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  العربية

تقرير لألمم المتحدة: عدد الجياع في العالم ارتفع إ� حوا� 828 مليون شخص في عام 2021

أحدث تقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية ُيظهر انتكاس جهود العالم للقضاء ع� الجوع وسوء التغذية

ويقدم إصدار عام 2022 من تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم، معلومات محدثة عن حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم، بما في
ذلك آخر التقديرات لكلفة األنماط الغذائية الصحية والقدرة ع� تحّملها.
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روما/نيويورك - أفاد تقرير لألمم المتحدة قّدم أدلة جديدة ع� أن العالم يبتعد أك� فأك� عن تحقيق هدف القضاء
ع� الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، بأن عدد األشخاص الذين يعانون
الجوع في العالم قد ارتفع إ� حوا� 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ

عام 2020 و150 مليون شخص منذ تف� جائحة كوفيد-19 (1). 

ويقدم إصدار عام 2022 من تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم، معلومات محدثة عن حالة األمن
الغذائي والتغذية في العالم، بما في ذلك آخر التقديرات لكلفة األنماط الغذائية الصحية والقدرة ع� تحّملها. وينظر
التقرير أيًضا في الطرق ال� يمكن للحكومات من خاللها أن تعيد توجيه دعمها الحا� للزراعة من أجل خفض كلفة

األنماط الغذائية الصحية، مع أخذ محدودية الموارد العامة المتوافرة في أنحاء كث�ة من العالم في الحسبان. 

وشارك في إصدار التقرير اليوم كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (المنظمة)، والصندوق الدو�
للتنمية الزراعية (الصندوق)، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف)، وبرنامج األغذية العالمي (ال�نامج)،

ومنظمة الصحة العالمية. 

وترسم األرقام المتاحة صورة قاتمة:

عانى حوا� 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021 – أي 46 مليون شخص إضافي مقارنة بالعام
الما� و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.

ارتفعت نسبة األشخاص الذين يعانون من الجوع في عام 2020 بعدما بقيت ثابتة نسبًيا منذ عام 2015،
وواصلت ارتفاعها في عام 2021 لتبلغ 9.8 في المائة من سكان العالم، وذلك مقارنة بنسبة 8 في المائة

في عام 2019 و9.3 في المائة في عام 2020.
عانى حوا� 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو

الشديد في عام 2021 – أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بما قبل تف� جائحة كوفيد‑19. وعانى
حوا� 924 مليون شخص (11.7 في المائة من سكان العالم) من انعدام األمن الغذائي الشديد، ما يمثل

زيادة قدرها 207 مالي� شخص في غضون سنت�.
استمر اتساع الفجوة ب� الجنس� ع� صعيد انعدام األمن الغذائي في عام 2021 - حيث عانت نسبة

31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6
في المائة من الرجال – ما يمثل فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بثالث نقاط مئوية في عام 2020.

عجز حوا� 3.1 مليار شخص عن تحّمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112
مليون شخص مقارنة بعام 2019، ما يعكس آثار تضخم أسعار استهالك األغذية نتيجة اآلثار االقتصادية

الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتداب� المتخذة الحتوائها. 
عانى ما يقّدر بنحو 45 مليون طفل دون الخامسة من العمر من الهزال، وهو أحد أشكال سوء التغذية
األك� فتًكا والذي يزيد خطر وفاة األطفال بما يصل إ� 12 ضعًفا. إضافة إ� ذلك، عانى 149 مليون

طفل دون الخامسة من العمر من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن للمغذيات األساسية في
أنماطهم الغذائية، بينما عانى 39 مليون طفل من الوزن الزائد. 

يتم إحراز تقدم في مجال الرضاعة الطبيعية الخالصة، حيث أن حوا� 44 في المائة من الرضع دون �
الستة أشهر كانوا يرضعون رضاعة طبيعية خالصة في العالم في عام 2020. وال تزال هذه النسبة أقل من
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نسبة 50 في المائة المستهدفة بحلول عام 2030. ولعّل أك� ما يبعث ع� القلق كون طفل� من أصل
ثالثة أطفال ال يحظون بالحد األدنى من التنوع في نمطهم الغذائي الذي يحتاجون إليه من أجل نموهم

وتطورهم الكامل.

بالنظر إ� المستقبل، تش� اإلسقاطات إ� أن حوا� 670 مليون شخص (8 في المائة من سكان العالم) سيظلون
يعانون من الجوع في عام 2030 – ح� لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي. وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في
عام 2015 عندما تم إطالق هدف القضاء ع� الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا

العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي وقت إصدار هذا التقرير، كانت الحرب الجارية في أوكرانيا وال� يشارك فيها اثنان من أك� البلدان المنتجة
للحبوب األساسية والبذور الزيتية واألسمدة في العالم، ُتحدث اختالالت في سالسل اإلمداد الدولية وتتسبب بارتفاع
أسعار الحبوب واألسمدة والطاقة فضًال عن األغذية العالجية الجاهزة لالستخدام لدى األطفال الذين يعانون من
سوء تغذية شديد. ويحدث ذلك في وقت تعاني فيه سالسل اإلمداد بالفعل من اآلثار الضارة ل�ايد وت�ة الظواهر
المناخية المتطرفة، ال سيما في البلدان المنخفضة الدخل، ما قد ت�تب عنه تداعيات شديدة الخطورة ع� األمن

الغذائي والتغذية في العالم.

وكتب رؤساء وكاالت األمم المتحدة الخمس (2) في التمهيد لتقرير هذه السنة: "يسّلط هذا التقرير الضوء بصورة
متكررة ع� تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، أي ال�اعات، والظواهر

المناخية المتطرفة، والصدمات االقتصادية، باالق�ان مع تنامي أوجه عدم المساواة. وال تكمن المشكلة المطروحة
في ما إذا كان وقوع الشدائد سيستمر أم ال، بل كيف يجدر بنا اتخاذ إجراءات أك� جرأة لبناء القدرة ع� الصمود في

وجه الصدمات المستقبلية".

إعادة توجيه السياسات الزراعية

يش� التقرير إ� أمر الفت هو أن الدعم العالمي لقطاع األغذية والزراعة بلغ حوا� 630 مليار دوالر أمريكي في
السنة في المتوسط ب� عامي 2013 و2018. وتذهب حصة األسد من هذا الدعم إ� المزارع� األفراد من خالل
السياسات المتعّلقة بالتجارة واألسواق، ومن خالل اإلعانات المالية. غ� أن القدر األك� من هذا الدعم مشّوه

لألسواق، كما أنه ال يصل إ� العديد من المزارع�، ويلحق ال�ر بالبيئة، وال يشّجع إنتاج األغذية المغذية ال� يتألف
منها النمط الغذائي الصحي. ويعزى ذلك جزئًيا إ� كون اإلعانات تستهدف في كث� من األحيان إنتاج األغذية

األساسية واأللبان واألغذية األخرى الحيوانية المصدر، وبخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من
ال�يحة العليا. وُيعّد األرّز والسكر واللحوم بمختلف أنواعها السلع الغذائية ال� تحظى بأك� قدر من الحوافز في
العالم، في ح� أن الفواكه والخ�وات تتلقى قدًرا أقل نسبًيا من الدعم، ال سيما في بعض البلدان المنخفضة

الدخل.

وفي ظل ما يلوح في األفق من خطر حدوث انكماش عالمي وما ي�تب عن ذلك من تداعيات ع� اإليرادات
والنفقات العامة، تتمثل إحدى وسائل دعم التعافي االقتصادي في إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي نحو

األغذية المغذية حيث ال يتناسب نصيب الفرد الواحد من استهالكها بعد مع المستويات المو� بها للتمتع بأنماط
غذائية صحية.

وتش� األدلة إ� أن الحكومات ستساهم في خفض كلفة األنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة ع� تحّملها
وجعلها متوافرة بصورة متساوية للجميع إذا ما أعادت توجيه الموارد ال� تستخدمها لتحف� إنتاج األغذية المغذية

وعرضها واستهالكها.

وأخً�ا، يش� التقرير أيًضا إ� أن الحكومات قادرة ع� بذل المزيد للحد من الحواجز التجارية أمام األغذية المغذية،
مثل الفواكه والخ�وات والبقول.

(1) تش� التقديرات إ� أن ما ب� 702 و828 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2021. وتعرض التقديرات ع�
شكل نطاق لكي تعكس عدم اليق� اإلضافي الذي يكتنف عملية جمع البيانات بسبب جائحة كوفيد-19 وما يرتبط

بها من قيود. وتقاس الزيادات استناًدا إ� منتصف النطاق المتوقع (768 مليون شخص).

(2) عن منظمة األغذية والزراعة - السيد شو دونيو، المدير العام؛ عن الصندوق الدو� للتنمية الزراعية- السّيد
Gilbert F. Houngbo، الرئيس؛ عن اليونيسف- السّيدة Catherine Russell، المديرة التنفيذية؛ عن برنامج األغذية

Tedros Adhanom المدير التنفيذي؛ عن منظمة الصحة العالمية، السّيد ،David Beasley العالمي، السّيد
Ghebreyesus، المدير العام. 

ما ّ�حوا به:

السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة: "إّن البلدان المنخفضة الدخل ال� تكت� فيها الزراعة
أهمية بالغة بالنسبة إ� االقتصاد وفرص العمل وسبل العيش الريفية، لديها القليل من الموارد العامة ال� يمكن
إعادة توجيهها. وإّن المنظمة مل�مة بمواصلة العمل مًعا إ� جانب هذه البلدان الستكشاف فرص زيادة توف�

الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة ع� نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة".

السيد Gilbert F. Houngbo، رئيس الصندوق الدو� للتنمية الزراعية: "هذه األرقام محبطة للب�ية. فنحن نواصل
االبتعاد شيًئا فشيًئا عن هدفنا المتمثل في القضاء ع� الجوع بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تؤدي اآلثار

المتالحقة لألزمة الغذائية العالمية إ� تفاقم النتائج مجدًدا خالل العام المقبل. ونحن بحاجة إ� اتباع نهج مكّثف
للقضاء ع� الجوع، وإّن الصندوق الدو� للتنمية الزراعية ع� أهبة االستعداد لالضطالع بدوره من خالل توسيع

نطاق عملياته واألثر المتوخى منها. وإننا نتطلع إ� الحصول ع� دعم الجميع".

https://sdgs.un.org/ar/goals
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السيدة Catherine Russell، المديرة التنفيذية لليونيسف: "يتطلب النطاق غ� المسبوق ألزمة سوء التغذية استجابة
لم يسبق لها مثيل. وعلينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول األطفال األشد ضعًفا ع� أنماط غذائية مغذية وآمنة

وميسورة الكلفة - وع� خدمات للوقاية من سوء التغذية وكشفه ومعالجته بصورة مبكرة. وبما أن حياة
ومستقبل عدد كب� من األطفال ع� المحك، هذا هو الوقت المناسب لكي نعزز طموحاتنا المتعّلقة بتغذية

األطفال - وليس لدينا وقت نضّيعه".

السيد David Beasley، المدير التنفيذي ل�نامج األغذية العالمي: "هناك خطر فع� في أن تزداد هذه األعداد بقدر
أك� خالل األشهر المقبلة. فاالرتفاع الحاد في األسعار العالمية لألغذية والوقود واألسمدة الذي نشهده اليوم
بسبب األزمة في أوكرانيا يهدد بدفع البلدان من حول العالم إ� دائرة المجاعة. وسيؤدي ذلك إ� عدم استقرار

عالمي والتضور جوًعا وهجرة جماعية ع� نطاق غ� مسبوق. لذا، يجدر بنا العمل اليوم لتجنب وقوع هذه الكارثة
الكامنة".

السيد Tedros Adhanom Ghebreyesus، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يموت كل سنة 11 مليون شخص
بسبب األنماط الغذائية غ� الصحية. وارتفاع أسعار األغذية يع� أن األوضاع س�داد سوًءا بالتأكيد. وإّن منظمة
الصحة العالمية تؤازر جهود البلدان لتحس� النظم الغذائية من خالل فرض �ائب ع� األغذية غ� الصحية ومنح

إعانات للخيارات الصحية، وحماية األطفال من ممارسات التسويق المّ�ة، وضمان استخدام بطاقات توسيم واضحة
ع� المستوى الغذائي. ويجدر بنا العمل مًعا لتحقيق مقاصد التغذية العالمية بحلول سنة 2030، ولمكافحة الجوع

وسوء التغذية، لضمان أن تكون األغذية مصدر صحة للجميع".

م�د المصطلحات

انعدام األمن الغذائي الحاد: هو انعدام األمن الغذائي الذي يوجد في منطقة محد�دة عند نقطة زمنية محد�دة
وبدرجة من الشدة ُتهد�د الحياة أو ُسبل العيش أو كليهما مًعا، ب�ف النظر عن أسبابه أو سياقه أو مدته. وهو مجٍد
إلعطاء توجيهات اس�اتيجية لإلجراءات ال� تركز ع� األهداف القص�ة األجل لمنع انعدام األمن الغذائي الشديد أو

التخفيف من حدته أو خفضه.

الجوع: هو شعور غ� مريح أو مؤلم سببه عدم استهالك طاقة غذائية كافية. الحرمان من الغذاء. ومصطلح الجوع
في هذا التقرير هو مرادف للنقص التغذوي المزمن، ويجري قياسه بواسطة معدل انتشار النقص التغذوي.

سوء التغذية: هو حالة فسيولوجية غ� طبيعية ُيسببها نقص المغذيات الكب�ة و/أو المغذيات الدقيقة أو عدم
توازنها أو اإلفراط في تناولها. ويشمل سوء التغذية نقص التغذية (التقزم والهزال لدى األطفال، ونقص الفيتامينات

والمعادن) فضًال عن الوزن الزائد والسمنة.

انعدام األمن الغذائي المعتدل: هو مستوى شّدة انعدام األمن الغذائي الذي يواجه عنده األفراد عدم يق� إزاء
قدرتهم ع� الحصول ع� األغذية ويضطرون معه، في أوقات معينة من السنة، إ� خفض جودة و/أو كمية

األغذية ال� يتناولونها بسبب نقص األموال أو سواها من الموارد. وهو يش� إ� عدم الحصول بشكل مستمر ع�
األغذية، مّما يقّلص جودة النمط الغذائي ويخّل باألنماط المعتادة الستهالك األغذية. ويجري قياسه باالستناد إ�

مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي.

انعدام األمن الغذائي الشديد: هو مستوى شّدة انعدام األمن الغذائي حيث تكون األغذية في وقت ما من السنة
قد نفدت بالنسبة إ� األفراد أو عانوا خالله من الجوع، أو في أشّد الحاالت، أمضوا يوًما أو أك� من دون غذاء.

ويجري قياسه باالستناد إ� مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي.

النقص التغذوي: هو الحالة ال� يكون فيها استهالك األغذية المعتاد للفرد غ� كاٍف لتوف� كمية الطاقة الغذائية
الالزمة للحفاظ ع� حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ويستخدم معدل انتشار النقص التغذوي لقياس الجوع

(المؤ� 2-1-1 ألهداف التنمية المستدامة). 

تقرير

أحدث إصدار: حالة األمن الغذائي والتغذية في
العالم2022

اتبعنا

https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cc0639en/
http://www.youtube.com/user/FAOoftheUN
http://www.weibo.com/unfao?from=myfollow_all
https://twitter.com/FAO
https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAddfBLLYL2GZzXAetR_paFVV1-M4fdAWpUxiROxuOpl7pDGuXLCGfYg_VOogU135J/
https://www.tiktok.com/@fao
https://soundcloud.com/unfao
http://www.linkedin.com/company/fao
https://instagram.com/fao
https://www.flickr.com/photos/faonews/albums/
http://www.facebook.com/pages/Food-and-Agriculture-Organization-of-the-United-Nations-FAO/46370758585?ref=mf


7/7/22, 9:46 PM تقریر لألمم المتحدة: عدد الجیاع في العالم ارتفع إلى حوالي 828 ملیون شخص في عام 2021

https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/ar 4/4

خريطة الهيكل التنظيمي

   
 

 مكاتب حول العالم

إشعار بشأن حماية البيانات والخصوصيةالقواعد وال�وطلإلتصال بناالوظائف
اإلبالغ عن سوء السلوكالتحذير من رسائل تحايلية

حّمل تطبيق الفاو

FAO 2022 ©

http://www.youtube.com/user/FAOoftheUN
http://www.weibo.com/unfao?from=myfollow_all
https://twitter.com/FAO
https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAddfBLLYL2GZzXAetR_paFVV1-M4fdAWpUxiROxuOpl7pDGuXLCGfYg_VOogU135J/
https://www.tiktok.com/@fao
https://soundcloud.com/unfao
http://www.linkedin.com/company/fao
https://instagram.com/fao
https://www.flickr.com/photos/faonews/albums/
http://www.facebook.com/pages/Food-and-Agriculture-Organization-of-the-United-Nations-FAO/46370758585?ref=mf
http://www.fao.org/about/org-chart/ar/
http://www.fao.org/employment/home/ar/
http://fao.org/contact-us/ar/
http://fao.org/contact-us/terms/ar/
https://www.fao.org/contact-us/data-protection-and-privacy/ar
http://fao.org/contact-us/scam-alert/ar/
http://fao.org/contact-us/report-fraud/ar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fao.mobile
https://apps.apple.com/us/app/faonow/id877618174?ls=1
https://www.fao.org/contact-us/terms/ar/

