جمهورية العراق
وزارة التخطيط
الجهاز المركزي لإلحصاء
مديرية احصاء القادسية

االعداد  :محمد عبد مرشد

ماهو االمن الغذائي
 هو ضرورة توفير ما يحتاجه االفراد من منتجات غذائية فقد يكون هذا
التوفير اما باالعتماد على الذات فقط او بالتعاون مع االقطار والبلدان
والدول األخرى .
 كما ان االمن الغذائي بمستويين رئيسيين وهما المطلق والنسبي .
 * المطلق  :هو قيام الدولة الواحدة بأنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع
الطلب المحلي ومعدالته او قد يفوقها احيانا بحيث يحقق مفهوم االكتفاء
الذاتي الكامل

 * النسبي  :هو قدرة الدولة على انتاج وايجاد ما يحتاجه الشعب او االفراد
من سلع وغذاء بشكل كلي او جزئي وبالتعاون مع الدول االخرى

ابعاد االمن الغذائي :







التوفر (  )Availabilityويشير مفهوم هذا البعد الى ضرورة توفر الغذاء
بكميات تكفي لعدد االفراد و ان يكون ذلك من ضمن المخزون
االستراتيجي.
مأمونية الغذاء (  )Food safetyوهي ضمان صحة الغذاء و سالمته و
صالحيته لالستهالك البشري .
امكانية الحصول عليه ()Food Accessibilityو هو ان تكون اسعار
السلع و المنتجات ضمن متناول يد االفراد او امكانية تقديمه الفراد على
شكل معونه للطبقات االكثر فقراً .
االستقرار (  )Stabilityو يركز هذا البعد على ضرورة الحفاظ على
اوضاع ا لغذاء و ضرورة توفر االبعاد الثالثة السابقة مع بعضها البعض
دون ان يحدث عليها أي تغيير .

حتديات االمن الغذائي









المعاناة من ازمة المياه العالمية .
عدم االهتمام باألراضي و اهمالها تماما ً .
تقلبات المناخ و تغيره .
اصابة النباتات باألمراض و عدم مكافحتها .
تفشي الفساد و الظلم بين افراد المجتمع .
التضخم السكاني الكبير .

.1

المتطلبات الغذائية العامة  :ضمان تلبية الحاجات الغذائية للسكان المتضررين من
الكارثة بمن فيهم اكثرهم تعرضا للخطر .

االطالع على مستوى الحصول على كميات مناسبة من المواد الغذائية الحسنة الجودة لمعرفة ما اذا
كانت الحالة مستقرة او اذا كان من المحتمل ان تتدهور .
 -2تصميم عملية توصيل المواد الغذائية على اساس ما بينه التخطيط االولي من حاجات نموذجية الى
الطاقة و البروتينات و الدهون و المغذيات الدقيقة و تكييفها مع الوضع المحلي حسب الحاجة.
 -3ضمان حصول السكان على االغذية المغذية المناسبة و حماية الدعم الغذائي و تشجيعه و تعزيزه
 -4ضمان حصول االطفال ما بين سن  6اشهر و  24شهرا على االغذية التكميلية الغنية بالطاقة و
حصول الحوامل و االمهات المرضعات على الدعم الغذائي االضافي .
 -5ضمان حصول االسر التي تضم افرادا مصابين بأمراض مزمنة بمن فيهم االشخاص المصابون
بفيروس نقص المناعة البشرية االيدز و االفراد الذين يعانون من عجز محدد او مواطن ضعف معينة
على االغذية المغذية المناسبة و الدعم الغذائي المناسب .
 -6قد يكفي في ظل ازمة حادة و لتنظيم استجابة فورية اجراء تقدير اولي سريع و مشترك بين مجاالت
العمل للحاجات بهدف البت فيما اذا كان ينبغي تقديم معونة فورية ام ال و الغرض من التقديرات
السريعة االولية هو تكوين صورة سريعة وواضحة لسياق معين خالل فترة ما .
 -7يفضل ان تكون تقديرات حالة االمن الغذائي و التغذية متداخلة و ان تسعى الى تشخيص العقبات
التي تعترض التغذية المناسبة و تنظيم العمليات الرامية الى تحسين توفر االغذية و الحصول عليها
وضمان افضل استفادة ممكنة من الغذاء المستهلك . .

 -1املتطلبات الغذائية العامة
 ضمان تلبية الحاجات الغذائية للسكان المتضررين من الكارثة بمن فيهم اكثرهم تعرضا للخطر .
 1االطالع على مستوى الحصول على كميات مناسبة من المواد الغذائية الحسنة الجودة لمعرفة ما اذا كانت الحالة مستقرة او اذا
كان من المحتمل ان تتدهور .
 -2تصميم عملية توصيل المواد الغذائية على اساس ما بينه التخطيط االولي من حاجات نموذجية الى الطاقة و البروتينات و
الدهون و المغذيات الدقيقة و تكييفها مع الوضع المحلي حسب الحاجة.
 -3ضمان حصول السكان على االغذية المغذية المناسبة و حماية الدعم الغذائي و تشجيعه و تعزيزه
 -4ضمان حصول االطفال ما بين سن  6اشهر و  24شهرا على االغذية التكميلية الغنية بالطاقة و حصول الحوامل و االمهات
المرضعات على الدعم الغذائي االضافي .
 -5ضمان حصول االسر التي تضم افرادا مصابين بأمراض مزمنة بمن فيهم االشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة
البشرية االيدز و االفراد الذين يعانون من عجز محدد او مواطن ضعف معينة على االغذية المغذية المناسبة و الدعم الغذائي
المناسب .
 -6قد يكفي في ظل ازمة حادة و لتنظيم استجابة فورية اجراء تقدير اولي سريع و مشترك بين مجاالت العمل للحاجات بهدف
البت فيما اذا كان ينبغي تقديم معونة فورية ام ال و الغرض من التقديرات السريعة االولية هو تكوين صورة سريعة وواضحة
لسياق معين خالل فترة ما .
 -7يفضل ان تكون تقديرات حالة االمن الغذائي و التغذية متداخلة و ان تسعى الى تشخيص العقبات التي تعترض التغذية
المناسبة و تنظيم العمليات الرامية الى تحسين توفر االغذية و الحصول عليها وضمان افضل استفادة ممكنة من الغذاء المستهلك
..

 -2التغذية

معايري االمن الغذائي

 عندما يزداد خطر تعرض الناس لنقص التغذية ينبغي اجراء تقديرات تستند الى مناهج مقبولة دوليا لفهم نوع
سوء التغذية و حدتها و نطاقها و تشخيص من هم اكثر تضررا منه و من هم اكثر عرضة لسوء التغذية و
تنظيم االستجابة المناسبة .

 التدابير االساسية

-

 جمع المعلومات المتاحة في التقديرات االولية السابقة للكارثة لتسليط الضوء على طبيعة الحالة الغذائيةو خطورتها .
تشخيص فئات السكان التي هي في امس الحاجة الى الدعم الغذائي و االسباب الكامنة التي يمكن ان تؤثر
في الحالة الغذائية .
البت فيما اذا كان يلزم اجراء تقديرات نوعية او كمية للسكان لتحسين اجراء قياسات الجسم و فهمها و
مستوى المغذيات الدقيقة و تغذية الرضع و صغار االطفال و ممارسات رعاية االمومة و العناصر
المرتبطة بذلك التي يمكن ان تؤثر في نقص التغذية .
مراعاة اراء المجتمع المحلي و غيرهم من المعنيين المحليين بشان العوامل المحتملة التي تسهم في نقص
التغذية
ادراج تقدير للقدرات الوطنية و المحلية و دعم االستجابة .
استعمال معلومات تقدير حالة التغذية للبت فيما اذا كان الوضع مستقراً او في تراجع .

معايري االمن الغذائي
 التغذية
 المؤشرات االساسية
 ينبغي اعتماد مناهج التقدير والتحليل تتضمن مؤشرات معيارية تلتزم
بالمبادئ المقبولة على نطاق واسع وذلك الجراء التقديرات الخاصة بقياسات
الجسم وغيرها من القياسات .
ينبغي تقديم استنتاجات التقدير في تقرير تحليلي يتضمن توصيات واضحة
بشأن التدابير التي تستهدف اضعف االفراد والمجموعات .

المالحظات االرشادية










المعلومات التي تراعي السياق (مالئمة المعلومات للمنهج)
نطاق التحليل ( :الشمولية )
المنهج ( :الوضوح والمقبولية ).
االستقصاءات الخاصة بقياسات الجسم
نقص المغذيات الدقيقة
تفسير مستويات نقص التغذية (لتحديد طرق التدخل والمعالجة)
اتخاذ القرارات

معايري االمن الغذائي
 -3سبل املعيشة
 تسهم الموارد المتاحة للسكان و مدى تضررها من الكارثة مساهمة كبيرة في تحديد فدرة الناس على استئناف حياتهم و
مدى تأثره بانعدام االمن الغذائي و تضم هذه الموارد راس المال المالي ( كالنقود و القروض و المدخرات ) كما تشمل
راس المال المادي ( البيوت و االالت) و الطبيعي ( االرض و الماء ) و البشري ( العلم و المهارات ) و االجتماعي (
الشبكات و المعايير ) و السياسي ( النفوذ و السياسة) و تشكل االستفادة من االرض و امتالك و سائل الزراعة عامال
اساسيا للذين ينتجون المواد الغذائية حيث تدعم انتاجهم و يمثل الحصول على العمل و االستفادة من االسواق و الخدمات
عامال اساسيا للذين يحتاجون الى دخل لشراء غذائهم .و يشكل صون الموارد الالزمة لضمان االمن الغذائي و سبل
المعيشة في المستقبل و استرجاعها و تنميتها اولوية بالنسبة الى السكان المتضررين من الكارثة .
 و يمكن ان تؤدي االضطرابات السياسية و انعدام االمن و احتمال نشوب نزاع الى تقييد االنشطة المعيشية و امكانيات
الوصول الى االسواق تقييدا ملموسا و قد تضطر العوائل الى هجر اراضيها و قد تفقد ممتلكاتها اما بسبب هجرها او
هدمها او مصادرتها من قبل االطراف المتحاربة .
 و تتعلق المعايير الثالثة باإلنتاج االولي و ادرار الدخل و العمالة و االستفادة من االسواق بما في ذلك السلع و الخدمات .

شكراً لحسن اصغائكم

