3.7
غ.م.

غ.م.

الدامنرك
0.1<

0 .1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.9

1.0
0.2

0.2
غ.م.

غ.م.

إستونيا
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.2

0.2
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

فنلندا
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.0
1.1

0.2
0.2

غ.م.
غ.م.

سلندا
آي

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

آيرلندا
0.1<

0.1<
0.1د

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.8

1.0
0.1

0.2
غ.م.

غ.م.

التفيا
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.4

0.4
0.1

0.1
غ.م.

غ.م.

ليتوانيا
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.7

0.7
0.2

0.2
غ.م.

غ.م.

الرنويج
0.1<

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.9

1.0
0.1

0.2
غ.م.

غ.م.

سويد
ال

0.2<
0.2<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.5
1.7

0.3
0.3

غ.م.
غ.م.

اململكة املتحدة
1.5<

1.6<
2.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
13.3

15.0
1.7

2.3
غ.م.

غ.م.

أوروبا الجنوبية
3.8<

3.8<
2.7

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
29.0

31.6
5.6

6.2
غ.م.

غ.م.

ألبانيا
0.3

0.2
0.3

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.5

0.5
0.2

0.2
0.1<

غ.م.

أندورا
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.

ك
البوسنة والهرس

0.1
0.1<

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.1<
غ.م.

0.5
0.6

0.3
0.3

0.1<
غ.م.

كرواتيا
0.1

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
0.9

0.9
0.2

0.3
غ.م.

غ.م.

اليونان
0.3<

0.3<
0.3

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
2.3

2.5
0.3

0.4
غ.م.

غ.م.

إيطاليا
1.5<

1.5<
0.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
10.8

11.7
1.9

2.2
غ.م.

غ.م.

مالطة
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

الجبل األسود
--

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<
0.1

0.1
0.1<

0.1<
0.1<

0.1<

الربتغال
0.3<

0.3<
0.4

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.8

2.0
0.4

0.4
غ.م.

غ.م.

رصبيا
--

0.5
0.2

0.1<
0.1<

0.1<
0.1

0.1
1.6

1.8
0.5

0.6
0.1<

0.1<

سلوفينيا
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.4
0.4

0.1
0.1

غ.م.
غ.م.

إسبانيا
1.1<

1.2<
0.6

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
9.6

10.5
1.5

1.7
غ.م.

غ.م.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا
0.1

0.1<
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.4

0.4
0.1

0.1
0.1<

غ.م.
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ف 2.1
اجلدول أل

) )يتبع

يض
األقاليم/ األقاليم الفرعية/ البلدان/ األرا

عدد األشخاص الذين 
يعانون من النقص 

1
التغذوي

عدد األشخاص 
الذين يعانون من  
انعدام األمن الغذايئ 

2 ،1
الشديد

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املتأثرين بالهزال

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( 
املصابني بالتقزم

عدد األطفال )دون 
سن الخامسة( الذين 

يعانون من زيادة 
الوزن

عدد البالغني )18 
سنة فأكرث( الذين 
يعانون من البدانة

عدد النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15( 
املصابات بفقر الدم

عدد الرُضع بني 
صفر و5 أشهر الذين 

يتلقون رضاعة 
طبيعية خالصة

-2004 
2006

-2015 
2 017

2017-2015
3 2017

4 2012
3 2017

4 2012
3 2017

2012
2016

2012
5 2016

6 2012
7 2017

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

ني(
)باملالي

أوروبا الغربية 
4.6<

4.8<
2.2

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
34.8

38.1
6.0

7.0
غ.م.

غ.م.

سا
النم

0.2<
0.2<

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
1.4

1.5
0.3

0.3
غ.م.

غ.م.

بلجيكا
0.3<

0.3<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.0
2.2

0.3
0.4

غ.م.
غ.م.

سا
فرن

1.5<
1.6<

0.7
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

10.8
11.9

2.1
2.5

غ.م.
غ.م.

أملانيا
2<

2<
0.7

غ.م.
0.1<

غ.م.
0.1

غ.م.
16.4

17.8
2.4

2.8
غ.م.

غ.م.

سمربغ
لك

0.1<
0.1<

0.1<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

0.1
0.1

0.1<
0.1<

غ.م.
غ.م.

هولندا
0.4<

0.4<
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

2.8
3.1

0.5
0.6

غ.م.
غ.م.

رسا
سوي

0.2<
0.2<

0.1
غ.م.

غ.م.
غ.م.

غ.م.
غ.م.

1.3
1.4

0.3
0.4

غ.م.
غ.م.

ت.
ش الخطأ يف اإلسقاطا

ص هام
ت لتقلي

ث سنوا
ت لثال

ت كمتوسطا
ض التقديرا

سكان. وتُعر
ت أكرث من 50 يف املائة من ال

ت اإلقليمية وشبه اإلقليميةعندما شمل
ت التقديرا

1  أُدرج

ستندة 
ت القطرية امل

ض سوى التقديرا
ت من سنة إىل أخرى. وال تُعر

ت للحد من أثر تباين العينا
ث سنوا

ت لثال
ت كمتوسطا

ض التقديرا
سكان. وتُعر

سبة مئوية من مجموع ال
ىل األقل من انعدام األمن الغذايئ، كن

ص بالغ واحد ع
شية يعاين فيها شخ

رس معي
شون يف أ

ص الذين يعي
شأن األشخا

ت منظمة األغذية والزراعة ب
2  تقديرا

ي تم جمعها من خالل 
صادرة عن منظمة األغذية والزراعة والت

ى ال
ت الجوع

صوا
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مالحظات منهجية
النقص التغذوي

التعريف: يُعرَّف النقص التغذوي بأنه الحالة التي يكون فيها استهالك 

األغذية املعتادة للفرد غري كاٍف لتوفري كمية الطاقة الغذائية الالزمة 

للحفاظ عىل حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة.

كيفية اإلبالغ عنه: يتم اإلبالغ عن املؤرش عىل أنه انتشار النقص 

التغذوي )PoU(، وهو تقدير لنسبة األفراد الذين يعانون حالة من 

حاالت النقص التغذوي بني مجموع السكان. وللحد من تأثري أخطاء 

التقدير املحتملة يف بعض البارامرتات األساسية، يُبلغ عن التقديرات 

الوطنية كمتوسط متحرِّك لثالث سنوات. ويتم اإلبالغ عن املجاميع 

اإلقليمية والعاملية كتقديرات سنوية.

املنهجية: تُحســب تقديرات انتشــار النقص التغذوي لدى الســكان 

عــن طريق وضــع منوذج توزيع احتاميل ملســتويات املتناول اليومي 

مــن الطاقــة الغذائية املعتــادة )املعربَّ عنها بالســعرات الحرارية للفرد 

يوميًــا( للشــخص العادي، من خالل دالة كثافــة االحتامل البارامرتية  

f(x). ويحســب املــؤرش كاحتامل تراكمي النخفــاض املتناول اليومي 

املعتــاد مــن الطاقــة الغذائية (x) عن الحــد األدىن ملتطلبات الطاقة 

الغذائيــة )أي أقل مــن أدىن نطاق مقبول ملتطلبــات الطاقة( لفرد 

متوســط ميثل مجموعة الســكان، كام هو موضــح يف الصيغة الواردة 

أدناه: 

PoU = ∫x<MDER f(x|θ)dx

حيــث θ متجــه البارامرتات الذي مييِّز دالــة كثافة االحتامالت 

البارامرتيــة. ويُفــرتض يف معظم الحاالت أن التوزيــع لوغاريتمي، 

وبالتــايل يتميَّز متاًما ببارامرتان اثنان فقط هام: متوســط اســتهالك 

الطاقــة الغذائيــة )DEC(، ومعامل التغــري )CV(. ويُنظر يف بعض 

الحــاالت يف توزيــع طبيعي أو لوغاريتمــي منحرف ثاليث البارامرتات.

مصدر البيانات: ميكن استخدام مصادر بيانات مختلفة لتقدير 

البارامرتات املختلفة للنموذج.

د متطلبات الطاقة  الحد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية: تُحدَّ

لإلنسان لدى األفراد يف فئة معيَّنة من فئات الجنس/العمر عىل أساس 

املتطلبات املعيارية ملعدل األيض األسايس لكل كيلوغرام من كتلة 

الجسم، مرضوبًا يف الوزن املثايل لشخص سليم بطول معنيَّ يف تلك 

الفئة. 352 وترُضب القيمة الناتجة عن ذلك يف معامل مستوى النشاط 

البدين )PAL( ملراعاة النشاط البدين. وبالنظر إىل أن مؤرشات كتلة 

الجسم ومستويات النشاط البدين لدى األشخاص األصحاء تتفاوت داخل 

مجموعات األفراد النشطني واألصحاء من نفس الجنس والعمر، ميكن 

أن يُحسب فقط نطاق متطلبات الطاقة لكل جنس وفئة عمرية من 

السكان. والحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية ملجموع السكان هو 

الوزن املرجح لنطاقات الحد األدىن للطاقة الغذائية لكل جنس وفئة 

عمرية، باستخدام نسب السكان يف كل فئة كأوزان ترجيحية.

وتتاح يف التوقعات الســكانية التي تصدرها إدارة الشــؤون 

االقتصاديــة واالجتامعيــة يف األمم املتحدة كل ســنتني معلومات عن 

التطور الســنوي للرتكيبة الســكانية بحســب الجنس والعمر يف معظم 

بلــدان العــامل. ويســتخدم هذا التقرير تنقيح عــام 2017 من التوقعات 
الســكانية يف العامل.353

وتُشتق املعلومات املتعلقة مبتوسط الطول يف كل فئة من فئات 

الجنس والعمر من دراسة استقصائية دميغرافية وصحية حديثة، أو من 

دراسات استقصائية أخرى تجمع بيانات عن مقاييس الجسم البرشي 

لدى األطفال واألشخاص البالغني. وحتى يف الحاالت التي ال تُشري فيها 

تلك الدراسات االستقصائية إىل نفس السنة املشمولة بتقديرات انتشار 

النقص التغذوي، ميكن القول إن التغيريات املتدخلة يف متوسط الطول 

تكون صغرية بدرجة كبرية ويتوقع أن يكون تأثريها عىل تقديرات انتشار 

النقص التغذوي محدوًدا جًدا.

استهالك الطاقة الغذائية ومعامل التغري وااللتواء: عندما تتاح بيانات 

موثوقة عن استهالك األغذية من دراسات استقصائية أرسية مُتثِّل 

املستوى الوطني وتجمع معلومات عن استهالك األغذية )مثل الدراسات 

االستقصائية لدخل األرُس املعيشية ونفقاتها(، ميكن تقدير استهالك الطاقة 

الغذائية ومعامل التغري وبارامرتات االلتواء مبارشة. ومع ذلك، ال يُجري 

تلك الدراسات االستقصائية سنويًا سوى عدد قليل جًدا من البلدان، 

وينبغي بالتايل تقديرها مبارشًة أو حسابها للسنوات التي ال تتاح فيها 

ر قيم استهالك الطاقة  بيانات استقصائية مناسبة. ويف تلك الحاالت، تُقدَّ

الغذائية من إمدادات الطاقة الغذائية املُبلغ عنها يف ميزانيات األغذية التي 

www.fao. تجمعها منظمة األغذية والزراعة ملعظم بلدان العامل )انظر

org/economic/ess/fbs( واملتاحة للسنوات حتى عام 2016.
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م  ، ذلك أنها ال تُقدِّ وال تفيد ميزانيات األغذية يف حساب معامل التغريُّ

أي معلومات عن توزيع استهالك األغذية داخل مجموعة من السكان. 

وكانت منظمة األغذية والزراعة قامت يف املايض بعدة محاوالت لتقدير 

معامل التغريُّ كدالة ملتغريات االقتصاد الكيل، مثل نصيب الفرد من الناتج 

املحيل اإلجاميل، وتفاوت الدخل )الذي يوضحه مؤرش جيني( ومؤرش 

األسعار النسبية لألغذية . ويُساعد النموذج بطريقة معقولة عىل استقراء 

قيم معامل تغري استهالك األغذية املعتاد يف مجموعة من السكان يف 

السنوات الواقعة بني السنوات التي يتم فيها إجراء دراسة استقصائية، 

إذ ميكن استخدام التقديرات املستندة إىل االستقصاءات كنقاط مرجعية 

لسلسة معامالت التغريُّ املتنبأ بها. غري أن القدرة عىل توقع معامل التغريُّ 

عىل نحو صحيح مبا يتجاوز سنة آخر استقصاء متاح، باستخدام ذلك 

النموذج، مسألة مشكوك فيها ألن ذلك يعني وجود احتامل كبري للتوصل 

إىل تنبؤات غري مفيدة خارج العيّنة. وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل قلة 

البيانات املتعلقة مبؤرشات جيني والتحفظات عىل طريقة تجميع مؤرش 

األسعار النسبية لألغذية، تبدو فائدة استخدام هذا اإلجراء محدودة 

بدرجة كبرية. ولذلك نستخدم الطريقة األبسط الستقراء قيم معامالت 

التغريُّ خطيًا يف السنوات الواقعة بني االستقصاءات. والعيب الرئييس لهذا 

الخيار هو أن قيمة معامل التغريُّ تبقى ثابتة عندما يكون آخر استقصاء 

متاح قد أُجري قبل عدة سنوات. ويف تلك الحاالت، ال تُعربِّ تقديرات 

انتشار النقص التغذوي عن التغريات التي تحدث مع مرور الوقت يف قدرة 

مختلف الطبقات السكانية عىل الحصول عىل األغذية التي ال تعكسها متاًما 

التغريات يف املتوسط الوطني الستهالك األغذية. 

إسقاطات انتشار النقص التغذوي لعام 2017: استُخدمت الطرق املبيَّنة 

أعاله لتقدير معدل انتشار النقص التغذوي بالنسبة إىل جميع البلدان 

التي تتاح بيانات موثوقة عن ميزانيات األغذية لديها حتى عام 2016. 

ويلزم إجراء إسقاطات للحصول عىل املتوسطات الوطنية لثالث سنوات 

تغطي الفرتة 2015-2017 والقيم السنوية عىل املستويني اإلقليمي 

والعاملي يف عام 2017.

وعىل غرار اإلصدارات السابقة من هذا التقرير، يقدر انتشار النقص 

التغذوي للسنة الحالية عن طريق إجراء إسقاط لكل بارامرت من 

بارامرتات النموذج عىل حدة وتطبيق صيغة انتشار النقص التغذوي 

الواردة أعاله عىل البارامرتات املتوقعة.

إسقاطات استهالك الطاقة الغذائية. تُشري آخر البيانات املتاحة من 

ميزانيات األغذية الوطنية يف معظم البلدان إىل سنة واقعة بني 2013 

و2016. ولتقدير قيمة استهالك الطاقة الغذائية حتى سنة 2017، 

تُستخدم البيانات املتعلقة بتوافر الحبوب واللحوم للفرد الواحد التي 

تتيحها ُشعبة التجارة واألسواق يف منظمة األغذية والزراعة  لتقدير 

معدالت التغريُّ يف نصيب الفرد من توافر الطاقة الغذائية من عام 2013 

أو عام 2014 أو عام 2015 أو عام 2016 )تبًعا للبلد( إىل عام 2017. 

وتُطبَّق هذه املعدالت بعد ذلك عىل آخر قيم استهالك الطاقة الغذائية 

املتاحة الستخدامها يف اإلسقاطات حتى عام 2017.

إسقاطات معامل التغري. نظرًا إىل عدم توافر أي بيانات استقصائية عن 

االرس املعيشية عن عام 2017، تعنيَّ إجراء إسقاطات مسبَّقة ملعامل التغري 

ر فيها املعامل باستخدام آخر البيانات املتاحة  يف معظم البلدان التي قُدِّ

من استقصاءات استهالك األغذية، ومل يطرأ أي تغيري حتى عام 2017. غري 

أنه بالنسبة إىل البلدان التي وافقت عىل نرش التقديرات الوطنية املتعلقة 

بانتشار انعدام األمن الغذايئ فيها باالستناد إىل مقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ، ميكن استخدام املعلومات كوسيلة مساعدة يف تقدير معامل 

. ومنذ عام 2014، توفِّر بيانات مقياس املعاناة من انعدام األمن  التغريُّ

ات يف مدى شدة انعدام األمن الغذايئ، وهو  الغذايئ أدلة بشأن التغريُّ

ما ميكن أن يُعربِّ بدقة عن التغيريات يف انتشار النقص التغذوي. وميكن 

ات املرجحة يف معامل التغريُّ  ات لالستدالل عىل التغريُّ استخدام هذه التغريُّ

التي رمبا تكون قد حدثت يف آخر سنة. ويبني التحليل الذي أُجري مؤخرًا 

أن معامالت التغريُّ توضح يف املتوسط نحو ثلث االختالفات يف معدالت 

انتشار النقص التغذوي بعد احتساب االختالفات يف استهالك الطاقة 

ر بالتايل التغيريات  الغذائية والحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية. وتُقدَّ

املسقطة يف معامل التغريُّ من عام 2016 إىل عام 2017 للبلدان عىل النحو 

التايل: جرى تعديل معامل التغريُّ تبًعا للمقدار الذي ميكن أن يولِّد تغريًا 

نسبته 1 يف املائة يف انتشار النقص التغذوي يف كل مرة نالحظ فيها تغيريًا 

.)FIsev( نسبته 3 يف املائة يف انتشار انعدام األمن الغذايئ الشديد

إسقاطات الحد األدىن ملتطلبات الطاقة الغذائية. يستند الحد األدىن 

ملتطلبات الطاقة الغذائية يف عام 2017 إىل إسقاطات الرتكيبة السكانية 

املستمدة من توقعات السكان العاملية )تنقيح 2017، املتغريِّ املتوسط(. 

التحديات والقيود: بينام تنطبق حالة النقص التغذوي عىل األفراد، ال 

يُشري املؤرش إالّ إىل مجموعة سكانية أو مجموعة أفراد بسبب االعتبارات 

املفاهيمية واملتعلقة بالبيانات. وميثل بالتايل انتشار النقص التغذوي 

تقديرًا للنسبة املئوية لألفراد يف هذه الظروف- وهو ال يقوم عىل أساس 

تحديد أفراد املجموعة السكانية الذين يعانون من نقص التغذية.

ونظرًا إىل الطابع االحتاميل لالستدالل وهوامش عدم اليقني املقرتنة 

بتقديرات كّل بارامرت من بارامرتات النموذج، فإن دقة تقديرات انتشار 

النقص التغذوي منخفضة عموًما. ويف حني أنه من غري املمكن حساب 
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هوامش الخطأ الذي يعرتي تقديرات انتشار النقص التغذوي، من املرجح 

أن يتجاوز الخطأ 5 يف املائة يف معظم الحاالت. ولذلك ال ترى منظمة 

األغذية والزراعة أن تقديرات انتشار النقص التغذوي عىل املستوى الوطني 

التي تقل عن 2.5 يف املائة موثوقة بدرجة كافية لإلبالغ عنها.

 املراجع:

 The Sixth World منظمة األغذية والزراعة. 1996. روما 
 Food Survey. 2002 .Naiken L. . Keynote Paper:

 FAO methodology for estimating the prevalence of
 undernourishment. In  Measurement and Assessment
.of Food Deprivation and Undernutrition. Rome. FAO

 Refinements to the منظمة األغذية والزراعة. 2014. 
 FAO Methodology for Estimating the Prevalence of

 Undernourishment Indicator. FAO Statistics Division
.Working Paper Series. Rome

 Advances in Hunger منظمة األغذية والزراعة. 2014. 
 Measurement: Traditional FAO Methods and Recent
 Innovations. FAO Statistics Division Working Paper

.Series. Rome

 انعدام األمن الغذايئ بحسب مقياس املعاناة من
انعدام األمن الغذايئ

التعريف: يُشري انعدام األمن الغذايئ الذي يقاس بهذا املؤرش إىل محدودية 

فرص الحصول عىل األغذية عىل مستوى األفراد أو األرس املعيشية 

بسبب نقص األموال أو املوارد األخرى. وتُقاس شدة انعدام األمن الغذايئ 

باستخدام منوذج استقصاء مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، 

وهو مجموعة من مثانية أسئلة عن التجارب املتصلة بعدم الحصول عىل 

األغذية. وتوفِّر منهجية مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ التي 

وضعتها املنظمة معيارًا عامليًا لقياس انعدام األمن الغذايئ.

م منظمة األغذية والزراعة يف هذا التقرير تقديرات  كيفية اإلبالغ عنه: تُقدِّ

النعدام األمن الغذايئ الشديد )FIsev(. ويتم اإلبالغ عن تقديرين :

e  نسبة( انتشار انعدام األمن الغذايئ لدى األفراد من مجموعة(

السكان الذين يعيشون يف أرس يعاين فيها شخص بالغ واحد عىل 

األقل من انعدام األمن الغذايئ؛

e  ر لألفراد يف مجموعة السكان الذين يعيشون يف أرُس يوجد العدد املقدَّ

فيها شخص بالغ واحد عىل األقل يعاين من انعدام األمن الغذايئ.

مصدر البيانات: يُطبَّق منذ عام 2014 منوذج استقصاء مقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ املؤلف من مثاين أسئلة ضمن عينات وطنية 

مُتثِّل السكان البالغني )الذين يُعرفون بأنهم يبلغون سن 15 عاًما أو أكرث( 

فيام يزيد عىل 140 بلًدا من البلدان املشمولة باستطالع غالوب العاملي 

)Gallup® World Poll( الذي يشمل 90 يف املائة من سكان العامل. 

وتشمل العينات يف معظم البلدان حوايل 000 1 نسمة، وتوجد عينات أكرب 

تتألف من  000 3 نسمة يف الهند و000 5 نسمة يف الصني القارية. 

وبالنسبة إىل سانت لوسيا وسيشيل وغانا ومالوي والواليات املتحدة 

األمريكية )2016 و2017(، وإكوادور والجمهورية الدومينيكية )2015 

و2016 و2017( وجمهورية كوريا )2014 و2015(، استُخدمت بيانات 

االستقصاءات الحكومية الوطنية لحساب تقديرات انتشار انعدام األمن 

الغذايئ عن طريق تطبيق األساليب اإلحصائية املتبعة يف منظمة األغذية 

والزراعة لتعديل النتائج الوطنية وفًقا لنفس املعيار املرجعي العاملي.

املنهجية: تم التحقق من صحة البيانات واستخدامها لبناء مقياس لشدة 

انعدام األمن الغذايئ باستخدام منوذج "راش" )Rasch( الذي يفرتض 

أن احتامل مالحظة جواب تأكيدي من املستجيب i عىل السؤال j، هو 

دالة لوجستية للمسافة، وفق مقياس أسايس لدرجة الشدة، بني موقف 

 .bj وموقف املفردة ،ai املستجيب

 

Prob(Xi,j = Yes) =
   exp(ai – bj)

1 + exp(ai – bj)

وميكن عن طريق تطبيق منوذج "راش" عىل بيانات مقياس املعاناة 

من انعدام األمن الغذايئ تقدير احتامل التعرض النعدام األمن الغذايئ 

 i لكل مستجيب  L ،عند مستوى من مستويات الشدة )p i ,L(  الشديد

.0 ≤ p i ,L  ≤  1 حيث

ويُحسب انتشار انعدام األمن الغذايئ عند مستوى من مستويات الشدة 

ح الحتامل املعاناة من  )FIL( يف مجموعة السكان باعتباره املجموع املرجَّ

انعدام األمن الغذايئ الشديد لجميع املستجيبني )i( يف عينة ما: 

FIL = ∑pi,Lwi

حيث wi هي أوزان التقسيم الطبقي البَعدي التي تُشري إىل نسبة األفراد 

أو األرس املعيشية يف مجموعة السكان عىل املستوى  الوطني الذين 

ميثلهم كل سجل يف العينة.  
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ومبا أن العينة تقترص عىل األفراد يف ســن 15 عاًما وما فوق يف اســتطالع 

غالوب العاملي، تشــري تقديرات معدل االنتشــار الناتجة مبارشة من 

هذه البيانات إىل الســكان يف ســن 15 عاًما وما فوق. ومن أجل التوصل 

إىل معدل االنتشــار وعدد األفراد )من جميع األعامر( يف مجموعة 

الســكان، ينبغي تقدير عدد األشــخاص الذين يعيشــون يف أرس معيشية 

يعاين فيها شــخص بالغ واحد عىل األقل من انعدام األمن الغذايئ. 

ل يف امللحق الثاين من  وينطــوي ذلــك عىل إجراء متعــدد الخطوات مفصَّ

http://www.fao.org/3/c-( التقريــر التقني ملبادرة أصوات الجوعى

.)i4830e.pdf

عــة اإلقليمية والعاملية النعدام األمن الغذايئ  وتُحســب البيانات املجمَّ

عىل املســتويات الشديدة، FIL، عىل النحو التايل:

FIL,r= 
 ∑c FIL,c × Nc

  ∑c Nc

حيث تشري r  إىل اإلقليم وFIL,c هي قيمة انعدام األمن الغذايئ FI عىل 

ر للبلد c يف اإلقليم، وNc هو حجم املجموعة السكانية  املستوى L املقدَّ

FIL ذات الصلة. وعندما ال يتاح أي تقدير ملستوى انعدام األمن الغذايئ

لبلد ما، يُفرتض أن القيمة تُســاوي املتوســط املرجح لوزن الســكان 

رة لســائر البلدان يف نفس اإلقليــم. وال ميكن الحصول عىل  للقيــم املقــدَّ

عــة الوطنية إالّ إذا شــملت البلدان التــي يتاح تقدير  البيانــات املجمَّ

لهــا مــا ال يقل عن 80 يف املائة من ســكان اإلقليم. 

ــد للمعاناة من  وتُعــرَّف العتبــات العامليــة للمقياس العاملي املوحَّ

انعــدام األمــن الغذايئ )مجموعة مــن قيم بارامرتات املفردات 

مســتندة إىل النتائج املســتمدة من جميع البلدان املشــمولة باســتطالع 

غالــوب العاملــي يف الفرتة 2014-2016( وتحــوَّل إىل قيم مقابلة يف 

املقاييــس املحليــة. وميكن اإلشــارة إىل عملية معايــرة مقياس كل بلد 

د للمعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ  مقارنــة باملقيــاس العاملي املوحَّ

بأنــه متكافئ، ويســمح بإنتــاج مقاييس قابلة للمقارنة دوليًا لشــدة 

انعــدام األمــن الغذايئ لدى كل مجيب، وكذلك ملعدالت االنتشــار 

ــة للمقارنة. الوطنية القابل

التحديــات والقيــود: عندما تســتند تقديرات انتشــار انعدام األمن 

الغــذايئ إىل بيانــات مقيــاس املعاناة من انعدام األمــن الغذايئ التي 

تُجمــع من اســتطالع غالوب العاملــي وتبلغ فيها أحجــام العينات 

الوطنيــة حــوايل 000 1 نســمة يف معظم البلدان، قلــام تتجاوز فرتات 

الثقــة 20 يف املائــة من معدل االنتشــار الذي جرى قياســه )أي أن 

معــدالت االنتشــار بحــوايل 50 يف املائة لها هوامــش خطأ أكرب أو أقل 

بحــوايل 5 يف املائــة(. ومــع ذلك، من املرجح أن تكــون فرتات الثقة 

ر معدالت االنتشــار الوطنية باســتخدام  أصغــر بكثــري عندما تُقدَّ

عــة للبلدان  عينــات أكــرب، وللتقديرات التي تُشــري إىل البيانات املجمَّ

عــىل املســتوى اإلقليمي وعىل مســتوى املناطق اإلقليميــة الفرعية. 

وللحــد مــن أثر تباين العينات من ســنة إىل أخرى، تُعــرض التقديرات 

عىل املســتوى القطري كمتوســطات لفرتة مدتها ثالث ســنوات. 

املراجع:

منظمة األغذية والزراعة. 2018. أصوات الجوعى. في منظمة األغذية 
www.fao.org/in-action/voices- .والزراعة ]على اإلنترنت[. روما

.of-the-hungry

 Methods for estimating comparable .2016 .منظمة األغذية والزراعة
 rates of food insecurity experienced by adults throughout the

world. Rome. http://www.fao.org/3/c-i4830e.pdf

التقزم والهزال وزيادة الوزن لدى األطفال دون سّن 
الخامسة

تعريف التقزم: انخفاض نســبة الطول )بالســنتيمرت( إىل السن 

)باألشــهر( عن 2- انحراف معياري عن املتوســط الذي حددته معايري 

منظمــة الصحــة العاملية لنمــو األطفال لعام 2006. وميثل قرص القامة 

بالنســبة إىل العمــر مؤرًشا يُعربِّ عن التأثــريات الرتاكمية لنقص التغذية 

وحاالت العدوى منذ الوالدة وحتى قبل ذلك. وميكن أن ينشــأ ذلك 

عــن الحرمان التغــذوي الطويل األجل، وحاالت العدوى املتكررة، 

واالفتقــار إىل البنيــة التحتية للمياه والرصف الصحي.

كيفية اإلبالغ عن التقزم: النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم 

بني صفر و59 شهرًا الذين تقل نسبة طولهم إىل سنهم عن 2- انحراف 

معياري عن املتوسط الذي حددته معايري منظمة الصحة العاملية لنمو 

الطفل لعام 2006.

تعريــف الهزال: انخفاض نســبة الوزن )بالكيلوغرام( إىل الطول 

)بالســنتيمرت( عن 2- انحراف معياري بالنســبة إىل املتوسط الذي 

حددتــه معايــري منظمة الصحة العامليــة لنمو الطفل لعام 2006. وميثل 

انخفاض الوزن بالنســبة إىل الطول مؤرًشا لفقدان الوزن الحاد أو 

فشــل زيــادة الوزن، وميكن أن يكــون ناتًجا عن عدم كفاية املتناول من 

األغذية و/أو اإلصابة بأمراض معدية، خاصة اإلســهال.
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كيفية اإلبالغ عن الهزال: النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم 

بني صفر و59 شهرًا الذين هم أقل من 2- انحراف معياري عن متوسط 

نسبة الوزن إىل الطول وفًقا ملعايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل 

لعام 2006.

تعريــف الوزن الزائد لدى األطفال: زيادة نســبة الوزن 

)بالكيلوغــرام( إىل الطول )بالســنتيمرت( عــىل 2+ انحراف معياري 

بالنســبة إىل املتوســط الــذي حددته معايري منظمــة الصحة العاملية 

لنمــو الطفــل لعام 2006. ويُعربِّ املؤرش عــن زيادة مفرطة يف الوزن 

بالنســبة إىل الطــول ترجع عموًما إىل املتنــاول من الطاقة الذي 

يتجــاوز احتياجــات الطفل من الطاقة. 

كيفية اإلبالغ عن زيادة الوزن لدى األطفال: النسبة املئوية لألطفال 

الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و59 شهرًا الذين هم أكرث من +2 

انحراف معياري عىل متوسط نسبة الوزن إىل الطول وفًقا ملعايري منظمة 

الصحة العاملية لنمو الطفل.

مصــدر البيانات: منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســيف( 

ومنظمــة الصحة العاملية والبنك الدويل. 2018. التقديرات املشــرتكة 

لنقص التغذية لدى األطفال - املســتويات واالتجاهات )إصدار 

www.who.int/ .عام 2018( ]عىل اإلنرتنت[. جنيف، ســويرسا

.nutgrowthdb/estimates

املنهجية: مُتثِّل الدراســات االســتقصائية الوطنية للتغذية )مثل 

الدراســات االســتقصائية املتعددة املؤرشات، والدراسات االستقصائية 

الدميغرافية والصحية والدراســات االســتقصائية الوطنية للتغذية، وما 

لة  لية املفضَّ إىل ذلــك( ونُظم مراقبة التغذية، مصــادر البيانات األوَّ

ملــؤرشات تغذية الطفــل. وليك تُدرج يف قاعدة البيانات، يجب أن 

تكون الدراســات االستقصائية متسمة بالشــمول التمثييل عىل املستوى 

م النتائج استناًدا إىل معايري  الوطني، ومســتندة إىل الســكان، وتُقدِّ

منظمــة الصحــة العاملية لنمــو الطفل، أو توفِّر إمكانية الوصول إىل 

لية مبــا ميّكن من تكرار التحليل. البيانــات األوَّ

ح ملراعاة مختلف الفئات الســكانية يف البلدان  وأُجــري تحليل مرجَّ

ولضــامن أن يكون التأثري يف تحليــل االتجاهات اإلقليمية لتقديرات 

الدراســات االستقصائية متناســبًا مع عدد سكان البلد. واستُمدت أوزان 

الســكان من تنقيح عام 2017 للتوقعات الســكانية لألمم املتحدة. وتّم 

لكل نقطة بيانات الحصول عىل تقدير للســكان دون ســّن الخامســة 

دة مشمولة باالســتقصاء. ويف الحاالت التي أجري فيها  لكل ســنة محدَّ

اســتقصاء عىل مدى فرتة زمنية معيَّنة، عىل ســبيل املثال من نوفمرب/

ترشين الثاين 2013 إىل أبريل/نيســان 2014، تم اختيار التقدير 

الســكاين املعني من الســنة املتوسطة التي اســتُكمل فيها معظم العمل 

امليداين )2014 يف هذه الحالة(. وجرى اســتخالص أوزان البلدان التي 

تحتوي عىل نقاط بيانات واحدة عن طريق قســمة الســكان دون ســن 

الخامســة عند إجراء الدراسة االســتقصائية عىل مجموع متوسط سكان 

البلــدان يف اإلقليم بأرسه. وبالنســبة إىل البلــدان التي تتعدد فيها نقاط 

البيانات، ُحســبت األوزان عن طريق قســمة متوسط السكان دون 

ســن الخامســة يف البلد )خالل السنوات موضع الدراسة( عىل مجموع 

متوســط سكان البلدان يف اإلقليم بأرسه.

وطُبِّق منوذج خطي مختلط التأثريات لكل إقليم أو لكل فئة من فئات 

الدخل، باستخدام التحويل اللوجستي لالنتشار، وأُعيد تحويل النتائج 

إىل النطاق األصيل. واستُخدمت النامذج النهائية بعد ذلك لتقدير اتجاه 

نقص التغذية لدى األطفال من عام 1990 إىل عام 2017. وباستخدام 

تقديرات االنتشار الناتجة )بعد التحول الخلفي(، تم حساب مجموع 

ل االنتشار والحدين األدىن  األعداد املترضرة عن طريق رضب معدَّ

واألعىل لفرتات الثقة يف عدد سكان املناطق اإلقليمية الفرعية املشتق 

من التقديرات السكانية لألمم املتحدة.

ات: اإلقليم، واإلقليم الفرعي، والبلد، وسنة االستقصاء، وحجم  املتغريِّ

العينة، والحد األدىن والحد األقىص للعمر املشمول باالستقصاء، وانتشار 

التقزم، وانتشار الهزال، وانتشار الهزال الشديد، وانتشار الوزن الزائد، 

وسكان البلد دون سّن الخامسة.

التحديات والقيود: يوىص بأن يرتاوح التواتر الدوري الذي تُبلغ به 

البلدان عن التقزم، والوزن الزائد، والهزال، بني ثالث وخمس سنوات؛ غري 

أن بيانات بعض البلدان تتاح عىل فرتات أقرص. ورغم بذل ما أمكن من 

جهود لتعظيم إمكانية مقارنة اإلحصاءات بني البلدان وعىل مر الزمن، 

ميكن أن تختلف البيانات القطرية من حيث أساليب جمع البيانات 

والتغطية السكانية وأساليب التقدير املستخدمة. وتشوب تقديرات 

االستقصاءات مستويات من عدم التيقن بسبب وجود أخطاء يف اختيار 

العينات وأخطاء غري مرتبطة باختيار العينات )أخطاء القياسات التقنية 

وأخطاء التسجيل، وما إىل ذلك(. ومل يؤخذ يف الحسبان بشكل كامل أي 

من مصدري األخطاء عند اشتقاق التقديرات عىل املستويات القطرية أو 

اإلقليمية والعاملية.

ويف ما يتعلق بانتشــار الهزال، بالنظر إىل إجراء االســتقصاءات عموًما 

دة من الســنة، ميكن أن تتأثــر تلك التقديرات بالعوامل  أثنــاء فرتة محدَّ

املوســمية. وتشمل العوامل املوســمية املرتبطة بالهزال توافر األغذية 
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)مثل فرتات ما قبل الحصاد( واألمراض )موســم األمطار واإلســهال 

واملالريــا، وما إىل ذلك( يف حني أن الكــوارث الطبيعية والنزاعات ميكن 

أن تكشــف أيًضــا عن تحوالت حقيقيــة يف االتجاهات تحتاج إىل معاملة 

مختلفــة عــن التباين املوســمي. وبالتايل، قد ال تكون تقديرات البلدان 

م  للهــزال قابلــة للمقارنة بالرضورة عىل مــّر الزمن. ونتيجة لذلك، ال تُقدَّ

سوى أحدث التقديرات )2017(.

املراجع:

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومنظمة الصحة العالمية 
والبنك الدولي. 2018. التقديرات المشتركة لنقص التغذية لدى 

األطفال - المستويات واالتجاهات )طبعة 2018( ]على اإلنترنت[. 
https://data.unicef.org/topic/nutrition, www.who.int/

nutgrowthdb/estimates, https://data.worldbank.org

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطة التنفيذ الشاملة بشأن تغذية 
األمهات والرُضع واألطفال الصغار. جنيف، سويسرا.

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن المشهد التغذوي، 
ودليل تفسير المؤشرات القطرية. جنيف، سويسرا.

 الرضاعة الطبيعية الخالصة

لتعريف: تُعرَّف الرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال الرُضع الذين تقل 

أعامرهم عن 6 أشهر بأنها الحصول عىل حليب األم فقط من دون أي 

أغذية أو مرشوبات إضافية، وحتى من دون املياه. وتُشكِّل الرضاعة 

الطبيعية الخالصة حجر الزاوية لبقاء األطفال، وهي أفضل غذاء للمواليد 

الُجدد، ذلك أن حليب األم يُشكل ميكروبيوم الطفل الصغري، ويقوي 

جهاز مناعته، ويُقلل من خطر اإلصابة باألمراض املزمنة.

وتستفيد األمهات أيًضا من اإلرضاع الطبيعي ألنه يقيها من اإلصابة 

بنزيف بعد الوالدة ويُعزز التفاف الرحم، ويُقلل بالتايل خطر اإلصابة 

بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويحد من خطر اإلصابة بأنواع 

مختلفة من الرسطان، فضاًل عن فوائده النفسية.

كيفية اإلبالغ عن الرضاعة الطبيعية: النسبة املئوية للرُضع الذين ترتاوح 

أعامرهم بني صفر و5 أشهر الذين يتغذون حرصيًا من حليب األم من 

دون أي طعام أو رشاب إضايف - حتى املياه - خالل الساعات األربع 

والعرشين السابقة لالستقصاء.

مصدر البيانات: منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(. 2018. 

تغذية الرُضع واألطفال الصغار. يف: بيانات اليونيسف: رصد حالة األطفال 

https://data.unicef.org/topic/ .والنساء ]عىل اإلنرتنت[. نيويورك

.nutrition/infant-and-young-child-feeding

املنهجية:

األطفال الرُضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر الذين تغذوا 

حرصيًا من حليب األم خالل اليوم السابق

الرُضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر

يشمل هذا املؤرش الرضاعة الطبيعية من مرضعة والتغذية بحليب األم 

الذي يتم سحبه. 

ويستند املؤرش إىل بيانات التغذية يف اليوم السابق ملجموعة شاملة من 

الرُضع الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر و5 أشهر. 

واستُخلصت تقديرات الرضاعة الطبيعية الخالصة اإلقليمية والعاملية 

باستخدام آخر تقدير متاح لكل بلد ما بني عامي 2005 و2012. وباملثل، 

أُعدت تقديرات عام 2017 باستخدام آخر تقدير متاح لكل بلد ما بني 

عامي 2013 و2018. وُحسبت التقديرات العاملية واإلقليمية كمتوسطات 

حة النتشار الرضاعة الطبيعية الخالصة يف كل بلد باستخدام مجموع  مرجَّ

عدد الوالدات وفًقا لتنقيح عام 2017 للتوقعات السكانية العاملية )2012 

لخط األساس و2017 للوالدات الحالية( كأوزان ترجيحية. وال تُعرض 

التقديرات إالّ يف الحاالت التي مُتثِّل فيها البيانات املتاحة ما ال يقل عن 

50 من مجموع عدد الوالدات يف األقاليم املعنية، ما مل يرد ما يشري إىل 

خالف ذلك. 

التحديات والقيود: يف حني أّن نسبة كبرية من البلدان تقوم بجمع 

بيانات عن الرضاعة الطبيعية الخالصة، هناك نقص يف بيانات البلدان 

املرتفعة الدخل بشكل خاص. ويوىص بأن يرتاوح التواتر الدوري لإلبالغ 

عن الرضاعة الطبيعية الخالصة بني ثالث وخمس سنوات. غري أن بعض 

ات يف  البلدان تُبلغ عن البيانات عىل فرتات أطول، ويعني ذلك أن التغريُّ

أمناط التغذية ال تُكتشف يف كثري من األحيان إالّ بعد عدة سنوات من 

حدوث التغيري. 

وميكن أن تتأثر املتوسطات اإلقليمية والعاملية تبًعا للبلدان التي لديها 

بيانات متاحة للفرتات التي يتناولها هذا التقرير. 

وميكن أن يؤدي استخدام تغذية اليوم السابق كأساس إىل املبالغة يف 

نسبة الرُضع الذين يتغذون حرصيًا من الرضاعة الطبيعية، ذلك أن بعض 
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مالحظات منهجية

األطفال الرُضع الذين حصلوا رمبا عىل سوائل أخرى بشكل غري منتظم، مل 

يحصلوا عليها رمبا يف اليوم السابق لالستقصاء. 

املراجع: 

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. 2018. تغذية الرُضع 
واألطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة، الرضاعة الطبيعية السائدة 

 Infant and Young Child Feeding: Exclusive breastfeeding.(
Predominant breastfeeding(. في: بيانات اليونيسف: رصد حالة 

https://data.unicef.org/ .األطفال والنساء ]على اإلنترنت[. نيويورك
 .topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطة التنفيذ الشاملة لمنظمة الصحة 
العالمية بشأن تغذية األطفال والرُضع واألطفال الصغار. جنيف، سويسرا.  

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن المشهد التغذوي، 
ودليل تفسير المؤشرات القطرية. جنيف، سويسرا. 

منظمة الصحة العالمية. 2008. مؤشرات لتقييم ممارسات تغذية 
الرُضع وصغار األطفال. الجزء األول: التعاريف. جنيف، سويسرا.

البدانة لدى البالغني 

التعريف مؤرش كتلة الجسم ≥ 30 كلغ/م2. ومؤرش كتلة الجسم هو نسبة 

الوزن إىل الطول املستخدمة عادة لتصنيف الحالة التغذوية لألشخاص 

البالغني. ويُحسب مؤرش كتلة الجسم باعتباره وزن الجسم بالكيلوغرام 

مقسوًما عىل مربع طول الجسم باألمتار )كلغ/م2(. وتشمل البدانة األفراد 

الذين يساوي مؤرش كتلة جسمهم 30 كلغ/م2 أو أكرث.  

كيفية اإلبالغ عنه: النسبة املئوية للسكان الذين تزيد أعامرهم عىل 18 

ًحا بحسب السكان.  سنة ويبلغ مؤرش كتلة جسمهم ≥ 30 كلغ/م2  مرجَّ

مصدر البيانات: منظمة الصحة العاملية. 2017. انتشار البدانة لدى 

البالغني، مؤرش كتلة الجسم ≥ 30،. املقياس الخام يف: مستودع بيانات 

 Global Health Observatory data( املرصد الصحي العاملي

http://apps.who.int/gho/data/node. ]عىل اإلنرتنت[ )repository

 .main.A900A?lang=en

املنهجية: طُبِّق نظام هرمي بايزي عىل الدراسات السكانية التي قاست 

الطول والوزن لدى البالغني يف سن 18 عاًما وما فوق من خالل تقدير 

االتجاهات من سنة 1975 إىل سنة 2014 يف متوسط مؤرش كتلة الجسم 

ويف انتشار فئات مؤرش كتلة الجسم )نقص الوزن وزيادة الوزن والبدانة(. 

وشمل النموذج باإلجامل 1 698 دراسة قامئة عىل السكان شارك فيها 

أكرث من 19.2 مليون شخص يف سن 18 عاًما وما فوق جرى قياسهم يف 

186 بلًدا. كام شمل النموذج اتجاهات زمنية غري خطية وأمناطًا عمرية؛ 

وطابًعا متثيليًا وطنيًا مقابل الطابع التمثييل عىل املستويني دون الوطني 

واملجتمعي؛ وما إذا كانت البيانات تشمل املناطق الريفية والحرضية 

عىل السواء مقابل أحدهام فقط. وشمل النموذج أيًضا متغريات مشرتكة 

للمساعدة عىل التنبؤ مبؤرش كتلة الجسم، مبا يشمل الدخل القومي، 

ونسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الحرضية، ومتوسط عدد 

سنوات التعليم، ومقاييس تلخص مدى توافر مختلف أنواع األغذية 

املتاحة لالستهالك البرشي.  

التحديات والقيود: مل يكن لدى بعض البلدان سوى القليل من مصادر 

البيانات ومل يتم اإلبالغ عن األشخاص الذين يزيد عمرهم عىل 70 عاًما إالّ 

يف 42 يف املائة من مصادر البيانات املدرجة.  

املراجع: 

التعاون لخفض عامل المخاطرة لألمراض غير المعدية. 2016. 
االتجاهات في مؤشر كتلة الجسم في 200 بلد في الفترة من 1975 
ع تناول 1 698 دراسة لقياسات مستندة إلى  إلى 2014: تحليل ُمجمَّ

 The Lancet. 387)10026(: .السكان شارك فيها 19.2 مليون مشارك
 .1377–1396

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن المشهد التغذوي، 
دليل تفسير المؤشرات القطرية. جنيف، سويسرا. 

فقر الدم لدى النساء يف سن اإلنجاب 

التعريف: ]الهيموغلوبني[ > 110غ/لرت للنساء الحوامل؛ ]الهيموغلوبني[ 

> 120غ/لرت للنساء غري الحوامل. ويُعرَّف فقر الدم بأنه تركيز 

دة ميكن أن تتغريَّ وفًقا للعمر  الهيموغلوبني الذي يقل عن نقطة محدَّ

والجنس والوضع الفسيولوجي وعادات التدخني وارتفاع املكان الذين 

يعيش فيه السكان الذين جرى تقييمهم.  

كيفية اإلبالغ عن فقر الدم: النسبة املئوية للنساء يف سن اإلنجاب )من 

15 إىل 49 سنة( اللوايت يقل لديهن تركيز الهيموغلوبني عن 110غ/لرت 

للنساء الحوامل وعن 120غ/لرت للنساء غري الحوامل. 

مصادر البيانات: منظمة الصحة العاملية. 2017. انتشار فقر الدم 

لدى النساء يف سن اإلنجاب )%( )االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة 

 Global Health Observatory indicator :والطفل واملراهق(. يف
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http://apps.who.int/gho/data/node.imr. .]عىل اإلنرتنت[ views

 .PREVANEMIA?lang=en

منظمة الصحة العاملية. 2018. قاعدة بيانات املغذيات الدقيقة. يف: 

Vitamin and Mineral Nutrition Information System ]عىل 

 .www.who.int/vmnis/database .]اإلنرتنت

املنهجية: االستقصاءات التمثيلية الوطنية واإلحصاءات التلخيصية 

املستمدة من نُظم املعلومات عن التغذية بالفيتامينات واملعادن التابعة 

ملنظمة الصحة العاملية، واإلحصاءات التلخيصية التي أبلغت عنها وكاالت 

وطنية ودولية أخرى.  

وقد تّم جمع البيانات للنساء غري الحوامل والنساء الحوامل وجرى 

ترجيحها بحسب انتشار الحمل للتوصل إىل قيمة واحدة لجميع النساء 

يف سن اإلنجاب. وتّم تعديل البيانات بحسب االرتفاع وكذلك، إن وجدت، 

بحسب حالة التدخني.  

وجرت منذجة االتجاهات عىل مر الزمن كاتجاه خطي باإلضافة إىل اتجاه 

ممهَّد غري خطي عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. واستخدم 

النموذج متوسط مرجح لكثافات مختلفة جرسيّة الشكل لتقدير كميات 

توزيع الهيموغلوبني التي قد تكون نفسها ملتوية.  

وتستفيد التقديرات أيًضا من املتغريات التي تساعد عىل توقع تركيزات 

الهيموغلوبني، مبا فيها تعليم األم، ونسبة سكان املناطق الحرضية، وخط 

العرض، وانتشار اضطرابات الخاليا املنجلية والثالسيميا، ومتوسط مؤرش 

كتلة الجسم. وكانت معظم املتغريات املصاحبة متاحة لكل بلد ولكل 

سنة، باستثناء انتشار اضطرابات الخاليا املنجلية والثالسيميا التي افرتض 

أنها ثابتة عىل مر الزمن خالل فرتة التحليل لكل بلد. 

التحديات والقيود: رغم ارتفاع نسبة البلدان التي لديها بيانات 

استقصائية متثيلية وطنية بشأن فقر الدم، ال يزال هناك قصور يف اإلبالغ 

عن هذا املؤرش، خاصة يف البلدان املرتفعة الدخل. ونتيجة لذلك، قد 

ال تُغطي التقديرات التباين الكامل بني البلدان واألقاليم، وقد متيل إىل 

"االنكامش" نحو املتوسطات العاملية عندما تكون البيانات متفرقة. 

املراجع: 

 G.A. Stevens، M.M. Finucane، L.M. De-Regil، C.J.
 Paciorek، S.R. Flaxman، F. Branca، J.P. Peña-Rosas، Z.A.

 M. Ezzati. 2013.Global, regional, and nationalو Bhutta
 trends in haemoglobin concentration and prevalence of
 total and severe anaemia in children and pregnant and

 non-pregnant women for 1995–2011: a systematic analysis
 of population-representative data. Lancet Global Health.

:1)1(: e16–25

منظمة الصحة العالمية. 2015. انتشار فقر الدم في العالم في عام 
The Global Prevalence of Anaemia in 2011( 2011(. جنيف، 

سويسرا.

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطط التنفيذ الشاملة بشأن تغذية 
األمهات والرُضع واألطفال الصغار. جنيف، سويسرا.

منظمة الصحة العالمية. 2010. نظام المعلومات عن المشهد التغذوي، 
دليل تفسير المؤشرات القطرية. جنيف، سويسرا.

| 147 |



الملحق 2
تعاريف وقوائم 

جمموعات البلدان 
الواردة يف اجلزء الثاين

ألف- الطقس واملناخ وتغيُّ املناخ 
الطقس يصف أحوال الغالف الجوي خالل مدة زمنية قصرية )من دقائق إىل 

أيام(، يف حني أّن املناخ يصف الجوانب املتغرية ببطء للغالف الجوي والغالف 

املايئ وسطح األرض ويتميز يف العادة مبعدالت مناسبة لنظام املناخ عىل فرتات 

زمنية ترتاوح بني شهر واحد أو أكرث.356 وال يُحلل الجزء الثاين الظواهر الجوية 

دة، ولكنه يركز بداًل من ذلك عىل تقلبات املناخ واألحوال  الفردية أو املحدَّ

املناخية القصوى )انظر التعاريف أدناه( وأثرها عىل األمن الغذايئ والتغذية. 

باء- تعاريف تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى 
تقلب املناخ يشري إىل التغريات يف متوسط حالة املناخ واإلحصاءات 

املناخية األخرى )االنحرافات املعيارية وحدوث الظواهر املتطرفة، 

وما إىل ذلك( يف جميع النطاقات املكانية والزمنية التي تتجاوز نطاق 

الظواهر الجوية اإلفرادية، وميكن أن تعزى التقلبات إىل عمليات داخلية 

طبيعية ضمن نظام املناخ )التقلبات الداخلية(، أو إىل تغريات يف القوى 

الطبيعية أو القوى التي هي من صنع اإلنسان )التقلبات الخارجية(. 

األحوال املناخية القصوى: تُشري إىل حدوث قيمة ملتغريِّ الطقس أو 

املناخ أعىل )أو أقل( من قيمة ابتدائية قرب النهاية العليا )أو السفىل( 

. وألغراض التبسيط، يُشار إىل الظواهر  لنطاق القيم املرصودة للمتغريِّ

املتطرفة للطقس والظواهر املتطرفة للمناخ مًعا بتعبري "األحوال املناخية 

القصوى"، كام يُشار إليهام بأنهام صدمات مناخية.357 

وتقاس األحوال املناخية القصوى التي جرى تحليلها يف الجزء الثاين من هذا 

التقرير - مبا فيها فرتات الحّر وموجات الجفاف والفيضانات والعواصف 

- باعتبارها حدوث أي من هذه الظواهر املتطرفة يف بلد ما يف كل سنة 

من سنوات املدة الزمنية التي يتناولها التحليل )1996-2016(. وتُقاس 

األحوال املناخية القصوى باعتبارها حدوث أي من هذه األحوال املناخية 

القصوى األربع، ويتم اإلبالغ عنها سنويًا لكل بلد. وتستخدم أربع فرتات 

زمنية فرعية: 1996-2000؛ و2001-2005؛ و2006-2010؛ و2016-2011. 

ويالحظ تعذر حساب مجموع عدد األحوال املناخية القصوى يف أي 

سنوات معيَّنة بسبب القيود املفروضة عىل البيانات.  

ويُحلل أيًضا الجزء الثاين التقلبات بني املوسم واآلخر من حيث بداية املوسم 

ات ال ُتثّل عموًما  متأخرًا/مبكرًا وطول موسم الزرع. ومع أن تلك التغريُّ

األحوال املناخية القصوى، فإنها تُشكِّل جوانب لتقلبات املناخ عىل النطاقات 

الزمنية األقرص أجاًل، مام يؤثر عىل منو املحاصيل وتوافر املراعي للحيوانات، 

ات بني املوسم واآلخر  وتؤثر بالتايل عىل األمن الغذايئ والتغذية. وتُعرَّف التغريُّ

د لتباين  باستخدام متغريين فينولوجيني مشتقني من الرقم القيايس املوحَّ

د االنخفاض السائد يف طول املواسم عندما  كثافة الغطاء النبايت: )1( يُحدَّ

يشمل اتجاًها ملموًسا نحو انخفاض الطول خالل الفرتة 2003-2016 ما ال 

يقل عن 10 يف املائة من األرايض املخصصة لزراعة املحاصيل واملراعي يف 

بلد ما؛ )2( البداية املتأخرة أو املبكرة للمواسم تُشري إىل البلدان التي يتسم 

فيها ما ال يقل عن 10 يف املائة من األرايض املخصصة لزراعة املحاصيل و/أو 

املراعي ببداية متأخرة أو مبكرة للموسم خالل الفرتة 2016-2003.

جيم- التعرض لألحوال املناخية القصوى والتأثر بها 
يتوقف التأثري الســلبي لتقلبــات املناخ واألحوال املناخية القصوى 

عــىل األمن الغذايئ والتغذية لألشــخاص عىل تواتر الصدمات املناخية 

وشــدتها ودرجة التعرض للصدمــات املناخية والتأثر بتلك الصدمات. 

وأُجري هذا التحليل للبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط التي توجد 

فيها مستويات أعىل- دون أن تكون مقصورة عليها- من النقص التغذوي. 

ومن بني 140 بلًدا من البلدان التي صنفها البنك الدويل بأنها ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط، يركز التحليل الحايل عىل 129 بلًدا. واستُبعد 
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أحد عرش بلًدا من التحليل نظرًا إىل عدم توافر معلومات مناخية عن 

تلك البلدان: توفالو، تونغا، جزر مارشال، سان تومي وبرينسيبي، سانت 

فينسنت وغرينادين، سانت لوسيا، غرينادا، ملديف، موريشيوس، ناورو، 

دة. باإلضافة إلی ذلك، یستند التحلیل المبین يف  وواليات ميكرونيزيا املوحَّ

الشکلني 26 و27 علی 128 بلدا ، حیث أن بیانات إنتشار النقص التغذوي 

الخاصة بكوسوفو غیر متوفرة. 

جيم - 1  تعّرض البلدان لألحوال املناخية القصوى 
يُعرَّف التعرّض بأنه وجود األشخاص؛ أو ُسبل كسب العيش؛ واألنواع أو 

الُنظم اإليكولوجية؛ أو الوظائف البيئية، والخدمات واملوارد؛ أو البنية 

التحتية؛ أو األصول االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية، يف أماكن 

وظروف ميكن أن تتأثر تأثريًا معاكًسا )انظر مرسد املصطلحات يف امللحق 

4(. وألغراض التحليل الوارد يف الجزء الثاين، مُيثل تعرض البلدان لألحوال 

املناخية القصوى قياًسا مجمًعا لتواتر األحوال املناخية القصوى وشدتها 

يف املناطق التي ميكن أن تتعرض ألشد التأثريات املعاكسة، ألنها ترتبط 

بشكل مبارش أكرث بالتأثريات عىل األمن الغذايئ واملناطق الزراعية.  

التعرض لفرتات الحّر يُعرَّف بأنه عندما تكون نسبة األيام الشديدة الحّر 

)التي تزيد فيها درجات الحرارة عن املئني التسعني( يف مناطق زراعة 

املحاصيل أكرث من 1 انحراف معياري يف سنة/بلد مقارنة مبتوسط درجات 

الحرارة عىل األجل الطويل. 

التعرض للجفاف يُعرَّف بطريقتني مختلفتني هام: باالستناد إىل معدل 

سقوط األمطار للسنوات 1996-2005؛ وباالستناد إىل تواتر أحوال الجفاف 

بحسب نظام بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي خالل السنوات 2016-2006. 

ويُعرَّف التعرض للجفاف بأنه عندما: )1( ينخفض توزيع هطول األمطار يف 

/سنة معيَّنة يف مناطق مخصصة لزراعة املحاصيل عن 1 انحراف  بلد معنيَّ

معياري مقارنة مبتوسط هطول األمطار عىل األجل الطويل، أو عندما )2( 

يُشري نظام مؤرش بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي إىل حدوث حالة من الجفاف 

ألكرث من 15 يف املائة من األرايض املخصصة لزراعة املحاصيل أو املراعي 

/سنة معيَّنة. ومع أّن هذا النظام يعترب املقياس األدّق ملوجات  يف بلد معنيَّ

الجفاف، فإنها مل تصبح متاحة إالّ منذ عام 2006. وأُجريت عدة اختبارات 

ملدى القوة أكدت صحة استخدام بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي ومعدالت 

سقوط األمطار للفرتة السابقة من أجل تحديد التعرض للجفاف. 

/ التعرض للفيضانات يُعرَّف بأنه عندما يكون هطول األمطار يف بلد معنيَّ

سنة معيَّنة فوق املناطق املخصصة لزراعة املحاصيل أكرث من 2 انحراف 

معياري مقارنة مبتوسط هطول األمطار يف األجل الطويل يف البالد.  

التعرض للعواصف يُعرَّف استناًدا إىل مجموعات البيانات املسجلة يف 

قاعدة البيانات الدولية للكوارث يف ما يتصل بالكوارث املتوسطة والواسعة 

/سنة  النطاق. ويُعرَّف التعرض للعواصف بأنه عندما تحدث يف بلد معنيَّ

معيَّنة عواصف تؤدي إىل إحدى التأثريات التالية عىل األقّل: )1( وفاة 10 

أشخاص أو أكرث؛ )2( ترضر/إصابة/ترشد 100 شخص أو أكرث؛ )3( إعالن 

البلد حالة طوارئ أو إطالقه نداًء للحصول عىل مساعدة دولية. 

البلدان التي يرتفع مستوى تعرضها لألحوال املناخية القصوى 

تُعــرَّف بأنها البلدان واألقاليم ذات الدخل املنخفض واملتوســط املعرَّضة 

ألحــوال مناخيــة قصــوى ملدة ال تقل عن 66 يف املائة من الوقت، أو 

أكرث من ثالث ســنوات من بني 6 ســنوات خالل آخر فرتة فرعية مدتها 

6 ســنوات متتالية )2011-2016(. وهناك 51 بلًدا من البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوســط يســتويف هذه املعايري. وميكن االطالع عىل 

القامئــة الكاملة يف الجدول ألف1-2. 

البلدان التي ينخفض مستوى تعرضها لألحوال املناخية القصوى 

تُعرَّف بأنها البلدان واألقاليم ذات الدخل املنخفض واملتوسط املعرّضة 

ألحوال مناخية قصوى ملدة ال تقل عن 50 يف املائة من الوقت، أو خالل 

أقل من أربع سنوات من بني ست سنوات خالل آخر فرتة فرعية مدتها 

ست سنوات متتالية )2011-2016(. وهناك 78 بلًدا من البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط يستويف هذه املعايري.  
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جيم - 2  البلدان اليت يرتفع مستوى تأثرها 
باألحوال املناخية القصوى 

يُشري التأثر إىل الظروف التي تزيد احتامل تأثري األحوال املناخية القصوى 

تأثريًا سلبيًا عىل األمن الغذايئ )انظر مرسد املصطلحات يف امللحق 4(. 

ورغم وجود عوامل أخرى كثرية تؤثر عىل التأثر، اختريت العوامل الواردة 

أدناه للتحليل نظرًا ملا لها من أهمية نسبية يف توافر األغذية والحصول 

د يف الجزء الثاين من هذا التقرير.   عليها عىل النحو املحدَّ

التأثــر املتصل بتأثر اإلنتاج و/أو الغــات باملناخ: يُعرَّف بأنه البلدان 

ذات الدخل املنخفض واملتوســط التي تفــرس فيها العوامل املناخية 

جــزًءا عــىل األقل من تباين إنتاجهــا أو غالتها الوطنية من الحبوب - أي 

أن هنــاك ارتباطًا كبريًا وذا داللــة إحصائية بني درجة الحرارة واألمطار 

ومنــو النباتــات )انظر املنهجية يف امللحق 3 والجدول ألف2-1 العمود 

ألف لقامئة البلدان(. 

التأثــر املتصل بتأثر األمن الغذايئ بالجفاف الشــديد: البلدان التي 

لديها إنذارات بوقوع جفاف شــديد يقابل حدوث نقاط تغري  يف 

انتشــار نقص التغذية )انظــر املنهجية يف امللحق 3 والجدول ألف1-2  

العمــود باء لقامئة البلدان(. 

التأثر املتصل باالعتامد الكبي عىل الزراعة: البلدان التي تعتمد اعتامًدا 

كبريًا عىل الزراعة ويعمل فيها 60 يف املائة أو أكرث من األشخاص يف قطاع 

الزراعة يف عام 2017 - بحسب قياسات البنك الدويل لعام -2017 ولذلك 

من املتوقع أن يستمدوا ُسبل عيشهم ودخلهم من هذا القطاع )انظر 

الجدول ألف2-1 العمود دال لقامئة البلدان(.. 

 C. Holleman, F. :للحصول عىل وصف كامل للمنهجية والنتائج ، انظر

 The impact of climate .)سيصدر قريبًا( Rembold and O. Crespo

 variability and extremes on agriculture and food security: an

 analysis of the evidence and case studies. FAO Agricultural

.Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO
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اجلدول ألف 1.2
البلدان واألراضي املتأثرة بالنزاعات1 و/أو األزمات املمتدة 

ألف- تأثر اإلنتاج و/أوالغالت باملناخ 
)العدد = 46(

باء- تأثر األمن الغذايئ بالجفاف الشديد 
)العدد = 27(

جيم- تأثر اإلنتاج /الغالت باملناخ وتأثر 
 األمن الغذايئ بالجفاف الشديد

)العدد = 16(

 دال- االعتامد الكبري عىل الزراعة
)العدد = 34(

أفغانستانبنغالديشأرمينياأفغانستان

ساموا األمريكيةبليزبنغالديشالجزائر
بورونديبننبليزأنغوال

كابو فريديالكامريونبنناألرجنتني
الكامريونجمهورية أفريقيا الوسطىالكامريونأذربيجان
جمهورية أفريقيا الوسطىكوت ديفوارجمهورية أفريقيا الوسطىبنغالديش

تشادإسواتينيتشادبليز
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مدغشقرالكونغوبنن

جمهورية الكونغو الدميقراطيةموريتانياكوت ديفواربوتسوانا
دومينيكاموزامبيقإريرتياالربازيل

غينيا االستوائيةناميبياغابونبوركينا فاسو
إريرتيابنامغينيا-بيساوالكامريون

إسواتينيجمهورية فنزويال البوليفاريةمدغشقرجمهورية أفريقيا الوسطى
إثيوبيااليمنموريتانياكوستاريكا

غينيازامبياموزامبيقكوت ديفوار
غينيا-بيساوزمبابويناميبياجمهورية الكونغو الدميقراطية

كرييباسنيجرييامرص
جمهورية الو الدميقراطية الشعبيةبنامإسواتيني
مدغشقر جنوب أفريقياجورجيا

مالويتوغوغانا
مايل تركامنستانغينيا
موريتانيا أوكرانياغيانا

موزامبيق جمهورية تنزانيا املتحدةهايتي
نيبال جمهورية فنزويال -البوليفاريةهندوراس

النيجر اليمنجامايكا
رواندا زامبياليسوتو

سرياليون زمبابويليربيا
جزر سليامن  مدغشقر

الصومال مالوي
جنوب السودان ماليزيا

أوغندا موريتانيا
جمهورية تنزانيا املتحدة املكسيك

فانواتو موزامبيق
زمبابوي ناميبيا

 بنام
 باراغواي

 االتحاد الرويس
 رواندا

 الصومال
 سورينام

  الجمهورية العربية السورية
  أوغندا

  جمهورية فنزويال البوليفارية
  اليمن
  زامبيا

  زمبابوي
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اجلدول ألف 2.2
البلدان اليت ارتفع مؤخًرا مستوى تعرضها لألحوال املناخية القصوى خالل الفرتة 2016-2011، 

بسبب التقلبات من موسم إىل آخر وتواتر الظواهر املناخية وشدتها، وتأثرها باملناخ والنزاعات
التأثرارتفاع التعرض لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى

التقلبات من موسم إىل آخراألحوال املناخية القصوى

قامئة البلدان التي يرتفع 
مستوى تعرضها لألحوال 
املناخية القصوى 2017

ض 
ت التعر

عدد سنوا
صوى 

لألحوال املناخية الق
)2016-2011(

أنواع متعددة من األحوال 
صوى املتعددة

املناخية الق
)2016-2011(

ي يبدأ فيها 
البلدان الت

املوسم متأخرًا و/أو مبكرًا 
)2016-2003(

ت فيها 
ص

ي تقل
البلدان الت

مدة املوسم
)2016-2003(

ت باملناخ 
تأثر اإلنتاج/الغال

)2017-2001(

ت باملناخ 
تأثر الواردا

1)2017-2001(

يئ 
تأثر األمن الغذا

شديد
ف ال

بالجفا
)2015-2006(

ىل الزراعة 
امد كبري ع

اعت
)2017(

ت الدخل 
البلدان ذا
ض2

املنخف

ت3
البلدان املتأثرة بالنزاعا

•••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4أفغانستان

••جفاف، وفرتات حّر4الجزائر

••••عواصف6بنغالديش

4بليز
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

••وفرتات حّر

فيضانات، وفرتات حّر4البوسنة والهرسك

•عواصف، وفرتات حّر4الربازيل

4بلغاريا
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

وفرتات حّر

••••••عواصف، وفرتات حّر5جمهورية أفريقيا الوسطى

•••••••جفاف، وفيضانات، وفرتات حّر6تشاد

6الصني
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

•وفرتات حّر

•••جفاف، وفرتات حّر4الكونغو

فيضانات، وفرتات حّر4كرواتيا

جفاف، وعواصف، وفرتات حّر5كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
6الدميقراطية 

جفاف، وفيضانات، وعواصف، 
••وفرتات حّر

جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4الجمهورية الدومينيكية

•••••••جفاف، وفرتات حّر4إريرتيا

•••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4جورجيا

•••جفاف، وفرتات حّر4غانا

•عواصف وفرتات حّر4غواتيامال

••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4هايتي

•جفاف، وفيضانات، وعواصف6الهند

•عواصف وفرتات حّر4إندونيسيا

•••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4جمهورية إيران اإلسالمية

عواصف، وفرتات حّر4قريغيزستان

4لبنان
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

وفرتات حّر
••

••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4ليسوتو

••جفاف، وفرتات حّر4ليبيا

•••••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر6مدغشقر

••••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4مالوي

••جفاف، وفيضانات، وفرتات حّر4املكسيك

•جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4املغرب

•••••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر 4موزامبيق
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ماحظات: 

1  البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط التي لديها عىل األقل جزء من تباين وارداتها من الحبوب راجع تفسريه للعوامل املناخية - أي أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة الحرارة وهطول 

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes :األمطار ومنو النباتات. للحصول عىل وصف كامل للمنهجية والنتائج ، انظر
on agriculture and food security: an analysis of the evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.

.)https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups( 2  البلدان ذات الدخل املنخفض بحسب تعريف البنك الدويل

3  البلدان املتأثرة بالنزاعات والهشاشة بحسب التعريف الوارد يف منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة 

العاملية. 2017. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 2017. بناء القدرة عىل الصمود لتحقيق السالم واألمن الغذايئ. روما، منظمة األغذية والزراعة، انظر امللحق 2.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the  :املصدر
evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.

التأثرارتفاع التعرض لتقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى

التقلبات من موسم إىل آخراألحوال املناخية القصوى

قامئة البلدان التي يرتفع 
مستوى تعرضها لألحوال 
املناخية القصوى 2017

ض 
ت التعر

عدد سنوا
صوى 

لألحوال املناخية الق
)2016-2011(

أنواع متعددة من األحوال 
صوى املتعددة

املناخية الق
)2016-2011(

ي يبدأ فيها 
البلدان الت

املوسم متأخرًا و/أو مبكرًا 
)2016-2003(

ت فيها 
ص

ي تقل
البلدان الت

مدة املوسم
)2016-2003(

ت باملناخ 
تأثر اإلنتاج/الغال

)2017-2001(

ت باملناخ 
تأثر الواردا

1)2017-2001(

يئ 
تأثر األمن الغذا

شديد
ف ال

بالجفا
)2015-2006(

ىل الزراعة 
امد كبري ع

اعت
)2017(

ت الدخل 
البلدان ذا
ض2

املنخف

ت3
البلدان املتأثرة بالنزاعا

4ميامنار
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

••وفرتات حّر

•••جفاف، وفيضانات، وفرتات حّر4ناميبيا

•••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4نيجرييا

جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4بابوا غينيا الجديدة

•فيضانات، وعواصف، وفرتات حّر4باراغواي

•••فيضانات، وعواصف، وفرتات حّر6الفلبني

••••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر5الصومال

••••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر5جنوب أفريقيا

4سريي النكا
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

••وفرتات حّر

•••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر4السودان

•جفاف، وفرتات حّر4طاجيكستان

4تايلند
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

•وفرتات حّر

•••جفاف، وفرتات حّر4توغو

•جفاف، وفرتات حّر4تونس

••جفاف، وفرتات حّر5تركامنستان

4أوغندا
جفاف، وفيضانات، وعواصف، 

••••وفرتات حّر

•جفاف، وفرتات حّر6أوزبكستان

•جفاف، وعواصف، وفرتات حّر6فيت نام

•••جفاف، وعواصف، وفرتات حّر5اليمن

1914161812101220املجموع = 51

اجلدول ألف 2.2
)يتبع(
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الملحق 3
منهجية اجلزء الثاين 

ألف - تأثي تقلبات املناخ عىل اإلنتاج والواردات 
أُجــري تحليل للبيانات ملقارنة بيانــات مجموع إنتاج الحبوب ووارداتها 

املســتمدة من بيانات ميزانيات الحبوب للفرتة 2001-2017 املســجلة 

يف النظــام العاملي لإلعالم واإلنــذار املبكر عن األغذية والزراعة التابع 

ملنظمــة األغذية والزراعة، وللبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســط 

باســتخدام مجموعة مختارة من مؤرشات الطقس واملؤرشات 

البيوفيزيائية مبا يشــمل ما ييل: املتســاقطات الرتاكمية السنوية؛ 

د الرتاكمي  ومتوســط درجة الحرارة الســنوية؛ والرقم القيايس املوحَّ

لتباين كثافة الغطاء النبايت أثناء مواســم الزراعة النشــطة؛ ومؤرشات 

الجفاف الناتجة عن النقاط الســاخنة لحاالت الشــذوذ يف اإلنتاج 

الزراعــي و نظام مؤرش اإلجهاد الزراعــي. وتّم جمع البيانات عن املناخ 

يف مناطــق زراعة املحاصيل املمهَّدة لألحــداث عىل النطاقات الجغرافية 

د  الصغرية، خاصة يف البلدان الشاســعة. واســتُخدم الرقم القيايس املوحَّ

الرتاكمي لتباين كثافة الغطاء النبايت ملتوســط موســم زراعة املحاصيل، 

بينام جرى تجميع املؤرشات األخرى للســنة بكاملها. 

وأُجري تحليل لتأثري تقلبات املناخ عىل اإلنتاج والواردات عن طريق 

تطبيق تحليل ارتباط كالسييك يتطلب داللة ال تقل عن 90 يف املائة. 

وتت إزالة االتجاهات من السالسل الزمنية لبيانات اإلنتاج والواردات 

باستخدام نهج تهيد املخطط البياين للتشتت املرجح موضعيًا.358 ويُقصد 

بالتجريد من االتجاه إزالة اتجاه من سلسلة زمنية يشري فيها االتجاه يف 

العادة إىل تغري يف املتوسط مع مرور الوقت. 

وجرى رسم خرائط البلدان تبًعا ملعامل بريسون لالرتباط الخاص بها. 

ويبني الشكالن 29 و31 باللون األبيض البلدان التي تُفرسِّ فيها املؤرشات 

املناخية )ويكون ارتباطها ملحوظًا من الناحية اإلحصائية( جزًءا من 

تقلبات اإلنتاج )أو االسترياد(. وتشري األلوان إىل معنى االرتباط )أخرض = 

إيجايب وأحمر = سلبي(. 

باء- البيانات واملنهجية املستخدمة يف تحليل نقاط 
تغيُّ انتشار النقص التغذوي 

جرى تحديد نقاط التغريُّ يف السلســلة الزمنية النتشــار النقص التغذوي 

باســتخدام منوذج التغيــريات الهيكلية املتعددة الذي اقرتحه Bai و

)Perron )1998.359 ويشــمل ذلك إيجاد "أفضل" توليفة من الفواصل 

املمكنة n، رشط أن تكون املســافة بني حدود الفواصل أعىل من 

الحــد األدىن للطول. وتعني عبارة "أفضــل" هنا أقل مجموع للبواقي 

الرتبيعيــة من انحدار املربعات الصغرى العادية النتشــار النقص 

التغــذوي يف مجموعة من النامذج الوهمية التي تُشــري إىل توقيت 

الفواصــل. وفرضت فرتة فاصلة دنيا مدتها ثالث ســنوات يف تحديد 

التقســيم األمثل. واســتُخدم قيد إضايف لتحديد نقاط التغريُّ ذات الصلة، 

أي أنــه تــم اإلبقاء فقط عىل نقاط التغــري التي تتميَّز بنزوع متزايد 

رت باســتخدام طريقة املربعات الصغرى العادية(.  الحق )قُدِّ

ومن بني جميع نقاط التغري يف انتشار النقص التغذوي بالنسبة إىل 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، اخرتنا تلك التي تعود باملقياس 

الزماين إىل سنة جرى تصنيفها ضمن السنوات األربع األوىل من حيث 

تواتر ظروف الجفاف األشّد حّدة بالنسبة إىل كّل من تلك البلدان. 

ويجري تحديد تواتر ظروف الجفاف يف بلد ما وفًقا لنظام اإلنذار املبكر 

ببؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي الذي استحدثه مركز املفوضية األوروبية 

للبحوث املشرتكة. ويستند تواتر الجفاف يف بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي إىل 

النسبة املئوية للمدة اإلجاملية من السنة التي تتأثر فيها حصة ذات صلة 

من املناطق املخصصة لزراعة املحاصيل أو املراعي )أكرث من 25 يف املائة( 

بإنذارات الجفاف وفًقا لحاالت الشذوذ يف هطول األمطار والرقم القيايس 

د لكثافة الغطاء النبايت.  املوحَّ
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حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018 

ويبنّي الشــكل 23 عدد البلدان التي حدثت فيها نقاط تغري انتشــار 

النقص التغذوي مبا يقابل ظروف الجفاف الشــديد بحســب السنة. 

ويبــني الجدول ألف 1.3 قامئة البلدان. 

 C. Holleman, :للحصــول عىل وصف كامــل للمنهجية والنتائج ، انظر

 F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of

 climate variability and extremes on agriculture and food

 security: an analysis of the evidence and case studies.

 FAO Agricultural Development Economics Technical

Study 4. Rome, FAO.

اجلدول ألف 1.3
البلدان اليت حدثت فيها نقاط تغري انتشار النقص التغذوي املقابلة لظروف اجلفاف الشديد 

الصادرة عن نظام بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي 
متوسط بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعياملرتبة1الفئةالبلدالسنة
124.69دخل متوسط من الرشيحة الدنياأرمينيا2008
15.37دخل متوسط من الرشيحة العليابليز2010
15.21دخل منخفضجمهورية أفريقيا الوسطى2011
122.04دخل منخفضتشاد2015
126.64دخل متوسط من الرشيحة الدنياموريتانيا2014
128.31دخل منخفضموزامبيق2015
19.90دخل متوسط من الرشيحة العليابنام2014
115.58دخل متوسط من الرشيحة الدنياأوكرانيا2006
124.15دخل متوسط من الرشيحة الدنيازامبيا2015
220.05دخل متوسط من الرشيحة الدنياالكامريون2015
236.37دخل منخفضإريرتيا2014
228.61دخل متوسط من الرشيحة الدنيانيجرييا2015
214.05دخل منخفضتوغو2015
220.52دخل متوسط من الرشيحة العلياتركامنستان2015
236.84دخل متوسط من الرشيحة العلياجمهورية فنزويال البوليفارية2014
224.54دخل منخفضزمبابوي2015
34.30دخل متوسط من الرشيحة العليابليز2007
319.62دخل منخفضبنن2015
39.973دخل متوسط من الرشيحة الدنياكوت ديفوار2015
317.24دخل منخفضمدغشقر2015
325.92دخل منخفضجمهورية تنزانيا املتحدة2006
411.56دخل متوسط من الرشيحة الدنيابنغالديش2006
46.326دخل متوسط من الرشيحة الدنياالكونغو2015
45.553دخل متوسط من الرشيحة العلياغابون2015
41.523دخل منخفضغينيا-بيساو2012
420.33دخل متوسط من الرشيحة العلياناميبيا2006
425.93دخل متوسط من الرشيحة العلياجنوب أفريقيا2015
410.15دخل متوسط من الرشيحة الدنيااليمن2014

ملحوظة:

1  األربع ترددات األشّد حّدة  )املرتبة( من حيث ظروف الجفاف حسب كّل بلد.

 C. Holleman, F. Rembold and O. Crespo )forthcoming(. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security: an analysis of the  :املصدر
evidence and case studies. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 4. Rome, FAO.
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مسرد املصطلحات 

انعدام األمن الغذايئ الشديد:
دة عند نقطة زمنية  هو انعدام األمن الغذايئ الذي يوجد يف منطقة محدَّ

د الحياة أو ُسبل كسب العيش أو كليهام  دة وبدرجة من الشدة تُهدِّ محدَّ

مًعا، برصف النظر عن أسبابه أو سياقه أو مدته. وهو مجٍد إلعطاء 

توجيهات اسرتاتيجية لإلجراءات التي تركز عىل األهداف القصرية األجل 

ملنع انعدام األمن الغذايئ الشديد الذي يُهدد الحياة أو ُسبل كسب العيش 

أو التخفيف من حدته أو خفضه .360 

سوء التغذية الحاد:
يُشري نقص التغذية الحاد يف هذا التقرير إىل النحافة الشديدة )انخفاض 

نسبة الوزن إىل الطول( لدى األفراد، ويُعرب ذلك عن انخفاض وزن الجسم 

أو خسارته. ويُعترب هزال األطفال الذي يُعرَّف عنه بأنه نسبة الوزن إىل 

الطول التي تقل عن ناقص انحرافني معياريني عن متوسط نسبة الوزن 

إىل الطول لدى املجموعة املرجعية، مؤرًشا ذو صلة لنقص التغذية الحاد، 

وكذلك صغر محيط منتصف أعىل الذراع )منتصف العضد( والوذمة 

الثنائية املنطبعة. 

القدرة االستيعابية:
ل التهديدات والتقليل إىل أدىن حد من التعرض  هي القدرة عىل تحمُّ

للصدمات وعوامل اإلجهاد من خالل التدابري الوقائية واسرتاتيجيات 

التأقلم املالمئة لتجنب اآلثار السلبية الدامئة.361 وهي القدرة عىل استيعاب 

الصدمات وعوامل اإلجهاد عن طريق زيادة إمكانية الوصول إىل التأمني 

ضد املخاطر املناخية ونُظم الحامية االجتامعية.362 

التكيُّف:
عملية التأقلم مع املناخ الفعيل أو املتوقع وتأثرياته. ويف الُنظم البرشية، 

يسعى التكيُّف إىل تخفيف األرضار أو تجنبها أو استغالل الفرص النافعة. 

ويف بعض الُنظم الطبيعية، ميكن للتدخل البرشي أن يُسهِّل التأقلم مع 

املناخ املتوقع وتأثرياته.363 

القدرة عىل التكيُّف:
قدرة الُنظم واملؤسسات واإلنسان والكائنات الحيّة األخرى عىل التأقلم 

مع الرضر املحتمل، أو االستفادة من الفرص، أو االستجابة للعواقب.364 

وقدرة النظام عىل التأقلم مع تغريُّ املناخ )مبا يف ذلك تقلبات املناخ 

والظواهر املناخية املتطرفة( لتخفيف األرضار املحتملة، أو االستفادة 

من الفرص، أو ملواجهة العواقب.365 والقدرة عىل التكيُّف مع الخيارات 

الجديدة يف مواجهة األزمات عن طريق اتخاذ خيارات استباقية 

ومستنرية بشأن اسرتاتيجيات سبل كسب العيش البديلة باالستناد إىل 
ة.366 فهم الظروف املتغريِّ

الشذوذ:
الفرق بني متوسط متغريِّ مناخي خالل فرتة معيَّنة )سنة معيَّنة أو 

مجموعات سنوات مثاًل( ونفس متوسط املتغريِّ املناخي خالل فرتة أطول 

)فرتة خط األساس/الفرتة املرجعية( )يُحسب متوسطها لفرتة 35 سنة من 

1981 إىل 2016 عىل سبيل املثال(. 

بََشي املنشأ:
ناشئ أو ناتج عن أنشطة برشية.367 

قياسات الجسم البشي:
استخدام قياسات الجسم البرشي للحصول عىل معلومات عن الوضع التغذوي. 

القدرة:
املزيج املتاح يف أي منظمة أو جامعة محلية أو مجتمع من مكامن القوة 

والصفات واملوارد إلدارة مخاطر الكوارث والحد منها وتعزيز القدرة عىل 

الصمود. وقد تشمل القدرة البنية التحتية واملؤسسات واملعارف واملهارات 

البرشية والصفات الجامعية عىل غرار العالقات والقيادة واإلدارة.368 
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انعدام األمن الغذايئ املزمن:
هو انعدام يف األمن الغذايئ يستمّر مبرور الوقت ويكون ناشئًا بشكل 

أسايس عن أسباب هيكلية. وميكن أن يشمل انعدام األمن الغذايئ 

املوسمي يف الفرتات التي تسودها ظروف غري استثنائية. وهو مجٍد 

إلعطاء توجيهات اسرتاتيجية لإلجراءات التي تركز عىل تحسني جودة 

وكمية استهالك الغذاء املطلوب لحياة موفورة النشاط والصحة يف 

األجلني املتوسط والطويل.369 

املناخ:
يُعرَّف املناخ عادة مبعناه الضيق بأنه متوسط حالة الطقس، أو هو، بدقة 

أكرب، الوصف اإلحصايئ ملتوسط الكميات ذات الصلة وتقلبها خالل فرتة 

زمنية ترتاوح بني أشهر وآالف أو ماليني السنني.370 

تغيُّ املناخ:
يُشري تغريُّ املناخ إىل تغريُّ يف حالة املناخ ميكن تحديده )باستخدام 

اختبارات إحصائية مثاًل( من خالل التغرّيات يف املتوسط و/أو تقلبات 

خصائصها، ويدوم لفرتة طويلة تستمر يف العادة عقوًدا أو أكرث من ذلك.371 

التكيُّف مع تغيُّ املناخ:
نهج للتكيُّف )انظر تعريف التكيُّف أعاله( يعالج تقلبات املناخ الراهنة أو 

ة. املتوقعة والظروف املناخية املتوسطة املتغريِّ

الحالــة املناخيــة القصوى )حدث أقىص متصل بالطقس 
أو املناخ(:

حدوث قيمة ملتغريِّ متعلق بالطقس أو املناخ أعىل )أو أقل( من قيمة 

 . ابتدائية قرب النهاية العليا )أو السفىل( لنطاق القيم املرصودة للمتغريِّ

وألغراض التبسيط، يُشار إىل الظواهر املتطرفة املتصلة بالطقس واملناخ مًعا 

بتعبري "األحوال املناخية القصوى".372 

القدرة عىل الصمود يف وجه تغيُّ املناخ:
نهج لبناء و/أو تعزيز القدرة عىل الصمود )انظر تعريف القدرة عىل 

الصمود أدناه( يعالج تقلبات املناخ الراهنة أو املتوقعة والظروف املناخية 

ة.  املتوسطة املتغريِّ

مسارات صامدة يف مواجهة املناخ:
عمليات تفاعلية إلدارة التغرّي داخل الُنظم املعقدة من أجل الحد من 

االضطرابات وتعزيز الفرص املصاحبة لتغريُّ املناخ.373 

الخدمات املناخية:
تشمل إنتاج املعارف واملعلومات املتعلقة باملناخ وترجمتها ونقلها 

واستخدامها لدعم األفراد واملنظامت يف صنع القرار. وال بد أن تكون 

املعلومات ميسورة من حيث الوصول إليها، ومناسبة يف توقيتها، وسهلة 

الفهم، ومجدية ملستخدميها الذين ميكنهم استخدامها التخاذ إجراءات. 

تقلّب املناخ:
يشري إىل التغريات يف متوسط حالة املناخ واإلحصاءات املناخية األخرى 

)االنحرافات املعيارية، وحدوث الظواهر املتطرفة، وما إىل ذلك( يف جميع 

النطاقات املكانية والزمنية التي تتجاوز نطاق الظواهر اإلفرادية املتصلة 

بالطقس. وميكن أن تعزى التقلبات إىل عمليات داخلية طبيعية داخل 

نظام املناخ )التقلبات الداخلية(، أو إىل تغريات يف القوى الطبيعية أو 

القوى التي هي من صنع اإلنسان )التقلبات الخارجية(.374 

الصدمات املناخية:
ال تقترص الصدمات املناخية عىل االضطرابات يف النمط املعتاد لهطول 

األمطار ودرجات الحرارة فحسب، بل تشمل أيًضا الظواهر املعقدة 

مثل موجات الجفاف والفيضانات. ويقابل ذلك مفهوم الخطر الطبيعي 

أو اإلجهاد، وهو ظاهرة خارجية ميكن أن تؤثر سلبًا عىل األمن الغذايئ 

والتغذوي، تبًعا ملدى ضعف الشخص أو األرسة أو املجتمع املحيل أو 

الُنظم يف مواجهة الصدمة.375 
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علم املناخ:
متوسط متغريِّ متصل باملناخ خالل فرتة زمنية طويلة، ويُحسب متوسطه 

عىل مدى 30 عاًما ما بني 1981 و2010 عىل سبيل املثال. 

القدرة عىل التأقلم:
قدرة األشخاص واملؤسسات واملنظامت والُنظم، باستخدام املهارات والقيم 

واملعتقدات واملوارد والفرص املتاحة، عىل التصدي للظروف املعاكسة 

وإدارتها والتغلب عليها يف األجلني القصري إىل املتوسط.376 

املتناول من الطاقة الغذائية:
محتوى الطاقة يف األغذية املستهلكة. 

إمدادات الطاقة الغذائية:
األغذية املتاحة لالستهالك البرشي ُمعربًا عنه بالسعرات الحرارية للشخص 

يوميًا )سعرة حرارية/شخص/يوم(. وعىل املستوى القطري، تُحسب 

إمدادات الطاقة الغذائية باعتبارها األغذية املتبقية لالستخدام البرشي 

بعد خصم جميع االستخدامات غري الغذائية )أي أن األغذية = اإلنتاج + 

الواردات + املسحوب من املخزونات - الصادرات - االستخدام الصناعي 

- العلف الحيواين-البذور-الهدر-اإلضافات إىل املخزون( ويشمل الهدر ما 

يفقد من منتجات قابلة لالستخدام عىل طول سالسل التوزيع من باب 

املزرعة )أو ميناء االسترياد( انتهاًء بالبيع بالتجزئة. 

إدارة مخاطر الكوارث:
إدارة مخاطر الكوارث هي تطبيق سياسات واسرتاتيجيات الحد من مخاطر 

الكوارث من أجل منع نشوء مخاطر كوارث جديدة والحد من مخاطر 

الكوارث القامئة وإدارة املخاطر املتبقية، مبا يُسهم يف تعزيز القدرة عىل 

الصمود والحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.377 

الحد من مخاطر الكوارث:
يهدف الحد من مخاطر الكوارث إىل الحيلولة دون ظهور مخاطر الكوارث 

الجديدة والحد من مخاطر الكوارث القامئة وإدارة املخاطر املتبقية، 

ويساهم كل هذا يف تعزيز القدرة عىل الصمود وبالتايل يف تحقيق التنمية 

املستدامة. ويشّكل الحد من مخاطر الكوارث هدف سياسة إدارة مخاطر 

الكوارث، ويرد تحديد غاياته وأهدافه يف خطط واسرتاتيجيات الحد من 

مخاطر الكوارث.378 

الجفاف:
فرتة من الطقس الجاف بصورة غري اعتيادية مبا يكفي إلحداث اختالالت 

ل فيها عجز غري طبيعي يف هطول  هيدرولوجية خطرية. وهي فرتة يُسجَّ

األمطار تُعرَّف بأنها جفاف مناخي.379 

نظام اإلنذار املبكر:
مجموعة القدرات املطلوبة لتوليد ونرش معلومات لتوجيه تحذيرات ذات 

مغزى يف الوقت املناسب مبا ميّكن األفراد واملجتمعات املحلية واملنظامت 

دة بخطر ما من التأهب للعمل فورًا وعىل نحو متناسب للحد من  املهدَّ
إمكانية وقوع أرضار أو خسائر.380

النينيو - التذبذب الجنويب:
يستخدم مصطلح النينيو لوصف االحرتار عىل امتداد حوض املحيط الهادئ 

اإلستوايئ رشق خط التوقيت الدويل. وترتبط هذه الظاهرة املحيطية بتقلب 

أمناط الضغط الجوي السطحي يف املناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية عىل 

النطاق العاملي، وهو ما يُطلق عليه إسم التذبذب الجنويب. وتُعرف هذه 

الظاهرة التي تجمع بني الغالف الجوي واملحيط والتي تحدث يف العادة 

عىل فرتات ترتاوح تقريبًا بني سنتني وسبع سنوات، بظاهرة النينو - التذبذب 

الجنويب. ويُعرف الطور البارد من هذه الظاهرة باسم النينا.381 

التعرُّض:
وجود األشخاص، أو ُسبل كسب العيش، أو األنواع أو النظم اإليكولوجية، 

أو الوظائف والخدمات واملوارد البيئية، أو البنية التحتية، أو األصول 

 االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية يف أماكن وظروف ميكن أن تتأثر 

تأثريًا معاكًسا.382 

ظاهرة متطرفة متصلة بالطقس أو املناخ:
حدوث قيمة ملتغري جوي أو مناخي أعىل )أو أقل( من قيمة ابتدائية قرب 

. وينشأ كثري من  النهاية العليا )أو السفىل( لنطاق القيم املرصودة للمتغريِّ

الظواهر املتطرفة املتصلة بالطقس أو املناخ نتيجة تقلبات مناخية طبيعية 

ات طبيعية عقدية  )مبا فيها ظواهر مثل النينو - التذبذب الجنويب(، وتغريُّ

ات املناخ  )كل عرش سنوات( أو ألكرث من عقد يف املناخ تُشكِّل خلفية تغيُّ

البرشية املنشأ. وحتى يف حال عدم حدوث تغيريات برشية املنشأ يف 

املناخ، تحدث أيًضا مجموعة كبرية من الظواهر الطبيعية املتطرفة املتصلة 

بالطقس واملناخ. 
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الفيضان:
تجاوز املياه الحدود الطبيعية ملجرى مايئ أو مسطح مايئ آخر، أو تراكمها 

يف مناطق ال تغمرها املياه يف العادة. وهي تشمل الفيضانات النهرية، 

والفيضانات املفاجئة، والفيضانات يف املناطق الحرضية، والفيضانات 

الناجمة عن األمطار الغزيرة، والفيضانات الناجمة عن مياه املجاري، 

والفيضانات الساحلية، والفيضانات املتفجرة من البحريات الجليدية.383 

األمن الغذايئ:
حالة تتحقق عندما يكون بإمكان جميع الناس ويف جميع األوقات الحصول 

ماديًا واجتامعيًا واقتصاديًا عىل األغذية الكافية والسليمة واملغذية لتلبية 

احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة موفورة النشاط والصحة. 

وانطالقًا من هذا التعريف، ميكن تحديد أربعة أبعاد لألمن الغذايئ: توافر 

األغذية، واإلمكانية االقتصادية واملادية للحصول عىل األغذية، واستخدام 

األغذية، واستقرار األغذية عىل مر الزمن. 

أبعاد األمن الغذايئ:
تُشري إىل األبعاد األربعة لألمن الغذايئ: 

e  التوافر- يتناول هذا البُعد ما إذا كانت األغذية موجودة بالفعل

أو يُحتمل أن توجد من الناحية املادية، مبا يشمل جوانب اإلنتاج، 

واحتياطيات األغذية، واألسواق والنقل، واألغذية الربية.

e  الحصول عىل األغذية- إذا كانت األغذية موجودة وجوًدا فعليًا أو

يحتمل وجودها امن الناحية املادية فإن السؤال التايل هو ما إذا كان 

ميكن أو ال ميكن لألرس واألفراد الحصول عىل ما يكفي من تلك األغذية.

e  االستخدام- إذا كانت األغذية متاحة وميكن لألرس املعيشية الحصول

عليها بصورة كافية، فإن السؤال التايل هو ما إذا كانت األرُس 

تُعظِّم استهالك األغذية الكافية والطاقة الكافية. ويكون تناول 

األفراد كميات كافية من الطاقة واملغذيات مثرة مامرسات الرعاية 

والتغذية الجيدة، وإعداد األغذية، والتنوع الغذايئ، وتوزيع األغذية 

داخل األرسة. وباالقرتان مع االستخدام البيولوجي السليم لألغذية 

د ذلك الوضع التغذوي لألفراد.  املستهلكة، يُحدِّ

e  االستقرار- إذا تحققت أبعاد توافر األغذية وإمكانية الحصول عليها

واستخدامها بصورة كافية، فإن االستقرار هو رشط أن يكون النظام 

بكاملة مستقرًا ويكفل بالتايل لألرس املعيشية أمنها الغذايئ يف جميع 

األوقات. وميكن ملسائل االستقرار أن تُشري إىل انعدام االستقرار يف 

األجل القصري )وهو ما ميكن أن يفيض إىل انعدام األمن الغذايئ الحاد( 

أو يف األجلني من املتوسط إىل الطويل )وهو ما ميكن أن يفيض إىل 

انعدام األمن الغذايئ املزمن(. وميكن للعوامل املناخية واالقتصادية 

واالجتامعية والسياسية أن تكون جميًعا مصدرًا النعدام االستقرار. 

األخطار:
هي كل عملية أو ظاهرة أو نشاط برشي ميكن أن يتسبب يف خسائر 

يف األرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو يف إتالف ممتلكات، أو يف 

حدوث اضطرابات اجتامعية واقتصادية أو تدهور بيئي.384 وميكن أن 

يرادف الخطر الطبيعي "الصدمة املناخية" يف هذا التقرير. 

موجة الحّر:
فرتة يسودها طقس حار بصورة غري اعتيادية وغري مريحة.385 

الجوع:
الجوع هو إحساس مادي غري مريح أو مؤمل يُسببه نقص استهالك الطاقة 

الغذائية. ويُستخدم مصطلح الجوع يف هذا التقرير كمرادف للنقص 

التغذوي املزمن. 

كيلو سعرة حرارية:
هو وحدة قياس الطاقة. ويُعادل كيلو السعرة الحرارية الواحدة 000 1 

سعرة حرارية. والوحدة العاملية للطاقة يف النظام الدويل للوحدات هي 

 .)KJ( ويُعادل كيلو السعرات الحرارية 184 4 كيلو جول .)J( الجول

أصول كسب العيش أو رأس املال املعييش:
هي املوارد املستخدمة واألنشطة املضطلع بها من أجل العيش. ويُشار إىل 

هذه األصول عىل أنها أصول كسب العيش وتُعرّف يف إطار ُسبل العيش 

املستدامة ضمن فئات "رؤوس األموال" الخمس التالية: 

e  رأس املال االقتصادي أو املايل: القاعدة الرأساملية )التدفقات

النقدية الواردة بانتظام واالئتامنات/الديون، واملدخرات وغريها من 

األصول االقتصادية(

e  رأس املال البشي: املهارات واملعارف والعاملة )تشمل الصحة

الجيدة والقدرة البدنية(

e  رأس املال املادي: األصول اإلنتاجية والبنية التحتية )املباين والطرقات

ومعدات اإلنتاج والتكنولوجيات(

e  رأس املال الطبيعي: املخزون من املوارد الطبيعية )األرايض والرتبة

واملياه والهواء واملوارد الوراثية والغابات، وما إىل ذلك( والخدمات 

البيئية )الدورة الهيدرولوجية وبواليع التلوث، وما إىل ذلك(
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e  رأس املال االجتامعي: املوارد )الشبكات واملطالبات االجتامعية

والعالقات االجتامعية واالنتامءات والرابطات( 

وتُعرَّف الطرق التي يستخدم بها الناس أصول سبل كسب عيشهم 

ويجمعون بينها للحصول عىل األغذية والدخل وسائر السلع والخدمات 

بأنها اسرتاتيجياتهم لسبل كسب العيش. 

املغذيات الكبية:
هي الربوتينات والنشويات والدهون املتاحة الستخدامها من أجل الحصول 

عىل الطاقة؛ وتقاس بالغرام. 

سوء التغذية:
حالة فسيولوجية غري طبيعية يُسببها نقص املغذيات الكبرية و/أو املغذيات 

الدقيقة أو عدم توازنها أو اإلفراط يف استهالكها. ويشمل سوء التغذية 

نقص التغذية والتغذية الزائدة فضاًل عن نقص املغذيات الدقيقة. 

املغذيات الدقيقة:
هي الفيتامينات واملعادن واملواد األخرى التي يحتاج إليها الجسم بكميات 

صغرية؛ وتقاس باملليغرام أو امليكروغرام.  

التخفيف )من وطأة تغيُّ املناخ(:
هو تدّخل برشي يرمي إىل تقليص مصادر غازات االحتباس الحراري التي 

تفيض إىل إحداث تغريُّ مناخي وتحسني بالوعاتها.386  

التخفيف )من وطأة مخاطر الكوارث ومن الكوارث(:
هو التقليل من اآلثار السلبية لألخطار املادية )مبا فيها األخطار التي يتسبب 

اإلنسان يف حدوثها( من خالل إجراءات تحد من الخطر والتعرض والتأثر.387 

األمن التغذوي:
حالــة تتحقــق عندما يتســنى الوصول اآلمن إىل منط غذايئ مغٍذ عىل 

النحــو املالئــم باالقرتان مع بيئة صحيــة، وخدمات ورعاية صحية كافية، 

من أجل ضامن حياة موفورة الصحة والنشــاط لجميع أفراد األرسة. 

ويختلــف األمن التغذوي عن األمن الغذايئ من حيث اشــتامله أيًضا 

عىل جوانب مامرســات الرعاية الكافيــة والصحة والنظافة، باإلضافة إىل 

الغذائية.  الكفاية 

التدخل املراعي للتغذية:
دة أساسية للتغذية )تشمل األمن الغذايئ  إجراء يُتخذ ملعالجة عوامل محدِّ

األرُسي، ورعاية األمهات واألطفال، والرعاية الصحية األساسية، والرصف 

الصحي( دون أن يكون هدفها الغالب بالرضورة هو التغذية.  

الوضع التغذوي:
الحالة الفسيولوجية للفرد التي تنشأ عن العالقة بني املتناول من 

املغذيات واملتطلبات منها، وقدرة الجسم عىل هضم املغذيات 

وامتصاصها واستخدامها. 

التغذية الزائدة:
هي نتيجة تنشأ عن زيادة كمية الغذاء املتناول عىل املتطلبات من 

املغذيات الغذائية.

زيادة الوزن والبدانة:
وزن الجســم الــذي يزيد عــىل الوزن املعتاد مقارنة بالطــول هو نتيجة 

لفــرط تراكــم الدهون. ويدل ذلك يف العادة عىل أن عدد الســعرات 

الحراريــة التــي يحرقها الجســم أقل من املســتهلك منها. ويُعرَّف 

الــوزن الزائــد لــدى البالغني بأنه مؤرش كتلة الجســم الذي يزيد عىل 

25 كلــغ/م2، ولكنــه يقل عن 30 كلغ/م2، وتُعــرَّف البدانة بأنها مؤرش 

كتلــة الجســم الذي يبلغ 30 كلغ/م2 أو أكــرث. ويُعرَّف الوزن الزائد 

لدى األطفال دون ســن الخامســة بأنه زيادة نســبة الوزن إىل الطول 

عــن انحرافــني معياريني فوق متوســط معايري منظمــة الصحة العاملية 

لنمــو الطفــل، وتُعــرَّف البدانة بأنها زيادة نســبة الوزن إىل الطول عن 

3 انحرافــات معياريــة عىل متوســط معايري منظمــة الصحة العاملية 

الطفل.  لنمو 

التأهب:
هو املعارف والقدرات التي تُعدها الحكومات ومنظامت االستجابة 

واإلنعاش، واملجتمعات املحلية واألفراد، للتحسب للكوارث املحتملة أو 

الوشيكة أو القامئة والتصدي لها والتعايف من آثارها عىل نحو فعال.388 

الوقاية: 
األنشطة والتدابري الرامية إىل تجنب مخاطر الكوارث القامئة والجديدة. 

وتُعربِّ الوقاية )أي الوقاية من الكوارث( عن مفهوم يراد به العزم عىل 

تجنب اآلثار الضارة املحتملة لألحداث الخطرية بشكل كامل.389 
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القدرة عىل الصمود:
هي قدرة األفراد واألرس املعيشية واملجتمعات املحلية واملدن واملؤسسات 

والُنظم واملجتمعات عىل الوقاية واملقاومة واالستيعاب والتكيُّف 

واالستجابة والتعايف بإيجابية وكفاءة وفعالية عند مواجهة طائفة واسعة 

من املخاطر، مع الحفاظ عىل مستوى مقبول من األداء ومن دون املساس 

باآلفاق الطويلة األجل للتنمية املستدامة والسالم واألمن وحقوق اإلنسان 

والرفاه للجميع.390 

الخطر:
احتــامالت أو أرجحيــة حدوث أحــداث أو اتجاهات خطــرية تضاعفها 

اآلثــار التــي تقع يف حال حدوث تلــك األحداث أو االتجاهات. 

وخطــر التعــرض النعــدام األمن الغذايئ هــو احتامل انعدام األمن 

الغذايئ الناشــئ عــن التفاعالت بــني األخطار/الصدمات/حاالت 

اإلجهــاد الطبيعيــة أو التــي هــي من صنع اإلنســان والناجمة عن 

الهشة.  األوضاع 

التقزّم:
انخفاض نسبة الطول إىل العمر، ويعكس ذلك فرتة أو فرتات سابقة من 

نقص التغذية املستمر. ويُعرَّف التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة 

بأنه انخفاض نسبة الطول إىل العمر عن 2- انحراف معياري دون متوسط 

معايري منظمة الصحة العاملية لنمو الطفل. 

القدرة التحويلية:
هي القدرة عىل تحويل مجموعة من الخيارات املرتبطة بُسبل كسب 

العيش واملتاحة من خالل جهود التمكني والنمو، مبا يف ذلك آليات 

الحوكمة والسياسات/األنظمة، والبنية التحتية والشبكات الخاصة 

باملجتمعات وآليات الحامية االجتامعية الرسمية وغري الرسمية التي 

تُشكِّل بيئة مواتية للتغيري النظامي.391 

النقص التغذوي:
يُعرَّف النقص التغذوي بأنه الحالة التي يكون فيها استهالك األغذية املعتاد 

للفرد غري كاٍف لتوفري كمية الطاقة الغذائية الالزمة للحفاظ عىل حياة 

طبيعية موفورة النشاط والصحة. وألغراض هذا التقرير، يُعرَّف الجوع 

كمرادف للنقص التغذوي املزمن. 

نقص التغذية:
هو النتيجة املرتتبة عن سوء املتناول التغذوي من حيث كمية املغذيات 

و/أو جودتها و/أو سوء امتصاصها و/أو سوء استخدامها البيولوجي نتيجة 

لتكرار حاالت اإلصابة باألمراض. ويشمل نقص التغذية نقص الوزن مقارنة 

بالعمر، وقرص القامة الشديد بالنسبة إىل عمر الشخص )التقزم( والنحافة 

بصورة خطرية مقارنة بطول الشخص )اإلصابة بالهزال( ونقص الفيتامينات 

واملعادن )نقص املغذيات الدقيقة(.

الـتأثر:
هي الظروف التي تحددها العوامل أو العمليات املادية واالجتامعية 

واالقتصادية والبيئية التي تزيد من احتامالت تعرض الفرد أو املجتمع 

املحيل أو األصول أو الُنظم آلثار األخطار . والتأثر بانعدام األمن الغذايئ هو 

مجموعة من الظروف التي تزيد من تعرض أرُسة معيشية ما لألثر الواقع 

عىل األمن الغذايئ يف حال حدوث صدمة أو وقوع أخطار.392 

الهزال:
انخفاض نسبة الوزن إىل الطول، الذي ينشأ عموًما عن فقدان الوزن 

املصاحب لفرتة أخرية من عدم كفاية املتناول من السعرات الحرارية و/

أو املرض. ويُعرَّف الهزال لدى األطفال دون سن الخامسة بأنه انخفاض 

نسبة الوزن إىل الطول عن 2- انحراف معياري عن متوسط معايري منظمة 

الصحة العاملية لنمو الطفل. 

الطقس:
يصف الطقس أحوال الغالف الجوي خالل فرتة زمنية قصرية )من دقائق 

إىل أيام( يف حني أن املناخ هو سلوك الغالف الجوي خالل فرتات زمنية 

أطول نسبيًا )متوسط الطقس الطويل األجل عىل مر الزمن(. والفرق بني 

الطقس واملناخ هو املدة الزمنية )انظر تعاريف املناخ وتغريُّ املناخ وتقلب 
املناخ واألحوال املناخية القصوى أعاله(.393
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ر عىل املستوى الوطني فإنه يتطلب 831  بالنظر إىل أن النقص التغذوي يُقدَّ
تغيرات كبرة يف توافر األغذية أو الحصول عليها يك يؤثر عىل التقديرات عىل 

املستوى الوطني، وتحدث التغيرات يف العادة مبرور الوقت.

ر انتشــار النقص التغذوي نســبة الســكان الذين يلبون يف العادة 841  يُقدَّ
)متوســط( الحــد األدىن مــن متطلبات املتناول الغذايئ اليومي. ويُســتخدم يف 
ل من الطاقة الغذائية الذي يُحســب كمتوســط لثالث  ذلك متوســط املتحصَّ
ســنوات. ويعني ذلك أن انتشــار النقص التغذوي عبارة عن سلســلة زمنية 

لبيانــات ممهَّــدة بدرجــة كبرة وميكن أن يكون مــن املتوقع أن تعرب، إىل حد 
ات كبــرة يف اإلنتاج يف الحاالت التي يكون فيهــا البلد غر قادر  مــا، عــن تغرُّ
عــىل تعويــض الهبوط الكبر يف اإلنتــاج باملخزونات والواردات. وعىل الرغم 

مــن أن طريقة حســاب انتشــار النقص التغــذوي ومتهيده عىل مدى فرتة ثالث 
ســنوات يجعــل االنحــدار املبارش مع املؤرشات املناخية غــر مالئم، من املمكن 

فحــص مــا إذا كانــت الصدمات املناخية الكبرة، مثــل موجات الجفاف 
الشــديدة، ميكــن أن تكون مرتبطــة بنقاط التغير يف انتشــار النقص التغذوي.

 تُعرَّف سنوات الجفاف الشديد هنا بأنها السنوات التي تنتمي إىل الرُتب 851
األربع األوىل من تواتر ظروف الجفاف يف بؤر شذوذ اإلنتاج الزراعي عىل 

املستوى القطري وخالل الفرتة 2017-2004.
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مالحظات خاصة بامللحق 1
تعمد البلدان عىل مراجعة إحصاءاتها الرسمية بانتظام بالنسبة إىل الفرتات املاضية 

وكذلك بالنسبة إىل أحدث الفرتات املبلغ عنها. وينطبق األمر نفسه عىل البيانات 
الخاصة بالسكان لدى األمم املتحدة - وتتم من ثّم وفًقا لذلك مراجعة التقديرات. 
ولذلك يرجى من املستخدمني العودة إىل التغيريات يف التقديرات مع مرور الوقت 

يف إطار اإلصدار عينه من تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، 
واالمتناع عن مقارنة البيانات املنشورة يف إصدارات تعود إىل سنوات مختلفة. 

املناطق الجغرافية

يتبع هذا اإلصدار تكوين املناطق الجغرافية كام عرضته شعبة اإلحصاءات التابعة 
ألمانة األمم املتحدة، وذلك الستخدامها بشكل أسايس يف مطبوعاتها وقواعد 

بياناتها )https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49(. وإن تخصيص 
البلدان أو املناطق ملجموعات محددة هو لتسهيل إعداد اإلحصاءات وال يعني 

أي افرتاض من جانب األمم املتحدة بشأن االنتامء السيايس أو أي انتامء آخر 
للبلدان أو األقاليم. ومل يتم اإلبالغ عن البلدان واملناطق واألقاليم التي ال تتوفر 
عنها بيانات كافية أو أن البيانات بشأنها غري موثوقة إلجراء التقييم، كام أنه مل 

يتم إدراجها يف البيانات املجمعة. وعىل وجه التحديد:

e  أفريقيا الشاملية:  باإلضافة إىل البلدان واألرايض املدرجة يف الجدول، يشمل
مؤرش انتشار النقص التغذوي ومقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 
تقديرًا للصحراء الغربية. وتستثنى الصحراء الغربية من تقديرات الهزال 

والتقزّم والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة، والبدانة لدى البالغني والرضاعة 
الطبيعية الحرصية وفقر الدم.

e  يُستثنى إقليم املحيط الهندي ،M49 أفريقيا الرشقية: يف ما يتعلق بتصنيف
الربيطاين واألقاليم الجنوبية الفرنسية وأنتارتيكا ومايوت وريونيون.

e .تُستثنى سانت هيالنا ،M49 أفريقيا الغربية: يف ما يتعلق بتصنيف

e  يُستثنى اليابان من ،M49 آسيا وآسيا الرشقية: يف ما يتعلق بتصنيف
البيانات املجمعة بشأن الرضاعة الطبيعية الحرصية والهزال والتقزم والوزن 

الزائد يف مرحلة الطفولة.

e  تُستثنى أنغويال وأروبا وبونري ،M49 البحر الكاريبي: يف ما يتعلق بتصنيف
)سينت أوستاتيوس وسابا( وجزر فريجني الربيطانية وجزر كاميان وكوراساو 

وغوادلوب ومارتينيك ومونتسريات وسانت بارتيليمي وسانت مارتن )الجزء 
الفرنيس( وسانت مارتن )الجزء الهولندي( وجزر تركس وكايكوس وجزر 

فريجني التابعة للواليات املتحدة. وباإلضافة إىل ذلك، تستثني تقديرات فقر 
الدم سانت كيتس ونيفيس. وتستثني بيانات البدانة لدى البالغني والرضاعة 

الطبيعية الحرصية بورتوريكو.

e  تُســتثنى جزيرة بوفيت ،M49 أمريــكا الجنوبيــة: يف ما يتعلق بتصنيف
وجــزر فوكالند )مالفيناس( وغيانا الفرنســية وجورجيا الجنوبية وجزر 

الجنوبية. ساندويتش 

e  تســتثني البيانات بشــأن الهزال ،M49 أوســيانيا: يف ما يتعلق بتصنيف
والتقــزم والوزن الزائد يف مرحلة الطفولــة والرضاعة الطبيعية الحرصية، 

ونيوزيلندا. أسرتاليا 

e  تُستثنى جزيرة كريسامس ،M49 أسرتاليا ونيوزيلندا: يف ما يتعلق بتصنيف
وجزر كوكوس )كيلينغ( وجزيرة هريد وجزر ماك دونالد وجزيرة نورفولك.

e  تســتثني تقديرات فقر الدم ،M49 ميالنيزيــا: يف مــا يتعلق بتصنيف
الجديدة. كاليدونيا 

e  تُستثنى غوام وجزر ماريانا ،M49 ميكرونيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
الشاملية والجزر الصغرى النائية التابعة للواليات املتحدة. وباإلضافة إىل 

ذلك، تستثني تقديرات فقر الدم ناورو وباالو.

e  تُستثنى جزر بيتكرين وجزر واليس ،M49 بولينيزيا: يف ما يتعلق بتصنيف
وجــزر فوتونا.  وتســتثني البيانات بشــأن البدانة لــدى البالغني والرضاعة 

الطبيعيــة الحرصية ســاموا األمريكيــة وبولينيزيا الفرنســية وتوكيالو )عضو 
منتســب(. وباإلضافة إىل ذلك ، تســتثني أيًضا البيانات املجمعة بشــأن 

فقــر الدم جزر كــوك ونيوي وتوفالو.

e  .تُستثنى سانت بيري وميكلون ،M49 أمريكا الشاملية: يف ما يتعلق بتصنيف
كام تستثني البيانات املجمعة بشأن البدانة لدى البالغني وفقر الدم 

والرضاعة الطبيعية الحرصية برمودا وغرينالند. وبالنسبة إىل الهزال والتقزم 
والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة، تستند البيانات املجمعة إىل بيانات 

الواليات املتحدة األمريكية فقط.

e  تُستثنى جزر أوالند وجزر ،M49 أوروبا الشاملية: يف ما يتعلق بتصنيف
القنال وجزر فارو )عضو منتسب( وجزيرة مان وجزر سفالبارد وجان مايني.

e  يستثنى جبل طارق والكريس ،M49 أوروبا الجنوبية: يف ما يتعلق بتصنيف
الرسويل وسان مارينو.

e .تُستثنى ليختنشتاين وموناكو ،M49 أوروبا الغربية: يف ما يتعلق بتصنيف

وتشمل جميع املناطق الجغرافية تقديرًا لجميع البلدان املدرجة يف الجدول التي 
مل يتم اإلبالغ عن أي قيمة لها.

مجموعات أخرى

تشمل أقل البلدان منًوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية 
النامية، البلدان عىل النحو الذي قدمته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

 .)https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49(

e  الدول الجزرية الصغرية النامية: تســتثني البيانات املجمعة بشــأن البدانة
لــدى البالغني والرضاعة الطبيعية الحرصية، ســاموا األمريكية، وبولينيزيا 

الفرنســية وبورتوريكو. وتســتثني البيانات املجمعة بشأن فقر الدم 
أنغويال، وأروبا، وبونري )ســانت أوســتاتيوس وسابا( وجزر فريجني الربيطانية 

وجزر كوك وكوراســاو وغوام ومونتســريات وناورو وكاليدونيا الجديدة 
ونيوي وجزر ماريانا الشــاملية وباالو وســانت كيتس ونيفيس وسانت 

مارتــن )الجزء الهولندي( وتوفالو وجزر فريجــني التابعة للواليات املتحدة 
األمريكية، وتشمل بورتوريكو.

وتشــمل اقتصــادات الدخل املنخفض واقتصادات الدخل املتوســط األدىن، 
 البلــدان عــىل النحو الذي يعرضــه تصنيف البنك الدويل

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/( 
 .)articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
وتشــمل بلدان العجز الغذايئ ذات الدخــل املنخفض: إثيوبيا وإريرتيا 

وأفغانســتان وأوزبكســتان وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة وباكستان وبنغالديش 
وبنن وبوركينا فاســو وبوروندي وتشــاد وتوغو وجزر القمر وجزر سليامن 

وجمهورية أفريقيا الوســطى والجمهورية العربية الســورية وجمهورية الكونغو 
الدميقراطيــة وجمهوريــة تنزانيا املتحدة وجمهورية كوريا الشــعبية الدميقراطية 
وجنوب الســودان وجيبويت ورواندا وزمبابوي وســاو تومي وبرنسيبي والسنغال 

والســودان وسرياليون والصومال وطاجيكســتان وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا-
بيســاو وقريغيزســتان والكامريون وكوت ديفوار وكينيا وليربيا وليسوتو ومايل 

ومدغشــقر ومالوي وموريتانيا وموزامبيق ونيبــال والنيجر ونيجرييا ونيكاراغوا 
وهايتي والهند واليمن.
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حالة 
األمن الغذائي
والتغذية يف العامل

بناء القدرة على الصمود 
يف وجه تغّي املناخ من أجل 
األمن الغذائي والتغذية

تؤكد األدلة الجديدة هذا العام ارتفاع معدالت الجوع يف العامل املشار إليه يف هذا التقرير العام املايض، وتوجه تحذيرًا بشأن رضورة القيام 
مبزيد من العمل إذا ما كنا نطمح إىل القضاء عىل الجوع يف العامل بحلول عام 2030. وتُظهر التقديرات املحدثة أن عدد األشخاص الذين 

يعانون من الجوع قد ازداد خالل السنوات الثالثة املاضية، وقد عادت املستويات إىل ما كانت عليه قبل عقد من الزمن تقريبًا. ورغم استمرار 
إحراز تقدم يف الحّد من التقزم لدى األطفال، ما زال يعاين منه أكرث من 22 يف املائة من األطفال دون سّن الخامسة. وتتزايد أشكال أخرى 

لسوء التغذية: فالبدانة لدى البالغني آخذة يف التزايد يف البلدان بغض النظر عن مستوى الدخل فيها، وتتعامل العديد من البلدان مع أشكال 
متعددة من سوء التغذية يف نفس الوقت - الوزن الزائد والبدانة، وفقر الدم لدى النساء والتقزم والهزال لدى األطفال.

وقد أظهر تقرير العام املايض أن الفشل يف الحّد من الجوع يف العامل مرتبط ارتباطًا وثيًقا بزيادة النزاعات والعنف يف عدة أجزاء من العامل، 
وقد أظهرت األدلة األولية يف بعض البلدان أن األحوال املرتبطة بتغري املناخ تقوض األمن الغذايئ والتغذية. ويذهب تقرير هذا العام إىل أبعد 

من ذلك ليظهر أن تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى - حتى من دون نزاعات - هي العوامل الرئيسية الكامنة وراء االرتفاع األخري 
يف معدالت الجوع يف العامل وسبب رئييس وراء األزمات الغذائية الحادة وتأثريها عىل تغذية األشخاص وصحتهم. وتهدد التقلبات املناخية 
وحاالت التعرض للظواهر املناخية األكرث تعقيًدا وتواترًا وتطرفًا يف تبديد املكاسب التي تم تحقيقها يف القضاء عىل الجوع وسوء التغذية 

وعكس اتجاهاتها. وعالوة عىل ذلك، فإن الجوع أسوأ بشكل ملحوظ يف البلدان التي تتسم فيها النظم الزراعية بحساسية شديدة تجاه هطول 
األمطار ودرجات الحرارة والجفاف الشديد وحيث تعتمد نسبة عالية من السكان عىل الزراعة لتأمني سبل عيشهم. 

وتكشف نتائج هذا التقرير وجود تحديات جديدة للقضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وجميع أشكال سوء التغذية.  هناك أيًضا حاجة 
ملّحة إىل ترسيع اإلجراءات املتخذة التي تعزز قدرة السكان عىل الصمود والتكيف مع تقلبات املناخ واألحوال املناخية القصوى، وتوسيع 

نطاق تلك اإلجراءات. وترد هذه النتائج وغريها بالتفصيل يف إصدار عام 2018 من التقرير عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.




