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 تدامة التنمية المسما هي التحديات التي المتعلقة بتبني أهداف

:جامع وغاياتها ومؤشراتها  كإطار 

 العربيةفي البلدانلمقاربة مشكالت انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 السياسات الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي والتغذويلرسم.

 الغذائي ورصد وقياس األمنما هي التحديات التي المتعلقة بتحليل

العربيةوالتغذية في البلدان 

 منهجية–تحديات تقنية

 (تغيير وتحول في السياسات) تحديات سياسية

تحديات مؤسسية



:من أهداف األلفية إلى أهداف التنمية المستدامة
مقاربة جديدة لألمن الغذائي؟

مفهوم األمن الغذائي: المرجعية نفسها
ية كافية وسليمة عندما يتمتع البشر كافة في جميع األوقات بفرص الحصول، ماديا واقتصاديا على أغذيتحقق »:األمن الغذائي

«.النشاط والصحةومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة

 القضاء إلى ( خفض  عدد الجوعى إلى النصف: 2الغاية ) ولكن انتقال من مكافحة الجوع

ةالمستدامعلى الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة 

غذاء المأمون ما يكفيهم من الفيهم الرّضع، على القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن

2030بحلول عاموالمغّذي طوال العام 

لدى ، بما في ذلك تحقيق األهداف المّتفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال2030، بحلول عام وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية

2025األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 

خالل ضمان ، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك منمضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية

قيق على الفرص لتحلهمالمساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصو

2030قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

 لنوعية؛ من الكم إلى الكم وا(من كمية السعرات الحرارية إلى األغذية السليمة والمغذية)انتقال من  الجوع إلى التغذية  والجوع الخفي...

توقف النمو، الهزال، األنيميا والسمنة: من نقص الوزن إلى جميع أشكال سوء التغذية : سوء التغذية...

 (تنمية لزراعة وتحسين األمن الغذائي والتغذية)من زيادة اإلنتاج إلى المقاربة المزدوجة عبر التركيز على صغار المنتجين



:من أهداف األلفية إلى أهداف التنمية المستدامة
مقاربة جديدة لألمن الغذائي؟

من نقص التغذية، انتشار انعدام األمعدالت  من معدالت نقص التغذية ونقص الوزن إلى :  المؤشرات
، توقف النمو، الهزال وزيادة الوزن؛ حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل (FIES)الغذائي المتوسط أو الشديد 

.  الحرجية/الرعوية/حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية

 سق مع غايات ومؤشرات وطنية خاصة بكل بلد تبعا لظروفه الخاصة وقدراته وأولوياته، وبما يتوضع
.المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة

 كما وراء)والتغذوي من التركيز على األعراض إلى معالجة األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي التحول
تحويليةمقاربة (: التحديات والمشكالت األخرى

 ليست مجموعة من األهداف والغايات المنعزلة: تكامال مقاربة ونهج أكثر:

الروابط بين األمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة

 والتعليم، واألهداف األخرى، وخاصة المتعلقة بالفقر، والصحة،( األمن الغذائي والتغذية)الروابط والتآزر بين الهدف الثاني
...داخل البلدانمن التباين الصحي، والعمل الالئق، الحد وخدمات الصرف والمساواة بين الجنسين، والمياه 

التكامل يجب أن يشمل تحليل المشكالت، إعداد السياسات والبرامج، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

المؤشرات والمعطيات يجب أن تكون عملية وفعالة(actionable  ) على امتداد مسار تحليل المشكالت وصياغة
.  السياسات وتنفيذها وتقييمها، كما على مستوى الروابط والتآزر بين مختلف الغايات واألهداف

بهااألهداف والغايات والمؤشرات يجب ترجمتها على المستوى المحلي، وكذلك المعطيات والبيانات المتعللقة

لمستدامة  أي ان العمل التحويلي ألهداف التنمية ا: الكثيرون تحدثوا عن العمل على ضرورة القيام بثورة إحصائية
...اإلقليمية يجب أن يشمل األجهزة اإلحصائية  وعملية انتاج البيانات واستخدامهاعلى المستويات المحلية والوطنية و



ألمن معرفي با–فقر إحصائي : البلدان العربية

الغذائي والتغذوي ومشكالته

 موية بالمعلومات المتعلقة بمختلف األهداف والمؤشرات التنالبلدان العربية هي من أفقر المناطق في العالم

 46لفقر من تراجع نسبة ا: آخر مسوحات الفقر في السودان)مشكالت في مدى الثقة بالعديد من البيانات المتوفرة  %
(2017في % 28إلى 2009في 

هالك، والمعطيات الفرق الكبير بين معدالت نقص التغذية اعتماداً على المتوفر من الغذاء لالست: نقص التغذية مثاال
من السكان، وربع الفقراء، % 10مصر )انطالقا من مسوحات االستهالك الفعلي لألسر وبعض مسوحات التغذية

(في أسيوط% 30

فقر التنوع الغذائي والجوع الخفي

الفقر الهائل في المعطيات على المستوى المحلي

مسألة صغار الزارعين والمنتجين  ...

ن المعوقات غياب المعطيات والبيانات الموثوقة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي على مستوى األسر واألفرد هو م
ئمة ، ورسم السياسات المال(من وأين ولماذا؟)األساسية التي تعترض  تحليل مشكالت األمن الغذائي وقياسها 

.ومتابعها ورصد نتائجها وتقييمها

كما يجبلكن المعطيات المتوفرة ليست في الغالب مستعملة  :

مصر والمعطيات المتعلقة بالفقر واألمن الغذائي

 (  هبالمعطيات حول سوء تغذية األطفال هي منجم ذ: اليونسف)السودان ومعطيات نقص التغذية، ومسوحات سوء التغذية

 ية الوطنية األجهزة اإلحصائقدرات يمكن معالجتها من خالل بناء " تقنية"المعرفي، ليس مشكلة -اإلحصائي الفقر
. هاوالوزارات المعنية ومساعدتها على تحديد مجموعة من المؤشرات وتوفير المعطيات والبيانات المتعلقة ب

 الحالية إليهاعدم حاجة السياسات : البيانات سببه األساسيغياب



:األمن الغذائي في البلدان العربية

المقاربة والسياسات

«و على المستوى المفاهيمي كما على المستوى العملي ه« األمن الغذائي
الفجوةالغذائية، وزيادة االنتاج الزراعي، وحجماالمدادات توفر : مسألة 
...، مستوى االكتفاء الذاتيالغذائية

«عملها، والوزارات هو مسؤولية وزارة الزراعة وميدان « األمن الغذائي
«األمن الغذائي»ي ب ئاألخرى ليست معنية إال على نحو جز

 ذائياألمن الغ»األمن الغذائي األسري والتغذية ليست في الغالب جزءا من» :
انا إلى انفصال يتحول أحي... سوء التغذية هي مسألة تتعلق بوزارة الصحة 

(الصحة)« التغذية»و ( الزراعة)« األمن الغذائي»منافسة بين 

سوء / ةالصح: انفصال وتجزء قطاعي لمختلف أبعاد األمن الغذائي والتغذوي
/والتغذية المدرسية)التعليم / االنتاج الزراعي/  دعم الغذاء/  التغذية

ليس هناك فعال سياسات متسقة لألمن الغذائي بأبعاده المختلفة



برامج دعم الحكومات في رسم سياسات 

*ادةدروس مستف: واستراتيجيات لألمن الغذائي 

 توفر الغذاء»ما زال األمن الغذائي يتمحور حول مسائل االنتاج الزراعي و  »

ياوزارة الزراعة هي غالبا الفاعل المؤسسي المحوري بينما يبقى دور الوزارات األخرى هامش

 ذائي وأبعاده الفاعلين الحكوميين باألمن الغ« تعميق فهم»و« بناء القدرات»و « التوعية»تجارب
المختلفة بقيت قليلة الفعالية

 ل مجاورة بعين االعتبار، غالبا ما يكون ذلك من خالالغذائي عندما تؤخذ األبعاد المختلفة لألمن
:منفصلة، الواحد بجانب اآلخر« اركان»ثالثة 

«وزارة الزراعة/ وله غالبا حصة األسد -االنتاج الزراعي = « توفر الغذاء

«وزارة الرعاية االجتماعية/ الفقر : «الحصول على الغذاء

«زارة و( / أحيانا توفر المياه اآلمنة والصرف الصحي)+ سوء التغذية ومؤشراتها « استعمال الغذاء
الصحة

 والتغذية المدرسية...( نوعيتها/ كلفتها)غياب مسائل كالمياه  ...

 ميادين وسياسات منفصلة

غياب المقاربة المحلية

 في تنسيقي)للوزارات المختلفة « تشاوري»أو « تمثيلي»اإلطار المؤسسي هو في الغالب إطار
(الغالب

قروعالقة األمن الغذائي والف/ عالقة األمن الغذائي والتغذية: مسائل مشكلية
* Cf. Enhancing food security and nutrition policy assistance, Lessons from experience. FAO, 2009



اإلطار المفهومي لألمن الغذائي 

المستوى الوطني والمناطقي  وااللجماعات الصغرى األسر األفراد

العوامل االقتصادية، االجتماعية، 

ئيةالسياسية، المؤسسية، الثقافية والبي االقتصاد الغذائي

النمو الديمغرافي؛

التعليم؛ 

االقتصاد الكلي

؛ التجارة الخارجية؛ 

السياسات والقوانين؛ 

المصادر الطبيعية؛ 

الخدمات العامة؛ 

السوق المحلي؛

التكنولوجيا؛ 

الظروف المناخية؛ 

نية؛ البنية التحتية الريفية والمدي

السلم والنزاعات؛ 

الظروف والحالة الصحية؛ 

خصائص األسر؛

نسق مصادر العيش؛ 

المؤسسات االجتماعية؛

الرأسمال االجتماعي؛ 

القيم والسلوك االجتماعي؛ 

...وضع المرأة

توفر الغذاء

(المستوى والتطور)

انتاج الغذاء

استيراد الغذاء 

استعماالت الغذاء

المخزون الغذائي

الحصول على الغذاء

االنتاج

القدرة الشرائية

القدرات االجتماعية 

عيش األسر سبل

؛ استراتيجياتها

رأسمالها وممتلكاتها

ونشاطاتها

قدرة األسر على  الحصول 

على الغذاء 

الصحة والخدمات الصحية

العناية الصحية

النظافة العامة

جودة المياه

الصرف الصحي

سالمة الغذاء وجودته

استهالك الغذاء

كمية الطاقة

والبروتين

المغذيات الدقيقة

استعمال 

الجسد للغذاء

الوضع 

الصحي

الوضع التغذوي 

(وسوء التغذية)

الممارسات الصحية

العناية باألطفال

الممارسات التغذوية

العرفة والثقافة التغذوية

العادات الغذائية

توزيع الغذاء داخل األسرة

استقرار توفر الغذاء ووسائل 

الحصول عليه

(التغيرات )

اندماج السوق وخصائصه

إدارة المخزون الغذائي

Source: FAO, FIVMS



19

إطار أسباب نقص تغذية األمهات واألطفال

سلسلة السنت ألسباب : المصدر

نقص تغذية األمهات واألطفال 

المعدل من اإلطار –م 2008

المفهومي لتحليل أسباب سوء 

م1997التغذية، اليونيسيف، 

: اآلثار قصيرة األجل

واإلعاقةوالمراضةالوفيات 

: اآلثار طويلة األجل

حجم جسم البالغ، القدرة العقلية، 

اإلنتاجية االقتصادية، األداء 

اإلنجابي، األمراض المتعلقة 

واألمراض القلبيةباأليض

تغذية األم والطفل

الغذاء غير المناسب المرض

انعدام األمن الغذائي 
لدى األسرة

عدم كفاية الرعاية

بيئة غير صحية في 

األسرة وغياب الخدمات 
الصحية

:  فقر الدخل

التوظيف، التوظيف الذاتي،

ت، السكن، الممتلكات، التحويال

الخ...المعاشات، 

األسباب 
الكامنة

األسباب 
المباشرة

المالي، : غياب رأس المال

البشري، الجسدي، 
االجتماعي، الطبيعي

البيئة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية

األسباب 
األساسية
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مجموعة مترابطة من التحديات السياسية 

والمؤسسية والتقنية

مقاربة األمن الغذائي والتغذوي / من ، ماذا، أين ولماذ : االنطالق من الناس وأوضاعهم
األسري

  غذية  وترابط لألمن الغذائي والت( بين مختلف الفاعلين المؤسسيين)فهم جماعي ومشترك صياغة
أبعادهما المختلفه على المستوى المفاهيمي والعملي؛

التغذوي ؛ القيام بتحليل تشاركي وبناء فهم مشترك متعدد القطاعات لمشكالت األمن الغذائي و

 زيز استخدام ونشرها على المستوى الوطني والمحلي، وتعتعزيز وتحسين جمع البيانات وتحليلها
.في صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمهاالمعلومات 

 بين مختلف )إعادة النظر بالسياسات القطاعية المجزءة المتعلقة لألمن الغذائي، وصياغة تشاركية
لسياسات واستراتيجيات متكاملة ومنسقة لألمن الغذائي والتغذية؛( القطاعات

 بناء مقاربة محلية لمشكالت األمن الغذائي والتغذوي ولسبل معالجتها؛

صلة باألمن تعزيز االتساق والتآزر التكامل بين سياسات األمن الغذائي والسياسات األخرى ذات ال
(  األفقياالتساق )ال سيما الفقر والصحة / الغذائي

ات أعادة النظر باإلطار المؤسسي القطاعي الحالي وبناء إطار وآليات مؤسسية متعددة القطاع
.نسقلصياغة وتنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذوي على نحو متسق وم

 ى المحليبين المستوى الوطني والمستو" العامودي"بناء وتعزيز االتساق والتكامل المؤسسي.



شــــــكـــــــــرا  


