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ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س
 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية
 لدى الأطفال
)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g )47( 33اأفغان�صتانg33

g)96( 7األبانياh6g7

g)96( 6اجلزائرh3g5

g)58( 12اأنغولh26g19

h)94( 5اأنتيغوا وبربوداh5

g)98( 7الأرجنتنيh2g5

h)95( 8اأرمينياh4h6

h)99( 7ا�صرتالياh7

h)99( 7النم�صاh7

f)96( 12اأذربيجانh8f10

h)99( 7جزر البهاماh7

g)99( 8البحرينh8

g)56( 22بنجالدي�شh41g32

h)98( 13بربادو�شh13

h)100( 4رو�صيا البي�صاءh1h3

h)98( 8بلجيكاh8

g)92( 6بليزh6

g)77( 16بننيh18g17

g)79( 15بوتانh14g15

g)79( 7بوليفياh5g6

g)98( 5البو�صنة والهر�صكh1g3

g)90( 10بت�صواناh11g11

g)90( 8الربازيلh4g6

h)99( 10بروناي دار ال�صالمh10

h)97( 10بلغارياh10

g)71( 16بوركينا فا�صوh32g24

g)73( 15بورما / ميامنارh15

g)61( 11بورونديh35g23

g)66( 11كمبودياh28g20

g)77( 11الكامريونh16g14

h)99( 6كنداh6

h)93( 13الراأ�ش الأخ�رضh13

g)65( 13جمهورية افريقيا الو�صطىh24g19

g)44( 22ت�صادh22

f)99( 6�صيليh6

g)95( 2ال�صنيh6g4

g)94( 9كولومبياh5g7

h)79( 25جزر القمرh25

g)68( 12جمهورية الكونغو الدميقراطيةh28g20

g)76( 13جمهورية الكونغو الدميقراطيةh11g12

  

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009

الأمن الغذائي 
�ضيناريو متف�ضخ

مالحظة :
1. التطور: تطور املوؤ�رضات التي مت احل�صول عليها

من خالل اإعادة املت�صاعدة الناجمة عن تلك القيم
على املعدل الن�صبي للتفاوت بني

الرتب التالية :
قا�رض من 5- : تقدم ملمو�ش ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛
بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛
اأكرب من 5 : النحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�صول عليها من العملية التالية :
)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن 
النتائج وا�صاف ان قيمة من القيم املح�صوبة لكل البعد ويق�صم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�ش البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رضات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�صتجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�صتن�صاخ 

تلك القيم امل�صجلة يف عام 2008. ت�صري البيانات اإىل �صنة اأو فرتات 
اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رض.

امل�ضدر :
.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�صيف

ملزيد من املعلومات التف�صيلية عن مرجع
�صنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :
يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�صبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�ش املتخذة خالل 
ال�صاعات الأوىل من حياته ، قبل اخل�صارة الكبرية الوزن بعد الولدة قد 

حدث. ب�صبب التغريات يف املنهجية من م�صادر ت�صييد �صل�صلة البيانات 
ويعر�ش م�صاكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 
للعمر، ٪( : الن�صبة املئوية لالأطفال دون �صن اخلام�صة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�ش اثنني من النحرافات املعيارية 
من متو�صط الأعمار الدويل لل�صكان اإ�صارة 0 اإىل 59 �صهرا. ال�صكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�صحة العاملية يف عام 1983 يقوم 
على الأطفال من الوليات املتحدة ، الذين يفرت�ش اأن تكون على 

تغذية جيدة.

 التطور الأخري )ما بني ال�صابق
)واأحدث البيانات املتاحة

g تقدم ملحوظ

d تقدم طفيف 

h  الركود

e انحدار

f انحدار رئي�صي

الو�صع الراهن

)اأحدث البيانات املتاحة(

و�صع اأف�صل   

اأعلى من املتو�صط   

دون املتو�صط   

و�صع اأ�صواأ   

مراجع
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مقيا�ش التقدم 170 الرا�صد الجتماعي

ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س
 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية
 لدى الأطفال
)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g)98( 3جزر كوكh3

f)93( 7كو�صتاريكاh7

g)74( 17كوت ديفوارh16g17

f)100( 6كرواتياh6

f)99( 5كوباh5

h)99( 7اجلمهورية الت�صيكيةh7

h)100( 5الدامنركh5

g)90( 10جيبوتيh24g17

h)96( 10دومينيكاh10

f)87( 11جمهورية الدومينيكانh11

g)86( 16الكوادورh6g11

d)89( 14م�رضh5g10

g)80( 7ال�صلفادورh6g7

g)58( 13غينيا ال�صتوائيةh13

g)60( 14اريرتياh35g25

h)99( 4اإ�صتونياh4

g)53( 20اثيوبياh33g27

h)93( 10فيجيh10

h)100( 4فنلنداh4

h)99( 7فرن�صاh7

g)82( 14الغابونh8g11

g)73( 20غامبياh16g18

g)96( 7جورجياh2g5

h)99( 7اأملانياh7

g)76( 9غاناh13g11

h)99( 8اليونانh8

h)92( 9جريناداh9

g)68( 12غواتيمالh18g15

g)68( 12غينياh22g17

g)58( 24غينيا بي�صاوh15g20

g)84( 13غياناh10g12

g)48( 25هايتيh18g22

g)82( 10هندورا�شh8g9

h)99( 9املجرh9

h)98( 4اأي�صلنداh4

d)68( 30الهندh43g37

g)85( 9اندوني�صياh23g16

g)88( 15العراقh6g11

g)95( 7ايرانh7

h)100( 6اأيرلنداh6

h)99( 8اإ�رضائيلh8

h)100( 6اإيطالياh6

g)95( 12جامايكاh3g8

h)99( 8اليابانh8

f)99( 12الأردنh12

h)99( 6كازاخ�صتانh4h5

g)71( 10كينياh16g13

g)89( 5كرييباتيh5

مالحظة :
1. التطور: تطور املوؤ�رضات التي مت احل�صول عليها

من خالل اإعادة املت�صاعدة الناجمة عن تلك القيم
على املعدل الن�صبي للتفاوت بني

الرتب التالية :
قا�رض من 5- : تقدم ملمو�ش ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛
بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛
اأكرب من 5 : النحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�صول عليها من العملية التالية :
)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن النتائج 
وا�صاف ان قيمة من القيم املح�صوبة لكل البعد ويق�صم الناجت على 

العدد الكلي لالأبعاد عر�ش البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رضات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�صتجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�صتن�صاخ 

تلك القيم امل�صجلة يف عام 2008. ت�صري البيانات اإىل �صنة اأو فرتات 
اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رض.

امل�ضدر :
.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�صيف

ملزيد من املعلومات التف�صيلية عن مرجع
�صنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :
يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�صبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�ش املتخذة خالل 
ال�صاعات الأوىل من حياته ، قبل اخل�صارة الكبرية الوزن بعد الولدة قد 

حدث. ب�صبب التغريات يف املنهجية من م�صادر ت�صييد �صل�صلة البيانات 
ويعر�ش م�صاكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 
للعمر، ٪( : الن�صبة املئوية لالأطفال دون �صن اخلام�صة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�ش اثنني من النحرافات املعيارية 
من متو�صط الأعمار الدويل لل�صكان اإ�صارة 0 اإىل 59 �صهرا. ال�صكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�صحة العاملية يف عام 1983 يقوم 
على الأطفال من الوليات املتحدة ، الذين يفرت�ش اأن تكون على 

تغذية جيدة.
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ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س
 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية
 لدى الأطفال
)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g)87( 7جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبيةh18g13

h)100( 4كوريا ، وع�صو جمل�ش النوابh4

g)100( 7الكويتh7

g)95( 5قريغيز�صتانh2g4

g)58( 14جمهورية لو الدميقراطية ال�صعبيةh31g23

h)99( 5لتفياh5

f)96( 6لبنانh6

g)72( 13لي�صوتوh13

g)61( 23ليبريياg23

g)99( 7ليبياh4g6

h)99( 4ليتوانياh4

h)100( 8لوك�صمبورجh8

h)--( 6مقدونياh2h4

g)59( 17مدغ�صقرh36g27

g)62( 13مالويh15g14

f)97( 9ماليزياh9

g)91( 22جزر املالديفh22

g)67( 23مايلh27g25

h)99( 6مالطاh6

h)93( 12جزر مار�صالh12

d)99( 14موري�صيو�شh14

g)95( 8املك�صيكh3g6

f)89( 18ميكرونيزياh18

f)--( 6مولدافياh6

g)93( 6منغولياh5g6

g)94( 4اجلبل الأ�صودh2g3

d)81( 15املغربh9g12

g)66( 15موزامبيقh20g18

g)89( 14ناميبياh14

h)58( 21نيبالh39h30

h)98( 6نيوزيلنداh6

f)70( 12نيكاراغواh12

g)55( 13النيجرh39g26

g)56( 14نيجريياh24g19

h)100( 5الرنويجh5

g)98( 8عمانh13g11

g)71( 19باك�صتانh31g25

h)99( 9بالوh9

g)93( 10بنماh6g8

h)62( 11بابوا غينيا اجلديدةh11

g)95( 9باراغوايh3g6

g)88( 11بريوh6g9

g)78( 20الفلبنيh21g21

h)99( 6بولنداh6

h)99( 8الربتغالh8

f)95( 10قطرh10

f)96( 8رومانياh4f6

f)99( 6رو�صياh6

مالحظة :
1. التطور: تطور املوؤ�رضات التي مت احل�صول عليها

من خالل اإعادة املت�صاعدة الناجمة عن تلك القيم
على املعدل الن�صبي للتفاوت بني

الرتب التالية :
قا�رض من 5- : تقدم ملمو�ش ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛
بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛
اأكرب من 5 : النحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�صول عليها من العملية التالية :
)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن 
النتائج وا�صاف ان قيمة من القيم املح�صوبة لكل البعد ويق�صم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�ش البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رضات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�صتجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�صتن�صاخ 

تلك القيم امل�صجلة يف عام 2008. ت�صري البيانات اإىل �صنة اأو فرتات 
اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رض.

امل�ضدر :
.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�صيف

ملزيد من املعلومات التف�صيلية عن مرجع
�صنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :
يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�صبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�ش املتخذة خالل 
ال�صاعات الأوىل من حياته ، قبل اخل�صارة الكبرية الوزن بعد الولدة قد 

حدث. ب�صبب التغريات يف املنهجية من م�صادر ت�صييد �صل�صلة البيانات 
ويعر�ش م�صاكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 
للعمر، ٪( : الن�صبة املئوية لالأطفال دون �صن اخلام�صة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�ش اثنني من النحرافات املعيارية 
من متو�صط الأعمار الدويل لل�صكان اإ�صارة 0 اإىل 59 �صهرا. ال�صكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�صحة العاملية يف عام 1983 يقوم 
على الأطفال من الوليات املتحدة ، الذين يفرت�ش اأن تكون على 

تغذية جيدة.
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ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س
 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية
 لدى الأطفال
)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g)53( 6روانداh18g12

h)97( 4�صامواh4

g)83( 8�صاو تومي وبرين�صيبيh7g8

g)95( 11اململكة العربية ال�صعوديةh11

g)68( 19ال�صنغالh14g17

g)98( 5�رضبياh1g3

g)57( 24�صرياليونh25g25

h)92( 8�صنغافورةh3h6

h)99( 7�صلوفاكياh7

h)99( 6�صلوفينياh6

f)--( 13جزر �صليمانh1615

g)48( 11ال�صومالh32g22

g)89( 15جنوب اأفريقياh10g13

h)100( 6اأ�صبانياh6

g)96( 22�رضي لنكاh23g23

h)95( 9�صانت كيت�ش ونيفي�شh9

h)98( 12�صانت لو�صياh12

h)95( 5�صانت فن�صنت وغرينادينh5

g)70( 31ال�صودانh31

g)82( 13�صورينامh7g10

g)80( 9�صوازيالندh5g7

h)100( 4ال�صويدh4

h)97( 6�صوي�رضاh6

g)95( 9�صورياh9g9

g)89( 10طاجيك�صتانh14g12

g)73( 10تنزانياh17g14

g)96( 9تايالندh7g8

g)56( 12تيمور ال�رضقيةh12

g)68( 12توغوh22g17

h)96( 3تونغاh3

f)95( 19ترينيداد وتوباغوh19

f)95( 7تون�شh7

f)92( 16تركياh16

g)88( 4تركمان�صتانh8g6

h)89( 5توفالوh5

g)59( 12اأوغنداh16g14

f)uklraine )994h4

e)100( 15المارات العربية املتحدةh15

h)99( 8اململكة املتحدةh8

g)98( 8الوليات املتحدةh1g5

f)98( 8اأوروغوايh8

g)93( 5اأوزبك�صتانh4g5

h)87( 6فانواتوh6

f)94( 9فنزويالh9

g)93( 7فيتنامh7

f)--( 7ال�صفة الغربية وقطاع غزةh7

g)59( 32اليمنh42g37

g)71( 12زامبياh15g14

g)77( 11زميبابويh12g12

مالحظة :
1. التطور: تطور املوؤ�رضات التي مت احل�صول عليها

من خالل اإعادة املت�صاعدة الناجمة عن تلك القيم
على املعدل الن�صبي للتفاوت بني

الرتب التالية :
قا�رض من 5- : تقدم ملمو�ش ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛
بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛
اأكرب من 5 : النحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�صول عليها من العملية التالية :
)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن 
النتائج وا�صاف ان قيمة من القيم املح�صوبة لكل البعد ويق�صم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�ش البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رضات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�صتجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�صتن�صاخ 

تلك القيم امل�صجلة يف عام 2008. ت�صري البيانات اإىل �صنة اأو فرتات 
اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رض.

امل�ضدر :
.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�صيف

ملزيد من املعلومات التف�صيلية عن مرجع
�صنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :
يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�صبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�ش املتخذة خالل 
ال�صاعات الأوىل من حياته ، قبل اخل�صارة الكبرية الوزن بعد الولدة قد 

حدث. ب�صبب التغريات يف املنهجية من م�صادر ت�صييد �صل�صلة البيانات 
ويعر�ش م�صاكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 
للعمر، ٪( : الن�صبة املئوية لالأطفال دون �صن اخلام�صة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�ش اثنني من النحرافات املعيارية 
من متو�صط الأعمار الدويل لل�صكان اإ�صارة 0 اإىل 59 �صهرا. ال�صكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�صحة العاملية يف عام 1983 يقوم 
على الأطفال من الوليات املتحدة ، الذين يفرت�ش اأن تكون على 

تغذية جيدة.
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الأمن الغذائي 

�ضيناريو متف�ضخ

اإمكانية  مبدى  الغذائي  الأمن  مفهوم  يتعلق 
ومدى  اآمن،  غذاء  على  بحرية  النا�ش  ح�صول 
تكفي  وبكميات  الغذائية،  قيمته  مالءمة 
لإ�صباع حاجاتهم اليومية من الطاقة وتنا�صب 
من  ميكنهم  مبا  الطعام،  من  يف�صلونه  ما 
فمفهوم  اإذن،  ون�صطة.1  �صحية  حياة  عي�ش 
الأقل  على  يت�صمن  مركب،  الغذائي  الأمن 
اأبعاد عري�صة: توافر الطعام، وح�صول  ثالثة 
على  الق�صوى  النافعة  واآثاره  عليه،  النا�ش 

احلالة ال�صحية للنا�ش. 
اإيجاد موؤ�رضات ميكن مقارنتها  ال�صعب  ومن 
عرب عدد كبري من البلدان، تقوم على م�صادر 
املوؤ�رضات  فهذه  دوري.  وحتديث  معتمدة 
املنتفعني  ال�صكان  و�صع  تعك�ش  اأن  ينبغي 
وحقيقة  الغذائي.  الأمن  بجهد  امل�صتهدفني 
اأن الطعام  متوفر، واأن النا�ش لديهم اإمكانية 
احل�صول عليه ل تو�صح بال�رضورة العتبارات 

اخلا�صة بتوزيعه احلقيقي. 
اعتبارنا،  يف  واأبعاده  املفهوم  هذا  وبو�صع 
بني  من  الجتماعية،  املراقبة  �صبكة  اختارت 
ثالثة  متوفرة،  ال  املعلومات  من  وا�صع  كم 
موؤ�رضات مت�صك فعلًيا باآخر الأبعاد املذكورة. 
ونحن نرى وفق ما نفهمه اأن ما يعك�ش مالمح 
اأثره  هو  حقيقية،  ب�صورة  الطعام  تغطية 
وهذه  للنا�ش.  ال�صحية  احلالة  على  النهائي 
على  قادرين  لنكون  للغاية  مهمة  البيانات 

عقد مقارنات على م�صتوى دويل. 
الإملام بالو�صع ال�صحي يف كل بلد  اإذ ميكن 
بطريقة مبا�رضة ومنطقية، من خالل ن�صبة من 
الأطفال  ون�صبة  التغذية،  �صوء  فيه  يعانون 

1  جاكوب �صكويت Jakob skoet وكو�صتا�ش 
�صتامولي�ش Kostas stamoulis. حالة 

الأمن الغذائي يف العامل 2006. منظمة الأغذية 
والزراعة، اإدارة القت�صاد الزراعي والتنمية، 

ن�صخ اإلكرتونية ن�رضها ق�صم املعلومات بالفاو، 
روما، اإيطاليا.

The state of food insecurity in the 
world 2006. united nations food 
and agriculture organization، agr -
cultural economy and Development 
Board، electronic publication by 
the fao information department، 
rome، italy )isBn 92-5-305580-4( : 
<www.fao.org/docrep/009/a0750s/
a0750s00.htm>.

املعدل  من  اأقل  باأوزان  يولدون  الذين 
الذين  الأطفال  بن�صبة  وكذلك  الطبيعي، 
يكون وزنهم يف �صن اخلام�صة اأقل من معدله 
الطبيعي. وهذه اجلوانب مرتبطة مًعا ارتباًطا 
عند  النا�ش  التي يالقيها  بال�صعوبات  وثيًقا 
الغذاء  على  احلر  احل�صول  يف  حقهم  ممار�صة 

املالئم.

التطور عاملي
يف  م�صجل  تباين  ثمة  يكن  مل   2009 عام  يف 
)ن�صبة  “الوزن املنخف�ش عند الولدة”  موؤ�رض 

 2،500 من  الأقل  الولدة  حديثي  الأطفال 
غرام(، لذا فاإن التباين من 2008 اإىل 2009 
يف  التغري  طريق  عن  اإل  به،  الإملام  ميكن  ل 
معدلت ن�صبة الأطفال ما دون اخلام�صة الذين 

ا يف الوزن )�صوء تغذية(. يعانون انخفا�صً
اأن   2009 عام  عن  الواردة  البيانات  تبني 
�صوء  يعانون  العامل  يف  الأطفال  من   15%
التغذية، واأن واحًدا من بني كل ع�رضة اأطفال 
كان اأقل من وزنه الطبيعي عند الولدة )انظر: 
التغذية،  ب�صوء  يتعلق  ما  ويف   .)2 اجلدول 
معلومات  عنه  تتوفر  الذي  املوؤ�رض  وهو 

جدول 1: الو�صع احلايل لالأمن الغذائي وفق م�صتوى التطور )عدد البلدان(

 hالإجمايل

1212630و�صع اأ�صواأ
51423042دون املتو�صط

92312154اأعلى من املتو�صط

8292259و�صع اأف�صل

23158499185الإجمايل

جدول 2. الأمن الغذائي: متو�صطات وفق موؤ�رضات البلدان التي ت�صهد و�صًعاأ اأ�صواأ واأف�صل

الولدة  عند  منخف�ش  وزن 
)%(

�صوء التغذية لدى الأطفال دون اخلام�صة 
من ذوي الوزن املنخف�ش )%(

و�صع اأ�صواأ ن�صبًيا
21.433.9املتو�ضط

2618عدد البلدان

و�صع اأف�صل ن�صبًيا
5.03.8املتو�ضط

4832عدد البلدان

الإجمايل
10.415.0املتو�ضط

18495عدد البلدان

f

e   dg

الر�صم البياين 1: و�صع الأمن الغذائي احلايل وفق املناطق )عدد البلدان(.

الو�صع الأ�صواأ ن�صبًيا
اأقل من املتو�صط
فوق املتو�صط
و�صع اأف�صل ن�صبًيا

�أمريكا 
�ل�شمالية

�شبه �شحر�ء 
�أفريقيا

جنوب
 �آ�شيا

�ل�رشق �لأو�شط 
و�شمال �فريقيا

�أمريكا �لالتينية 
و�لكاريبي

�آ�شيا
�رشق �آ�شيا �أوروبا�لو�شطى

و�ملحيط �لهاديء
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حديثة، فاإن القيم املوجودة تظهر اأن ن�صف 
تغذية  �صوء  م�صكالت  لديهم  كان  الأطفال 
بلغ  )وقد   2008 بعام  مقارنة   2009 عام  يف 
متو�صط انخفا�ش هذه القيمة %64،7(. وقد 
تظهر  ومل  البعد،  هذا  يف  التح�صن  تعميم  مت 
بو�صع �صيئ �صوى اآذربيجان ورومانيا )التي 
 4% اإىل   3% % ومن   8 اإىل   7% انتقلت من 
هذا  حول  املطلقة  القيم  يف  التوايل(  على 
املوؤ�رض )هذان البلدان يقعان يف و�صطّي اآ�صيا 

واأوروبا على التوايل(. 
اأ�صواأ  و�صًعا  ت�صهد  التي  البلدان  جمموعة  يف 
)من   13،9% التطور  متو�صط  كان  ن�صبًيا، 
 .)2009 يف   33،9% اإىل   2008 يف   38،6%
البعد  هذا  فاإن  الطبيعي،  امل�صتوى  وعلى 
ن�صبًيا  حالً  الأف�صل  البلدان  يف  هبط  قد 
بنحو  اأقل  2009، حيث كان  هبوًطا كبرًيا يف 
 15،1% من  النخفا�ش  )كان  اأ�صعاف  اأربعة 
تباين  وهو   ،2009 يف   3،8% اإىل   2008 يف 

�صلبي قدره %297،4 على مدار العام(. 
التح�صن  هذا  اأن  �صنجد  باملقارنة،  ولكن، 
م يت�صمن ات�صاًعا للفجوة بني الأو�صاع  املعمَّ
املختلفة.  واملناطق  البلدان  يف  الن�صبية 
الأرقام  يف  املت�صارع  الهبوط  اأن  واحلقيقة 
يف بع�ش البلدان والتح�صن البطيء يف بلدان 
كبري  عدد  يف  ن�صبي  تراجع  اإىل  ُيرتجم  اأخرى، 

من البلدان. 
على اأية حال، ل يعني هذا الرتاجع اأن الو�صع 
مطلق.  مبعنى  �صوًءا  يزداد  البلدان،  هذه  يف 
اأخرى،  بلدان  مع  مبقارنته  اأنه  يعني  بل 
هذه  على  حت�صن  حتقيق  على  قدراتها  فاإن 

املوؤ�رضات هي التي ترتاجع. 
يتح�صن  مل  ر�صدها  مت  التي  البالد  ثلث  يف 
ي�صوء،  اأو   )34،1%( الن�صبي  الو�صع 
حققت  اأنها  هذا  يعني  املطلق  وباملعنى 
بع�ش التقدم. وقد حققت 6 دول من بني كل 
ع�رض )%55،7( قدًرا �صئيالً جًدا، يعترب ن�صبًيا 
طفيًفا  تراجًعا  اأو   )53،5%( حاًدا  تراجًعا 
البلدان  تقدمت  لقد  اآخر،  ومبعنى   .)2،2%(
الغذائي.  ال�صعف  مكافحة  يف  عموًما  بالكاد 
البلدان تقدًما طفيًفا  %13 من  وقد حققت 
اأن  الأهمية  )%12،4(. ومن  دالً  اأو   )0،5%(
امل�صتويات  هذه  اأن  الأمر،  حقيقة  يف  نالحظ، 
قوي  تيار  اإىل  الآن  حتى  ت�صري  التقدم  من 
التي  تقريًبا  البلدان  جميع  ا�صتقطاب  نحو 
مل حتقق تقدًما، اأو ظلت م�صتقرة ن�صبًيا، قد 
البلدان  ما حققته كل هذه  واأن  تراجع بحدة، 

تقريًبا من تقدم كان دالً. 

احل�ضول على الغذاء ح�ضب املناطق
املناطق  فاإن  الأخرى،  الأبعاد  جميع  مثل 
الأكرث بروًزا يف �صوء  التي حققت النخفا�ش 
من   100%( ال�صمالية  اأمريكا  هي  التغذية، 
واأوروبا  ن�صبًيا(  اأف�صل  و�صع  يف  البلدان 
و31،6%  ن�صبًيا،  اأف�صل  و�صع  يف   68،4%(
هذه  يف  بالد  توجد  ول  املتو�صط(،  فوق 
اأقل  اأو  ن�صبًيا،  اأ�صواأ  و�صًعا  ت�صهد  املنطقة 

من املتو�صط )انظر: الر�صم البياين 1(.
ول توجد بالد يف و�صط اآ�صيا ت�صهد و�صًعا 
اأ�صواأ ن�صبًيا، دولتان من بني كل 10 دول 

)%22،2( اأقل من املتو�صط، و7 من 

بني 10 دول )%77،8( فوق املتو�صط 
)%11،1( اأو يف جمموعة اأف�صل ن�صبًيا 

.)66،7%(
والبا�صفيك  اآ�صيا  �رضق  مناطق  اأظهرت  وقد 
واأمريكا الالتينية والكاريبي وال�رضق الأو�صط 
جميع  يف  م�صابًها.  �صلوًكا  اأفريقيا  و�صمال 
البلدان  معظم  اأ�صبحت  الثالث  املناطق 
التوايل(  على  و75%،  و78،8%،   ،66،7%(
و60%  و45،5%،   ،30%( املتو�صط  فوق 
ن�صبًيا  اأف�صل  و�صع  يف  اأو  التوايل(  على 
التوايل(.  على  و15%  و33،3%   ،36،7%(
ولكن هذه املناطق ت�صم اأي�ًصا بلداًنا تندرج 
يف فئة البلدان التي ت�صهد و�صًعا اأ�صواأ ن�صبًيا 
)%10و و%6،1 و%5، على التوايل( اأو اأقل 
و20%،  و15،2%   ،23،3%( املتو�صط  من 

على التوايل(. 
املنطقة  ال�صحراء  حتت  اأفريقيا  ُتعترب  ول 
التي تندرج يف اأ�صفل اجلدول، بالن�صبة لالأمن 
الغذائي. ولكن، وبالرغم من اأنها ت�صم بع�ش 
فاإن   ،)11،1%( املتو�صط  فوق  البلدان 
 ،)51،1%( امل�صتوى  هذا  من  اأقل  معظمها 
يف  دول   10 كل  بني  من   4 من  يقرب  وما 

و�صع اأ�صواأ ن�صبًيا )37،8%(.
واأخرًيا، ناأتي اإىل املنطقة الأكرث اإ�صكالية يف 
اآ�صيا،  جنوب  الغذائي وهي  بالأمن  يتعلق  ما 
 10 كل  بني  من  دول   9 من  يقرب  ما  حيث 
والباقي  ن�صبًيا،  اأ�صواأ  و�صع  يف   )87،5%(
املتو�صط  دون  بني10  من  واحدة  دولة 

.)12،5%(
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