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 التعريف:

 The prevalence of undernourishment (PoU)إن معّدل انتشار حاالت نقص التغذية )باالنكليزية 

 porcentaje de sub-alimentacionباالسبانية  pourcentage de sous-alimentationوبالفرنسية 

ال يتمتّع استهالكهم هو تقدير لنسبة السكان الذين  (prevalenza di sotto-alimentazioneوبااليطالية 

طة وصحيّة. ى حياة طبيعية ناشالغذائي المعتاد بما يكفي لتأمين مستويات الطاقة التغذوية المطلوبة للحفاظ عل

 ويتم االعراب عنه بالنسبة المئوية.

 األساس المنطقي:

باستخدام هذا المؤّشر لرصد غاية مؤتمر القمة  ،9111، منذ عام تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

االهداف االنمائية األلفية على المستويات القومية واالقليمية والعالمية. فهو  جيم من9العالمي لألغذية والغاية 

، ذلك القصور الذي يتولّد جّراء اجتماع التغذوية لمجتمع ما مع مرور الوقت يسمح برصد مدى قصور الطاقة

جتماعية ئص االالتغيّرات الطارئة بشكل عام على توافر الغذاء في قدرة األسرة على النفاذ إليه، وفي الخصا

 والديمغرافية للسكان، كما واالختالفات بين البلدان والمناطق في وقت معيّن من الزمن. 

بالحصول على تقديرات يُعتمد قبل منظمة األغذية والزراعة النهج القائم على المؤشرات الُمعتَمد من يسمح 

ً م ً من ناحية نقص عليها لمجموعات سكانية أكبر نسبياً. وبالرغم من أنه يعكس وضعا الغذاء، إال أنه زريا

 يتطابق بشكل تام مع روح الهدف الذي يسعى إلى تخفيض الجوع. 

 المفاهيم:

يتم تعريف نقص التغذية على أنه الظرف الذي من خالله يكون لشخص ما النفاذ وبشكل دائم إلى كميات من 

وناشطة وصحيّة، نظراً لمتطلبات الطاقة التغذوية الغذاء غير كافية لتأمين الطاقة الالزمة لقيادة حياة طبيعية 

 لهذا الشخص.



 "نقص التغذية" مصطلح وثيق إال أنارتباط المصطلحات المتعلقة بهذا المفهوم بشكل وبالرغم من 

(undernourishment) جسدية لمصطلح "سوء التغذية" بحسب ما تم تعريفه هنا يختلف عن الظروف ال

(malnutrition"و )اءنقص الغذ( "undernutrition )إلى حالة مدخول غذائي غير  انشيرما يبما أنه

يطالية الفرنسية واالسبانية وااليمكن في المصطلحات وكافي، عوضاً عن النتيجة المتعلقة بالوضع الغذائي. 

 " )التي تدّل على التغذية( لتسميةnutrition" التي تدّل على الغذاء عوضاً عن "alimentationاستخدام "

 هذا المؤّشر.

ّدل ؤّشر بشكل أكبر وهو "معمالءمة باالنكليزية من شأنه أن يحّدد معنى المويمكن أيضاً استخدام تعبير أكثر 

نقص إنما يبقى حتى اآلن المصطلح الوحيد الُمستخدم لهذا المؤشر هو "( under-feeding) "نقص الطعام

 . التغذية"

األفراد، إنما نظراً ألسباب مصطلحية واعتبارات خاصة بالبيانات وفي حين تنطبق ظروف نقص التغذية على 

ال يشير المؤشر سوى لسكان أو لمجموعة من األفراد. وبالتالي يعتبر معّدل انتشار حاالت نقص التغذية تقديراً 

ي أ للنسبة المئوية من األفراد الذين ينتمون إلى مجموعة تنتمي إلى هذه الظروف، إنما هو ال يسمح بتحديد

 فرد من هذه المجموعة يعاني من نقص تغذية.

 التعليقات والقيود:

طوال السنين التي مضت، كان النهج القائم على المؤّشر الذي يبلغنا عن احتساب معّدل انتشار حاالت نقص 

يتعّرض لالنتقاد بسبب الفرضيات القائلة بأنه من الضروري تقييم نقص التغذية بدًء من المستوى التغذية 

الفرد من طاقة ومدخول الفرد من الطاقة. ووفقاً لوجهة النظر هذه الفردي، من خالل المقارنة بين ما يلزم 

 عدد األفراد من نموذج معيّن يمكن ببساطة أن يتم احتساب معّدل انتشار حاالت نقص التغذية من خالل تعداد

اد بين االستهالك الفردي المعتلتغذية، استناداً إلى مقارنة من الّسكان المصنّفين مّمن يعانون من نقص في ا

ً لسببَين: األول، بسبب كلفة مسوح المدخول  للغذاء وما يلزمه منه. لسوء الحظ، ال يُعتبر هذا النهج مجديا

تهالك الفردي للغذاء في بعض البلدان فقط، كل بضع سنوات، على نماذج التغذوي للفرد، يتم قياس االس

صغيرة نسبياً؛ باإلضافة إلى أن متطلبات الفرد من الطاقة ال يمكن مالحظتها بشكل فعلي بالوسائل الُمعتَمدة 

مفّضلة ة اللجمع البيانات )إلى حّد أنه ما زال االستهالك الفردي المعتاد للطاقة بالوضع الصحي مازال الطريق

للداللة على االحتياج الفردي من الطاقة(. مما يعني أنه حتى لو كان من الممكن الحصول على مالحظات 

دقيقة بشأن االستهالك الفردي من الطاقة التغذوية، سيكون هذا األمر غير كاٍف، للداللة على ظرف نقص 

 نفسه للشخص ات المتعلقة بالوضع الجسديالتغذية على المستوى الفردي، إال إذا كانت مشمولة مع المالحظ

 .)مؤشر كتلة الجسم( وبحيويته مع مرور الزمن

إن النهج المستند إلى نموذج لتقدير معّدل انتشار حاالت نقص التغذية والذي وضعته منظمة األغذية والزراعة 

قة، طريقة نظرية متّسيشمل معلومات متوفرة مع ما يكفي من قواعد من مصادر مختلفة لمعظم بلدان العالم، ب

 وبالتالي هو يؤّمن ما يُعتبر األداة األكثر اعتماداً لرصد التقّدم تجاه تقليص الجوع العالمي.

 المزيد من االعتبارات المحّددة

 الجدوى .9



إن تقدير معّدل انتشار حاالت نقص التغذية على المستوى القومي كان مجدياً بالنسبة لمعظم بلدان العالم منذ 

. وفي أسوأ السيناريوهات، عند عدم توفّر بيانات االستهالك الغذائي جّراء المسح األُسري، يتم 9111العام 

االبالغ عن التقرير النموذجي لمعّدل انتشار حاالت نقص التغذية )عن طريق تقدير متوسط مستوى استهالك 

 لمعامل التغيير باالستناد إلى الطاقة التغذوية من الكشف باألغذية الُمتاحة، وعن طريق تقدير غير مباشر

رها لسعر النسبي للغذاء أو غيلد والمعامل الجيني للدخل ومؤشر االمعلومات الخاصة اجمالي الناتج المحلي للب

من مؤشرات التنمية كالبلدان ذات معّدل الوفيات من األطفال دون سّن الخامسة، وتقدير ألدنى متطلبات الطاقة 

 انات التوقعات السكانية في العالم العائدة لشعبة السّكان في األمم المتحدة.التغذوية استناداً إلى بي

 الموثوقية .2

 تعتمد الموثوقية بشكل كبير على نوعية البيانات الُمستخَدمة لتبليغ تقدير المعايير النموذجية. 

 األغذية. وال يخلو أحديمكن تقدير استهالك الطاقة التغذوية إما من خالل بيانات المسح أو من خالل ميزانية 

المصدران من المشاكل. فعند مقارنة تقديرات االستهالك القومي للطاقة التغذوية والكشف باألغذية المتاحة 

 تظهر االختالفات بشكل شائع.

يمكن أن تتأثر تقديرات استهالك الطاقة التغذوية بأخطاء في القياس المنهجي الحاصلة جّراء التقصير في 

يظهر البحث و ستهالك الغذائي، أو جّراء التسجيل غير المكتمل لكافة مصادر االستهالك الغذائي.التبليغ عن اال

كالوري من العجز على التقدير اليومي لالستهالك كيلو 058الخطأ السلبي في أكثر منمؤخراً أنه يمكن حصول 

ات ي المختار اللتقاط البيانالحراري للفرد التي يمكن وقوعها في العجز بحسب نوع وحدة االستهالك الغذائ

على العنوان التالي:  2، الجدول 2895، ألسري )راجع المرجع ديويردت وآخرونعلى المستوى ا
https://feb.kuleuven.be/drc/licos/publications/dp/DP%20365%20Complete.pdf) 

لمسح ميزانية األسرة في البرازيل كيف أن الطعام المقدَّم مجاناً في برنامج الوجبات وقد أظهر تحليل مفّصل 

المدرسية والذي يستهلكه األطفال خالل تواجدهم في المدرسة، لم يتم احتسابه من بين مصادر االستهالك 

ً لمتوسط معّدل استهالك الطاقة التغذوية الي  476ومية للفرد بالغذائي لألُسر، مما يُحتسب خلالً تراجعيا

 كيلوكالوري )راجع بورليزي، كافييرو وديل غروسي، في ما يلي(.

ن ، على الرغم مجداول التوازن الغذائي باألخطاء مناستهالك الطاقة التغذوية كما يمكن أن تتأثر تقديرات 

باألغذية  ففي طريقة الكشتكميلي أن متوسط توافر الغذاء هو صعوبة تحديد اتجاه التحيز المستحث. وحيث 

 فإن أي أخطاء في اإلنتاج والتجارة والمخزونات المبلغ عنها قد تؤثر على تقديرات توافر الغذاء على المتاحة،

، قد تكون األخطاء ناتجة عن الصعوبة في المحاسبة الصحيحة لجميع باإلضافة إلى ذلك المستوى الوطني.

هالك ، فإن التأثير على متوسط استاألخطاء غير مترابطة تكون كل هذهأشكال استخدام السلع الغذائية. وبقدر ما 

ظر ، وبالنبشكل منفصل. ومع ذلكإذا ما تم اعتبارها ، ءي سيكون أقل من كل خطأ من األخطااألغذية التقدير

، ع الغذائيةحتياطيات الوطنية للسلإلى مدى اإلشكالية في أن نأخذ في االعتبار على وجه التحديد التغيرات في اال

ديري أن التفاوت السنوي التق إال أنه من المسلّم به، قةغير موثوالخاصة بها البيانات الرسمية  لتي قد تكونوا

لمقدرة كل ااستهالك الطاقة التغذوية في المخزون يميل إلى عدم اليقين الكبير الذي يمكن نقله إلى تقديرات 

 سنة.

غذية والزراعة تقديرات معّدل انتشار حاالت نقص ولحصاد تأثير مثل هذه األخطاء، لطالما قدمت منظمة األ

التغذية على المستوى القومي كمتوسط معّدل ثالث سنوات، على افتراض أن األخطاء المستحثّة بالتسجيل 



غير الدقيق للمتغيرات في المخزون لكل سنة وحدها، قد يكون قد تقلّص بشكل كبير عند اعتبار متوسط معّدل 

 تتالية.على مدى ثالث سنوات م

وكما تم الشرح في القسم المتعلق إن بيانات المسح هي المصدر الوحيد لتقدير معامل التغيير واالنحراف. 

بالبيانات الوصفية بشأن طريقة االحتساب، ما لم يتم الحصول عليها من مسوح المدخول التقديري الفردي 

معامل  في تقديراتياز التصاعدي المحتمل نات لتقليص االنحالعالي الجودة، يجب أن يتم التعامل مع البيا

التغيير الذي ممكن أن يتم حثّه من قبل المتغير الزائف جّراء األخطاء في قياس مدخول الطاقة التغذوية الفردي 

 المعتاد.

 قابلية المقارنة .3

سبب مع البشكل كبير، اء المقارنة الزمانية والمكانية إذا ما تم استخدام طريقة االحتساب نفسها، يمكن اجر

 المحتمل الوحيد بعدم التناسق المتواجد في النوعية المختلفة للبيانات الخلفية.

 القيود .6

، جنتيجة الطبيعة االحتمالية لالستدالل وهوامش عدم الثقة المجتمعة مع تقديرات كل من المعايير في النموذ

عام. وبالرغم من انه من غير  تقديرات معدل انتشار حاالت نقص التغذية متدنية بشكلعادة ما تكون دقة 

المحتمل احتساب هوامش األخطاء النظرية في تقديرات معّدل انتشار حاالت نقص التغذية، التي على األرجح 

أكثر أو أقل في معظم الحاالت. لهذا السبب، تقوم منظمة األغذية والزراعة بنشر تقديرات لمعّدل  %5ستتعّدى 

. األمر الذي قد يقترح أيضاً %5ستوى القومي فقط عندما تكون أكثر من انتشار حاالت نقص التغذية على الم

هو الغاية األدنى التي يمكن الوصول إليها لمؤشر انتشار حاالت نقص التغذية، وهي قيمة كبيرة  %5أن ال

 جداً وغير مرضية عندما يكون الطموح متمثالً بالقضاء على آفة الجوع.

ى جمع بيانات االستهالك الغذائي ويمثل المستوى الشبه قومي، يمكن أن وما لم يتوفر المسح الذي يعمل عل

 يتم احتساب المؤشر فقط على المستوى القومي.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

ال أن حتما ل السكان "كمتوسط الفرد" معيتم احتساب هذا المؤشر على مستوى السكان. ولهذا الهدف، يتم تمثي

 دالّة كثافة االحتماالت. المعتاد من خالل مدخول الطاقة التغذوية اليومييتم تشكيل توزيع مستويات 

وما أن يتم تحديد مميّزات دالّة كثافة االحتماالت، يتم الحصول على المؤشر على أنه االحتمال التراكمي بأن 

لتغذوية المعتادة ( هو أقل من الحد األدنى لمتوسط متطلبات الطاقة اXمدخول الطاقة التغذوية اليومي المعتاد )

 لهذا الممثّل أو لمتوسط أدنى متطلبات الطاقة التغذوية للفرد، على النحو اآلتي:

PoU= ∫_(x<MDER) f(x | DEC; CV; Skew) dx 

 

، معامل التباين واالنحراف الذي يميز توزيع مستويات استهالك المعامل Skewو  DEC  ،CVتشكّ  حيث

 .السكان لدىاقة الغذائية المعتادة الط



يتم االبالغ عنه و على أنه دالّة لكثافة االحتماالت   f(x)، تم تشكيل توزيع االحتماالت 2892حتى العام 

 ةثتم تشكيله على أنه دالة كثافة االحتماالت من ثال معامل التغيير. وفي صيغته األخيرةو متوّسطببارامتَرين: 

التوزيع  إلىوتتدرج بين التوزيع الطبيعي المتوازي راف ا أن تمثّل درجات مختلفة من االنحمعايير من شأنه

وتسمح عائالت التوزيع العادية واالنحاللية غير المنتظمة بتوصيف جميع الطبيعي المنحرف بشكل ايجابي. 

 http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf for. )راجع: الدرجات المتوسطة المحتملة من االنحراف اإليجابي

a detailed description) 

من شعبة االحصاءات في منظمة األغذية والزراعة الحتساب معّدل انتشار حاالت نقص  Rيتوفّر العرف  

ات بمل التغيير واالنحراف وادنى متطلالتغذوية ومعا ميترات األربعة أي استهالك الطاقةالتغذية، باعتماد البارا

 الطاقة التغذوية.

 ة لتقدير مختلف باراميترات النموذج.يمكن استخدام مصادر بيانات مختلف

 (DECاستهالك الطاقة التغذوية )

إن وسيلة توزيع مستويات استهالك الطاقة التغذوية لمعّدل الفرد في المجتمع توازي بحسب التعريف متوسط 

 معّدل مستوى االستهالك الغذائي اليومي للفرد في المجتمع.

التغذوية من البيانات المتعلقة باستهالك الغذاء المأخوذة من المسوح التي يمكن أن يتم تقدير استهالك الطاقة 

تمثّل المجتمع المقصود. ووفقاً لتصميم المسح، يمكن استخدامه لتقدير استهالك الطاقة التغذوية على المستويَين 

ة. االقتصاديالقومي وشبه القومي، إما بحسب المواقع الجغرافية أو بحسب مجموعات السكان االجتماعية و

لسوء الحظ، بالرغم من أن الوضع يتحّسن بشكل سريع، إال أن المسوح الممثّلة التي تجمع بيانات بشأن 

 االستهالك الغذائي ما زالت غير متوفرة لكل البلدان ولكل سنة.

ً تقدير استهالك الطاقة التغذوية من حسابات مجموع تأمين  للمجموعات القومية فقط، يمكن أن يتم أيضا

واستخدام كافة السلع الغذائية في بلد ما، حيث تظهر مساهمة كل سلعة بتوفّر الغذاء لالستهالك البشري في 

محتوى الطاقة التغذوية، وتتم قسمة مجموعها على حجم السكان. ويبقى المصدر األهم للبيانات المتعلقة 

راجع فاو لغالبية البلدان في العالم )ه البميزانيات الغذائية القومية هي كشف األغذية الُمتاحة الذي تحتفظ ب

http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/ ،) المبلغ عنه ببيانات رسمية تبلغها البلدان األعضاء وتنشرها

قاعدة البيانات االحصائية الموضوعية في المنظمة فاوستات من خالل 

(http://faostat3.fao.org/download/FB/*/E) 

 (CVمعامل التغيير )

إن المسوح التي تحتوي على المعلومات المتعلقة باالستهالك الغذائي على المستوى الفردي أو األسري هي 

 المصدر الوحيد المتوفر لتقدير معامل التغيير لالستهالك الغذائي المعتاد بشكل مباشر لألفراد الذين يمثلون

السكان. ولسوء الحظ، بيانات المسوح بشأن االستهالك الغذائي مليئة بالمشاكل التي تعقّد مسألة االعتماد على 

 تقديرات معامل التغيير.

يات مر نحتاج إليه لتقدير مستوستهالك اليومي لكل فرد من خالل عيّنة هو ألبالمبدأ، إن المراقبة المتكررة لال

أخطاء القياس. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم جمع البيانات على مراحل مختلفة االستهالك المعتاد ولمراقبة 

من السنة على األفراد نفسهم أو األسر نفسها من اجل احتساب التغيير الموسمي المحتمل في مستويات استهالك 

http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/


ردي الممثل ألمة ي الفبالمدخول التغذوالطاقة التغذوية. وبسبب التكلفة الباهظة قلّما تتوفر المسوح التي تُعنى 

ما مع مثل هذه الصفات، ويمكن أن تكون غير موجودة لمعظم البلدان النامية. ونتيجةً لذلك، تبقى المسوح 

ً لتقدير معامل التغيير هي المسوح األسرية المتعددة االستخدامات، كمسوح قياس  ً واستخداما األكثر شيوعا

االنفاق )أو المسوح الخاصة بالميزانية االسرية(، التي تقوم معايير العيش، ومسوح الخاصة بالدخل األسري و

أيضاً بجمع المعلومات بشأن االستهالك الغذائي. وعند استخدام البيانات المجموعة على المستوى األسري، 

يجب إيالء االهتمام الشديد لتمييز مستويات شراء األغذية أو حيازتها عن مستويات االستخدام الفعلي لها 

هالك والهدر( خالل الفترة المرجع المحددة وأيضاً في تسجيل عدد األفراد الذين شاركوا في االستهالك )االست

بشكل جيد؛ باإلضافة إلى ذلك، من شأن بيانات مستوى األسر أن تقنّع المتغيرات نتيجة تخصيص األغذية 

 داخل األسر.

ة السل معدالت مستويات استهالك الطاقة التغذويلكافة هذه االسباب، إن معامل التغيير الذي يتم احتسابه في س

للفرد المسّجل لكل أسرة التي تشّكل جزًء من مسحٍ ما، ليس بتقدير يمكن التعويل عليه لمعامل التغيير، الذي 

 اليومي المعتاد )وليس الظرفي(. وتنحازيجب أن يعكس تغييراً في مستويات استهالك الطاقة التغذوية 

ة بشكل تصاعدي جراء المتغيرات المزيّفبيانات المسوح األسرية لمعامل التغيير من  التقديرات التجريبية

الحاصلة بسبب األخطاء في القياس، والتفاوت بين االستهالكك المعتاد واالستهالك الظرفي، والفرق بين 

ً بسبب الموسمية. باإلضافة إلى ذلك، هي ال تعكس التنّوع  تهالك في اسالحيازة واالستهالك الفعلي وأيضا

الطاقة التغذوية في المجتمع المرتبط بالخصائص الفردية ألفراد األسرة )كالجنس والسن وكتلة الجسم ومستوى 

 النشاط الجسدي(.

عند استخدام البيانات المجموعة من خالل المسوح األسرية، من األفضل تقييم معامل التغيير بشكل غير 

مباشر، متحكماً بالمتغيرات المزيّفة ومعدالً ليعكس المتغيرات ما بين األفراد )وأيضاً ما بين األسر(. وتتمثّل 

 وعات متناسقة وباحتساب معامل التغييرأبسط طريقة لمتابعة هذا األمر بتصنيف األسر وتوزيعها بين مجم

لمعدل استهالك الطاقة التغذوية للفرد بين مجموعات األسر. األمر الذي يؤدي إلى تقدير المكّون ما بين األسر 

ويتم الحصول على تقدير آخر لمكون ما بين االفراد لمعامل التغيير  CV-hلمعامل التغيير، والمشار إليه ب 

نَين للحصول  لكل فئة من السكان بحسب، CV-iالمشار اليه ب  الجنس والسن وكتلة الجسم، ويتم جمع المكّوِّ

 على التقدير المطلوب على النحو التالي:  

CV^ = v[(CV_H)^2+(CV_I)^2 )] 

 

تقدير غير  ، يتم الحصول علىها بيانات من مسح لألسر المعيشيةالنسبة للبلدان والسنوات التي ال تتوفر فيب

يم الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، ومعامل ، من خالل انحدار يساهم في قCV_IND، معامل التغييرمباشر ل

 بينما يتم التحّكم بمحّول إقليمي.، معامل التغيير( على FPI) دخل جيني، ومؤشر للسعر النسبي لألغذية

  

CV ^ _IND = ß_0 + ß_1 GDP + ß_2 GINI + ß_3 FPI + ß_4 REG 

  



، والناتج رمعامل التغييفر بها بيانات عن امالت االنحدار من مجموعة البيانات والسنوات التي تتويتم تقدير مع

 مؤشر أسعار الغذاء.، ومعامل جيني، والمحلي اإلجمالي

 االنحراف

مستوى  لىع بياناتالمباشرة من مؤشر االنحراف ، يتم تقدير ال يتأثر بشدة بوجود تباين هائل بما أن االنحراف

، مع االستثناء الوحيد للتخلص من القيم النادرة المرتفعة أو االستهالك الغذائي اليوميتوسط األسرة على م

جل سإذا تجاوز االنحراف التقديري التجريبي القيمة التي تتوافق مع التخلل في توزيع ال المنخفضة للغاية.

 (.http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf للحصول على التفاصيل:) ن.ومعامل معيالعادي بمتوسط 

MDER 

، BMRساب متطلبات الطاقة البشرية من خالل ضرب المتطلبات المعيارية لمعدل األيض األساسي )تحايتم 

توى ، ثم يتم ضربه بُمعامل مسلي للشخص السليم ذي الطول المحددمن كتلة الجسم( بالوزن المثا بالكيلوغرام

ية لكل جنس وفئة عمرية من وبالتالي يتم حساب نطاقات متطلبات الطاقة الطبيع (.PALالنشاط البدني )

متوافقة ال- 25إلى  90.5من -( BMI، مع مالحظة وجود مجموعة كاملة من قيم مؤشر كتلة الجسم )السكان

وبالتالي  ،ق كامل من األوزان الصحيحة للجسمهذا يعني أن أي ارتفاع تم تحقيقه قد يتوافق مع نطا مع الصحة.

 لمعّدل األيض األساسي.الطاقة  إلى مجموعة من القيم لمتطلبات

  

واالعتبار أن المجموعة قد تحتوي على أفراد يعملون في وبالنظر إلى المعلومات المتعلقة باالرتفاع المتوسط 

طاقة بات الوالحد األقصى لمتطل، يمكن حساب الحد األدنى والمتوسط مستويات مختلفة من النشاط البدني

األفراد الذين تتراوح بنمّو خاصة  ميّزاتم بعين االعتبار خذاألالغذائية لكل جنس وفئة عمرية من خالل 

 .المرضعاتو النساء الحواملوسنة  29-8أعمارهم بين 

 لمزيد من التفاصيل راجع الرابط التالي:)

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5686e/y5686e00.pdf.) 

  

 مرجح، كمتوسط لمجموعة معينة من السكان، بما في ذلك السكان المحليين MDERيتم الحصول على معدل 

باستخدام حجم السكان في كل فئة  ، وذلكعمرية فئةات الطاقة من كل جنس وللحد األدنى لمتطلبات احتياج

 أوزان.على أنها 

  

 MDERالسكان كان هناك غالبًا الخلط بين مفهوم  لدى شار عدم كفاية الطاقة الغذائيةانت عملية احتسابفي 

يما يتعلق بالعتبة المناسبة الستخدامها لحساب  ، وفالموصى بها تغذويةالخاص بمدخول الطاقة ال المفهومو

، MDERالسبب في أن احتمالية عدم مالءمة الطاقة الغذائية يجب أن تحسب باإلشارة إلى  كفاية.الاحتمال عدم 

، يمكن استخدامه كتقدير لمستوى المدخول الغذائي الموصى به لكل ، بدالً من ذلك)الذي ADERوليس 

من التباين الطبيعي في السكان( هو ببساطة التعرف على حقيقة أنه يوجد في أي مجموعة نطاق معين 

ً نسبة  ADERفإن استخدام  ؛المتطلبات كعتبة قد يبالغ إلى حد كبير في نقص التغذية ألنه سيحسب أيضا



عند  ، وذلك ببساطة بسبب وجود متطلبات أقل من المتوسط.لسكان األصحاء الذين يستهلكون أقل من المتوسط ا

مستوى مدخول الطاقة الغذائية الموصى بها في عدد السكان بدالً ، أو متوسط ADER، يجب استخدام ةالحاج

 من ذلك لحساب فجوة الطاقة الغذائية. "

  

 

 تفصيل:ال

 حراريةك من السعرات اللالعتماد على بيانات جداول الموازنة الغذائية الوطنية لتقدير مستويات االستهالنظراً 

مؤتمر القمة العالمي  غاياتهداف اإلنمائية لأللفية ومن األ 9-غاية جيمفإن الرصد العالمي لل، السكان لدى

 ى الوطني فقط.لألغذية قد استند إلى تقديرات وحدة البرنامج القطري على المستو

  

، بشرط وجود معلومات دقيقة كافية لتمييز المؤشر ألي مجموعة سكانية محددة سابتحا، يمكن من حيث المبدأ

للمجموعة،  ئيستهالك الغذاالمستويات اأي إذا كانت البيانات على النموذج لهذه المجموعة المحددة  معلمات

 .ويات النشاط/ النوع االجتماعي، وربما مست يةالعمرالتركيبة و

  

، فإن نطاق التصنيف يتوقف بشكل حاسم على توافر الدراسات االستقصائية المصممة لتكون ممثلة ومن ثم

تقصائية سونظراً للممارسات السائدة في تصميم الدراسات اال على مستوى الفئات السكانية الفرعية الوطنية.

، فإن المعلومات الموثوقة الكافية نادراً ما تكون متاحة لتصنيفها إلى ما يتجاوز مستوى الوطنية لألسر المعيشية

يه إلى الحد الذي صممت ف ة في بلد ما./ الشعب الرئيس( واألقاليم الريفية-منطقة اإلقامة الكلية )الحضرية 

من  ستخالص االستنتاجات، يمكن اة من أجل تحديد توزيع الدخل بدقةمعظم الدراسات االستقصائية المستخدم

عها يقتصر التوزع بين الجنسين على إمكانية تحديد األسر وتجميو البرنامج في فئات الدخل المختلفة من السكان.

 ، أو نسبة الذكور إلى اإلناث(.ة بنوع الجنس )مثل جنس رب األسرةحسب المعلومات المتعلق

 :ناقصةعالج القيم ال

  

 على مستوى البلد 

لى التقدير المعتمد ع، فإن اء من مسح لألسر المعيشية حديثًاتتوافر بيانات عن استهالك الغذعندما ال 

من جداول  DEC استهالك الطاقة التغذويةيتم تقديره من خالل تقدير انتشار حاالت سوء التغذية نموذج 

مالي لناتج المحلي اإلجاستناًدا إلى معلومات عن ا معامل التغييرو تقدير غير مباشر ل، وهالتوازن الغذائي

دل مع ، أو لمؤشرات أخرى للتنمية مثلالد، ومعامل جيني الدخل، وهو مؤشر للسعر النسبي للغذاءللب

على أساس بيانات التوقعات السكانية  MDER، وتقدير لـ من األطفال دون سن الخامسة وفيات البلد

 العالمية في شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.

  



 ساب للحصول على التفاصيل.تحالقسم الخاص بطريقة االانظر 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

ودة تساوي المعدل السكاني المرجح للقيم المقدرة للبلدان الموج لبلدان المنفردةض ضمناً أن القيم المفقودة ليُفتر

 في نفس المنطقة.

 المجاميع اإلقليمية: 

 عالمية للبرنامج على النحو التالي:تُحسب المجاميع اإلقليمية وال 

PoU_REG = (_i PoU_i × N_i) / (_i N_i) 

  

المقدرة لكل البلدان في المناطق التي تسمح البيانات المتاحة لها بحساب تقدير  PoUقيم  PoU_iحيث تمثل 

 .لمعنيحجم السكان ا N_iموثوق ، و 

 :فاوتمصادر الت 

  

وقد أنتجت العديد من البلدان تقارير عن انتشار نقص التغذية ، بما في ذلك تقاريرها الوطنية عن األهداف 

اإلنمائية لأللفية ، وأوردتها في تقاريرها ، ولكنها استعملت على الدوام تقريباً منهجية مختلفة عن المنهج الذي 

لمقارنة مع تلك التي أبلغتها منظمة األغذية والزراعة طورته المنظمة ، مما يجعل األرقام الوطنية غير قابلة ل

 عن الرصد العالمي.

  

 ً أن بيّن  الذي هو حساب النسبة المئوية لألسرالمستخدم في إعداد التقارير الوطنية  كان النهج األكثر شيوعا

، والذي يحدد عادة عند حّد الموصى به من الغذاء اليوميأقل من ال للفرد لطاقة الغذائيةااستهالك متوسط 

حوالي  عتبات أدنى منتم استخدام  ،وفي بعض الحاالت .وفقاً لبيانات المسوح األسرية، كيلو كالوري 2.988

كها اليومي استهال، ربما كرد فعل على حقيقة أن النسب المئوية لألسر التي تبلغ متوسط كيلو كالوري9.688

 ي تقديرات عالية بصورة غير معقولة عن انتشار نقص التغذية.كيلو كالوري للفرد الواحد ه 2988أقل من 

  

ً من دون استثناءو وتكشف  ،بيانات استهالك الطاقة الغذائية ، ال يتم النظر في وجود تباين زائد فيتقريبا

  من انتشار حاالت نقص التغذية. التقارير عن تقدم محدود أو عدم إحراز أي تقدم في الحد

 ، فإن النتائج التي تم الحصول عليها من خالل هذه الطرقسابتحفي القسم الخاص بطريقة اال وردوكما 

ولذلك فمن  نحو المبالغة في التقدير.كما أنها على األغلب تميل  ،هي إلى حّد كبير نتائج غير موثوقة البديلة



ً  عة لألمم المتحدةاألغذية والزرا منظمةللدعوة إلى استخدام أساليب  ةد متضافروبذل جه صائبال ي ف أيضا

 المنظمة على أهبة االستعداد لتقديم كل الدعم التقني الالزم.و إعداد التقارير الوطنية.

  

 

 

 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل المتاحة للبلدان وسائل والمبادئ التوجيهية ال

 ة الثالثة للبيانات على المستوى الوطني هي:المصادر الرئيس 

 يةة والثروة الحيوانستخدام المحاصيل الغذائية الرئيستقارير رسمية عن إنتاج وتجارة وا -أ

 الخاصة باالستهالك الغذائي يةح األسرومسالبيانات  -ب

 الخصائص الديموغرافية للسكان الوطنيين -ج

الوطنية التي تجريها وزارة الزراعة / الثروة مسوح الزراعي هي العادة ما تكون مصادر البيانات لإلنتاج 

 غياب القياسات ، وفيتُجرى هذه المسوح بشكل سنويعادة ما و .قوميةال مكتب االحصاءاتالحيوانية و / أو 

، استخدم معلومات عن المناطق / أعداد الحيوانات وأعداد المحاصيل / أوزان الذبيحة لحساب كميات المباشرة

ل ك الفاو بإجرائها منظمةالتعدادات الزراعية، التي توصي  ّمليمكن أن تك الحيوانية.المحاصيل أو الثروة 

م تمّكن ، ومن ثة عن المحاصيل والثروة الحيوانيةمن خالل توفير بيانات أكثر حداث مسوحعشر سنوات، هذه ال

 الدقيقة. نسخ المنقّحةإلسقاطات / المن القيام بمزيد من ا

ً مصدر   ً بانات الخاصة بالتجارة الزراعية والغذائية البييقتصر تقريبا طني )مع المكتب الجمركي الوتقريبا

هذه  دغالبًا ما تقوم الدول بإعدا استثناءات قليلة حيث يمكن الحصول على البيانات من البنك المركزي(.

فاصيل الشريك ، تاسلدولية )تصنيفات السلع / البلدان، وحدات القيالقياسية ا نماذجلالتقارير التجارية وفقًا ل

 / البيانات التجارية موثوقة تماًما، كونها نتيجة للقياس المباشرمثل هذه  ه يمكن اعتبارالتجاري(.في حين أن

نها )وحركة الحيوانات(، ، وقضايا التجارة الحدودية غير المبلغ ع/ إلى مكتب الجمارك من قبلاإلبالغ 

انات بعض تحليل البي هذا األمر قد يتطلب، وخر الزمنيوتصنيف السلع بشكل غير دقيق، والسرية، والتأ

تحقق من للإحصائيات التجارة 'المرآة' والتحقق من صحتها )في كثير من األحيان من خالل اإلشارة إلى 

 الكميات والقيم(.

صصة متخ مسوححيوانية من خالل المصنّعة والودام المحاصيل األولية يمكن الحصول على بيانات عن استخ 

ويكون استخدام المصالح هنا من  الغذائية. )تكملها البحوث( من خالل النظام الوطني للصناعات الزراعية

ناعية )مثل إنتاج ، لالستخدامات الصيوانية، األعالف الحتلك الكميات الموجهة، من بين أمور أخرى خالل

 – في الدورة الزراعية المتعاقبة(لبذور )البذر ، ل/ الزراعية سيةالوقود الحيوي(، للمخزونات الوطنية / المؤس

 صة / المتاحة لالستهالك البشري المحتمل.كميات المخصّ لتمكين دقّة تقييم ال

ات ، من خالل استبيانللمحاصيل / الماشية، واستخدامها الرئيس يانات اإلنتاج األوليتحصل المنظمة على ب

ويتم الحصول على إحصاءات التجارة القطرية  البلدان سنويًا.مصّممة حسب البلدان يتم إرسالها إلى جميع 

 ً من خالل عمليات تنزيل مجمعة لقاعدة البيانات التجارية لألمم المتحدة )من المتوقع أن تقدم  الرسمية سنويا



 ً  م استخدام، يتلحاالت، عند توفرهافي بعض ا (.البلدان تقارير إلى شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة سنويا

ثم يتم التحقق من صحة مجموعات البيانات هذه وتكوين  الوطنية أيًضا.الكشف باألغذية المتاحة بيانات 

وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما ال تكون البيانات / التقارير  المدخالت في البلد الذي تقوم المنظمة بتجميعه.

 ، وبالتالي من الضروريستخدام السلع(ألحيان مع بيانات امتاحة بشكل رسمي )كما هو الحال في كثير من ا

 .الناقصة البياناتلملء  سنادلجوء إلى عمليات االال

  

الجديدة للتجميع الوطني )تم استكمالها مؤخًرا بالتعاون مع المبادئ التوجيهية للكشف باألغذية المتاحة 

 ."(shiny)التطبيق "الجديدة  العالمية( وأداة التجميع االستراتيجية

على الرابط  متاحةالكشف باألغذية  منهجيةعلى التفاصيل 

 . /fbs02/en-http://www.fao.org/economic/ess/fbs/ess :التالي

ويتميز الكتيب بطبيعة  التي اكتملت مؤخًرا. FBSالمبين هنا وبين إرشادات  FBSيجب عدم الخلط بين كتيب 

ومن ناحية  القطري. FBSفنية أكبر ويوضح المنهجية التي تتبعها منظمة األغذية والزراعة في تجميع 

نقيًحا ات وتوصيات أكثر تبتوجيه، تزود البلدان أخرى، فإن المبادئ التوجيهية، في حين تستند إلى الدليل

 لتجميعها على المستوى الوطني.ةً وعملي

على قاعدة البيانات اإلحصائية في  FBSبخلفية  المعنية نصوصالبعض تتوفّر 

 . http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS المنظمة:

 

 الجودة ضمان

مزيد من التفاصيل إذا لزم العالمية )يمكن توفير ال االستراتيجيةبالتعاون مع  FBSبرنامج تنمية قدرات 

غذية التغذية / الكشف باألانتشار حاالت نقص كحزمة مع فريق األمن الغذائي تنمية القدرات بالتعاون  ؛األمر(

 المباشرة على أساس طلبات قطرية مباشرة محددة. FBSوتنمية قدرات  ؛)تمولها المشاريع( المتاحة

 مصادر البيانات 

 صف:الو 

مصمم  للنظام الغذائية للفردهو إجراء مسح انتشار حاالت نقص التغذية ثالي للبيانات لتقدير إن المصدر الم 

ل فرد لك طول والوزنا إلى جنب مع ال، جنباالستهالك اليومي الفعلي للغذاء يتم قياس، حيث بعناية ومهارة

 حدوثمثل هذه االستطالعات نادرة ال لكن مستهدفين.، بشكل متكرر على عينة تمثل السكان التطالعاالس يشمله

 .نظراً إلى تكلفتها

تحواذ ات االسجمع المعلومات عن عمليت تيبشكل جيد وال ةالمصمم تكون المسوح األسرية، قد من حيث المبدأ 

 توقيتمع ال، بتكلفة معقولة ونقص التغذية بين السكانحاالت تشار نإلعطاء تقدير موثوق الة على األغذية كافي

  :أهداف التنمية المستدامة بشرط أنإلبالغ عملية مراقبة  الالزم

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/economic/ess/fbs/ess-fbs02/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/faostat/en/%23data/FBS#data/FBS


ر المعيشية بشكل سليم، بما في ذلك على د األسجميع مصادر استهالك األغذية لجميع أفرايتم احتساب )أ( 

 وجه الخصوص، األغذية المستهلكة خارج المنزل؛

تها ممعلومات كافية لتحويل البيانات المتعلقة باستهالك األغذية أو اإلنفاق على األغذية إلى مساه توافر)ب( ت

  في استهالك الطاقة الغذائية؛

ة في للتحكم في التقلبات الزائدار معدالت نقص التغذية انتش ساب وحداتتح)ج( تستخدم الطرق المناسبة ال

يع ز، مما يسمح بوجود تغيرات طبيعية في تويع األسرالمستويات التقديرية الستهالك األغذية المعتاد في جم

 عضاء السكان.أل الطاقة متطلباتاستهالك األغذية عبر األفراد، بسبب االختالفات في 

  

التي أجريت لحساب اإلحصاءات االقتصادية مسوح لهذا الغرض الالتي يمكن النظر فيها  لمسوحومن أمثلة ا

ية الموازنة المعيشي، وتلك الخاصة بالدخل واإلنفاق األسرب لمسوح الخاصةاء تقييمات للفقر، مثل اوإجر

 ة.المعيش مستوىقياس الدراسة االستقصائية للألسر، و

نات التي ا، االعتماد فقط على البيغير المستحسنمن يكون من المستحيل، و لكن من الناحية العملية، غالباً ما 

دالت انتشار مع لتقدير المعايير األربعة لنموذج ألن المعلومات الالزمة المسوح األسرية،يتم جمعها من خالل 

 إما مفقودة أو غير دقيقة.نقص التغذية 

 ضمن:في كثير من األحيان  يةاألسر حومسللبيانات االستهالك الغذائي  يتم اشتماليجب أن  

 ؛حسب الجنس والسنب عنيينلهيكل الديمغرافي للسكان الم)أ( البيانات المتعلقة با

 ؛ئة من فئات الجنس والفئة العمريةاألفراد في كل فمعلومات عن ارتفاع متوسط البيانات أو الب( 

 ؛السكان لدىن توزيع مستويات النشاط البدني بيانات عالج( 

ير متوسط التحيزات في تقد لتصحيحالبشري غذية المتاحة لالستهالك بديلة عن مجموع كميات األالبيانات الد( 

 االستهالك اليومي للطاقة الغذائية الوطنية للسكان.

ك ر بيانات استهالوفّ تي تاألغراض ال ةمتعددال وحمن خالل نفس المس)أ( و)ب( و)ج( يمكن أن تتاح بيانات  

 الديمغرافية والصحية مسوح الوطنيةمتاحة من مصادر أخرى، مثل الها قد تكون على األرجح لكنالغذاء، و

 ((.بالنسبة ل ج) استقصاءات استخدام الوقت( و)ب( وأ)

لى عالتقديري الستهالك الطاقة الغذائية اليومي إلى االعتماد التحيز في المتوسط تصحيح  مسألة حتاجتقد  

 ، مثل إجمالي إمداد األغذية وحسابات االستخدام وموازنات األغذية.الغذائي الستهالكمصادر بديلة ل

إلى جميع  والعالمي، باإلضافة على المستوى الوطني واإلقليمينتشار معدالت نقص التغذية إلثبات تقديرها الو

ظمة تعتمد المن، انات دقيقة بشأن استهالك األغذيةعلى بيمن خاللها التي يمكن الحصول  لمسوح االسريةا

 على ما يلي:



)أ( التوقعات السكانية العالمية لشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة 

(https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population)/لتي تقدم تقديرات ، ا

 ؛معظم الدول في العالملسب الجنس والعمر كل عامين حبالسكان المحليين تركيبة مستكملة ل

، التي تقدم (http://faostat3.fao.org/download/FB/*/Eجداول األغذية لدى المنظمة )ب( 

 ؛ي كل عام لمعظم بلدان العالمتقديرات مستكملة عن توافر األغذية على الصعيد الوطن

بل منظمة من ق االستهالك الغذائيالتي تجمع بيانات  مسوح األسريةحصول على البيانات الدقيقة من اليتم ال 

 من خالل اتفاقات ثنائية محددة. ، أوواقع الوكاالت اإلحصائية الوطنيةاألغذية والزراعة مباشرة من خالل م

  

 

 عملية جمع:

إن المعلومات الرسمية عن إنتاج السلع الغذائية وتجارتها واستخدامها التي تستخدمها المنظمة في جمع جداول  

رسل تو قبل الوحدات اإلحصائية التابعة لوزارة الزراعة.التوازن الغذائي يتم توفيرها بشكل أساسي من 

 محددة. جهة تنسيقع البيانات كل عام إلى المنظمة استبيانا لجم

يتم  ،عندما تكون متاحة لوطنية البيانات الجزئية للمسوح األسرية.ما تمتلك الوكاالت اإلحصائية ا عادةً  

 في العديد من من القومي.وقع اإللكتروني لوكالة األالحصول على البيانات من الفاو مباشرة من خالل الم

عادة في  ،، تم توقيع اتفاقات ثنائيةجال الرسميلم، عندما تكون البيانات الجزئية غير متوفرة في االحاالت

 سياق برامج المساعدة التقنية وتنمية القدرات.

 لخاضعة للمراقبة من التوقعاتفي جميع البلدان ا تركيبتهعلى بيانات عن حجم السكان ويتم الحصول و 

 السكانية العالمية لشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.

 توافر البيانات 

 صف:الو 

، بلداً  995لـ نتشار نقص التغذية والزراعة عن تقديرات منفصلة ال ، أبلغت منظمة األغذية2895في عام  

 موزعة على النحو التالي:

 995العالم 

 995الدول النامية 

 66أفريقيا 

 6شمال افريقيا 

 68أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 92شرق أفريقيا 



 7وسط إفريقيا 

 5جنوب افريقيا 

 94غرب أفريقيا 

 31اسيا 

 0القوقاز وآسيا الوسطى 

 6شرق آسيا 

 0جنوب آسيا 

 98جنوب شرق آسيا 

 1غرب آسيا 

  27 كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريأم

 7الكاريبي منطقة البحر 

 28كا الالتينية ريأم

 0كا الوسطى ريأم

 92أمريكا الجنوبية 

 5ا انيأوقي

 " 8الدول المتقدمة 

  

  السالسل الزمنية:

 حتى الوقت الحالي – 9119

 الجدول الزمني 

 جمع البيانات: 

 مستمر 

 إصدار البيانات: 

 2894 / ديسمبركانون األول 

  



 الجهات المزّودة بالبيانات

لمعلومات الرسمية ايتم توفير  البيانات.ب الجهات الوطنية المزّودةختلف تنظر إلى مصادر البيانات المختلفة، بال 

أساسي  بشكل، اول التوازنعن إنتاج السلع الغذائية وتجارتها واستخدامها التي تستخدمها المنظمة في جمع جد

 لوطنية البياناتا تمتلك الوكاالت اإلحصائية اعادة م من قبل الوحدات اإلحصائية التابعة لوزارة الزراعة.

 األسرية. الجزئية للمسوح

 الجهات المجّمعة للبيانات 

، فريق إحصاءات األمن في األمم المتحدة ، شعبة اإلحصاءات)الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  

 .الغذائي والتغذية

  

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد: 

 http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/ 

 المراجع: 

  

http://www.fao.org/docrep/012/w0931e/w0931e16.pdf 

http://www.fao.org/docrep/005/Y4249E/y4249e06.htm#bm06 

http://www.fao.org/3/a-i4060e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf 

  

 صلةال مؤشرات ذاتال

 9-2-2؛ 2-2

 عليقات:الت 

 اعتبار الجوع كالّشكل األقصى لسوء التغذية، حدّ ، إلى 2-2غاية االرتباط مع ال انه تم تحقيق اعتبار ال يمكن 

 .9-2 غايةتحقق الما تّم ، إال إذا 2-2 غايةوال
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