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 تمهيد
 

اجهة العلمية والســـياســـاتية )فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى( الو ميث ل فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية 
ي ئللجنة األمن الغذائي العاملي، اليت تعترب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل القائم على البي نات واألكثر مشولية لألمن الغذا

 والتغذية، على مستوى العامل.

ملصــلحة الق مشــرتكة وشــاملة وقائمة على البي نات ملناقشــات أصــحاب اوتشــك ل تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى نقطة انط
الدولي ن واحلكومي ن الدولي ن بشـــأن الســـياســـات يف كنف جلنة األمن الغذائي العاملي. ويســـتند فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى يف 

ومات األســاســية بة واســتخالا املعلدراســاته إىل البحوث واملعارف القائمة. ويســعى إىل توضــيح املعلومات واملعارف املتضــار 
ا ب ن ا علميً يع املســـتوى حوارً رفالواملربرات املنطقية للتناقضـــات، وحتديد القضـــايا املســـتجدة. وللقيام بذلك، ينظ م فريق اخلرباء 

فتوحة ويف م ، ومع اخلرباء واجملتمعات املعرفية املشــــــاركة يف مشــــــاورات إلكرتونيةيف فريق املشــــــروععضــــــاء األاللجنة التوجيهية و 
 استعراضات النظراء اخلارجي ن للتقارير. ويستند هذا احلوار إىل طائفة واسعة من التخصصات واخللفيات والنظم املعرفية.

*** 

عاين شــخص وميكن أن ي يف عاملنا اليومعلى الصــعيد العاملي، يعاين شــخص واحد من أصــل ثالثة أشــخاا من ســوء التغذية 
وبناء على الزخم الســياســي إذا مل تتخذ التدابري الالزمة.  2030ن ســوء التغذية حبلول عام واحد من أصــل شــخصــ ن اثن ن م

 2014، وإعالن روما بشــــــــأن التغذية لعام 2030الدويل الذي تبلور بشــــــــأن التغذية من خالل خطة التنمية املســــــــتدامة لعام 
نــة األمن الغــذائي العــاملي، خالل دور ــا (، طلبــت جل2025-2016األمم املتحــدة الالحق للعمــل من أجــل التغــذيــة ) وعقــد

نظم التغذية وال عن، إىل فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى إعداد تقرير 2015تشـــــــــــــرين األول  /العامة الثانية واألربع ن يف أكتوبر
 .2017تشرين األول  /الدورة الرابعة واألربع ن للجنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر إىليقدم ل، الغذائية

 البلدان والســـــمنة بســـــرعة يف مجيع أ اء العامل، مبا يف ذلك يفالزائد ، تتزايد حاالت الوزن مثار قلق بالغوبينما يظل اجلوع 
دقيقة، نقص التغذية، والنقص يف املغذيات ال-املنخفضــــــة واملتوســــــطة الدخل. ولذلك، فذن لســــــوء التغذية  ميع أشــــــكاله

كانت منخفضـــــة أو متوســـــطة أو مرتفعة الدخل. وميكن أن أا على مجيع البلدان ســـــواء اآلن تأثريً  –والســـــمنة الزائد والوزن 
سرة أو لدى ، ويف بعض األحيان داخل نفس األنفسه تتعايش هذه األشكال املختلفة لسوء التغذية داخل البلد أو اجملتمع

 ا.مكافحتها مجيعً حىت ويتع ن بالتايل تكون مرتابطة املفارقة أُا قد الفرد و 

 لكثريونا تيجة لذلك، لن يصــحح اجلوع وســوء التغذية بصــورة ذاتية عن طريق النمو االقتصــادي فقط، كما اعتقد ذلكون
ريح العكس من ذلك، جيب دمج التغذية كهدف صــال بل على تبدد هذه الشــواغل بطريقة عفوية. تلن و كما   ؛يف املاضــي

لبلدان املرتفعة الدخل. ا يف االبلدان املنخفضة الدخل ولكن أيضً يف السياسات والربامج وامليزانيات الوطنية، ليس فقط يف 
وى العاملي إىل توينبغي أن تصــــــمم اســــــرتاتيجيات تغذية مشــــــرتكة ب ن القطاعات وتنفذ على خمتلف املســــــتويات، من املســــــ

 املستوى احمللي.

كثر دون نظم غذائية أمن احلق إنســــــــــــــان احلق يف الغذاء الكايف. ورغم ذلك، لن يتحقق اإلعمال التدرجيي هلذا  لكل  و 
لك الفئات يف ذ ااألمن الغذائي والتغذية للجميع، مبتضــــمن اســــتدامة تســــهل اعتماد خيارات غذائية صــــحية ومســــتدامة و 
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الضـــــــعيفة اليت لديها متطلبات تغذوية حمددة )مثل صـــــــغار األطفال، واملراهقات والنســـــــاء احلوامل واملرضـــــــعات، واملســـــــن ن 
الســــــــكان  فضــــــــالً عن بعض الفقراء، املهمشــــــــة اليت لديها ســــــــيطرة أقل على أمناطها الغذائية )مثالً  واملرضــــــــى(، أو الفئات

 األصلي ن(.

رارات املنتج ن ق حتديد معاملتســــهم يف فهي على صــــحة اإلنســــان والكوكب.  ةويامأســــ اتوالنظم الغذائية احلالية هلا تأثري 
فردية أو كانت أا التقرير أن القرارات واخليارات اإلنســــــانية )ســــــواء واخليارات الغذائية للمســــــتهلك ن. ورغم ذلك، يب ن  هذ

امجاعية( املتعلقة باإلنتاج واالســـــتهالك ميكن أن تؤثر  ن على النظم الغذائية و  أيضـــــً أمناط غذائية  توفري قدر ا علىأن حتســـــ 
 صحية ومستدامة. ويف هذا السياق، فذن الغرض من هذا التقرير ذو شق ن.

لتقرير كيفية تأثري النظم الغذائية على األمناط الغذائية للناس وحالتهم التغذوية. ولحدد اإلطار املفاهيمي الذي ، لحلل اأواًل 
فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى ثالثة عناصـــــــــر متفاعلة للنظم الغذائية، أي ســـــــــالســـــــــل اإلمدادات الغذائية، والبيئات  يقرتحه

على الدور املركزي للبيئة الغذائية )أي الســــــــياق املادي واالقتصــــــــادي الغذائية وســــــــلوك املســــــــتهلك. كما يســــــــلط الضــــــــوء 
والســــــياســــــي واالجتماعي والثقايف الذي ينخرط ضــــــمنه كل مســــــتهلك يف عالقة مع النظام الغذائي( يف تســــــهيل اخليارات 

 . نئية الصحية واملستدامة للمستهلكالغذا

لى ذا املنظور، فهو يقدم ســـــــياســـــــات وبرامج فعالة هلا القدرة عا، يدعو التقرير إىل القيام بتحوالت جذرية. وضـــــــمن هثانيً 
النظم الغذائية، مما يســهم يف حتســ ن األمن الغذائي والتغذية. وهناك حاجة ماســة إىل حتســ ن البيئات الغذائية  حتديد معامل

( 1: )لعملأولويات ا منالضـــــــوء على أولويت ن ال بد  هنا من تســـــــليط الكايف. و  ءمن أجل اإلعمال الفعال للحق يف الغذا
 ( تقوية معلومات وثقافة املستهلك للتمك ن2حتس ن الوصول املادي واالقتصادي لألمناط الغذائية الصحية واملستدامة؛ و)

 من اعتماد خيارات غذائية صحية.

 وانب  ا إىل حد كبري منهويتصـــل الكثريويســـتند هذا التقرير إىل التقارير الســـابقة اليت أعدها فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى، 
اك وتربية األحياء ، ومصـــــــايد األمسالثروة احليوانيةخمتلفة من الُنظم الغذائية، مبا يف ذلك التقارير بشـــــــأن الزراعة املســـــــتدامة و 

ن التنوع يتســـم بأمهية قصـــوى، توضـــح دراســـات احلالة املوجزة جمموعة متنوعة أاملائية، والفاقد واملهدر من األغذية. وحيث 
 خمتلف النظم الغذائية والسياقات.تجارب العملية يف من ال

اركة لدول وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل إثراء مشإىل ااملوجهة و الطابع  العلميةويقدم التقرير جمموعة من التوصيات 
وبينما يؤكد  .جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية ومســــــــــــــامهتها يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

احلول تكون خاصــة بالســياق، فذنه يســلط الضــوء إىل التقرير على احلاجة  لى مجيع على احلاجة إىل أعمال متســقة ع أيضــً
االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن هذا التقرير عمل التقارب يف سياسات جلنة  ليس فقط أن تسه ل ملآو املستويات. 

ا أن يســـرت األمن الغذائي العاملي بل  نُظم غذائية   والعديد من أصـــحاب املصـــلحة للمســـامهة يف إحراز تقدم شـــد هبا أيضـــً
 تعزيز األمن الغذائي والتغذية.لأكثر استدامة و 

 بد من العمل الوإن األعباء املتعددة لســوء التغذية هائلة وتثري شــواغل أخالقية وســياســية واقتصــادية. وأمام هذا التحدي، 
ل ا قرارات متكيفة وجمدية وجريئة. وقد تبدو التكاليف القصــــــــرية األجيع أصــــــــحاب املصــــــــلحة معً وينبغي أن يتخذ مج فورًا

ن حتمـل معها تكون أعلى بكثري، وميكن أ قـدلإلجراءات املبينـة يف هـذا التقرير مرتفعـة، لكن تكلفـة التقـاعس عن العمـل 
 ا فظيعا يؤثر على األجيال املقبلة.إرثً 



 

11 

*** 

لتزام جيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، أود أن أنوه باملشـــــــاركة واالوبالنيابة عن اللجنة التو 
فريق ســـــيما رئيســـــة الفريق املســـــؤول عن املشـــــروع التابع ل الذي أبداه مجيع اخلرباء الذي عملوا على إعداد هذا التقرير، وال

)الواليات املتحدة األمريكية( وأعضـــــــاء الفريق املســـــــؤول عن املشـــــــروع:  Jessica Fanzoاخلرباء الرفيع املســـــــتوى، الســـــــيدة 
Mandana Arabi  ،)إيران(Barbara Burlingame  ،)نيوزيلنــدا(Lawrence Haddad و ،)اململكــة املتحــدة( Simon 

Kimenju كينيا(، و( Gregory Miller و ،)الواليات املتحدة األمريكية( Fengying Nieو ،)الصــــــــــــــ ن( Elisabetta 

Recine الربازيل(، و( Lluís Serra-Majem و )إسبانيا( Dipa Sinha.)اهلند( 

للدعم  لعميقا وأود أن أشـيد  هود أمانة فريق اخلرباء الرفيع املسـتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وأعرب هلا عن شـكري
 ال فريق اخلرباء الرفيع املستوى.الذي قدمته ألعم

ارير كما اســـــــتفاد هذا التق قدمها عدد   اخلارجي ن ومن التعليقات اليتالنظراء اســـــــتفادة كبرية من اقرتاحات املراجع ن  أيضـــــــً
 ته األوىل على حد سواء.مسودأو نطاق التقرير إن بالنسبة إىل كبري من اخلرباء واملؤسسات، 

رباء الرفيع مل فريق اخل، عاستقلة متامً لذين دعموا، بطريقة ماملوارد امن أصحاب ، أود أن أشكر الشركاء اا وليس آخرً وأخريً 
 املستوى.

 

Patrick Caron 

 

 

 

 

 

 2017سبتمرب/أيلول  25رئيس اللجة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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 الملخص والتوصيات
 

، إىل فريق 2015ألول اطلبت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( يف دور ا الثانية واألربع ن املنعقدة يف أكتوبر/تشــــــــــــــرين 
اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء(، إعداد تقرير عن "التغذية والنظم الغذائية" لعرضـــــــــــــه 

. وهذا املوضـــــــــــوع ذو صـــــــــــلة وثيقة بأهداف التنمية 2017خالل الدورة الرابعة واألربع ن للجنة يف أكتوبر/تشـــــــــــرين األول 
احلق  وعقد العمل من أجل التغذية التايل له، وبذعمال 2014نفيذ إعالن روما عن التغذية الصــــــادر يف عام املســــــتدامة وبت

 يف الغذاء الكايف.
 

( حتليل كيفية تأثري النظم الغذائية يف األمناط الغذائية لألفراد ويف النتائج 1أما الغاية من هذا التقرير فذات شـــــــــــــق  ن، مها: )
الضــــــوء على الســــــياســــــات والربامج الفعالة القادرة على حتديد معامل النظم الغذائية، واملســــــامهة يف ( وتســــــليط 2التغذوية؛ )

ينطوي و التغذية احملســنة، وضــمان إنتاج الغذاء وتوزيعه واســتهالكه بطريقة مســتدامة حتمي احلق يف الغذاء الكايف للجميع. 
ا يضـــم واملنوعة من التجارب العملية يف ســـياقات خمتلفة. كمهذا التقرير على دراســـات حالة قصـــرية تربز اجملموعة الواســـعة 

شاركة مالتقرير جمموعة من التوصيات العلمية املنحى، اليت تتوجه إىل الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين لالسرتشاد هبا يف 
  (.2025-2016ومسامهتها يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )اللجنة يف االرتقاء بالتغذية، 

 

 الملخص
 

 تمهيد السبيل: النهج واإلطار المفاهيمي
 
يهدف هذا التقرير إىل حتليل كيفية تأثري النظم الغذائية يف األمناط الغذائية ويف التغذية. وهو يقدم ثالث إضافات  -1

لنظم ا هامة إىل األطر الســـــــابقة. فهو يشـــــــدد أوالً على دور األمناط الغذائية، باعتبارها صـــــــلة وصـــــــل جوهرية ب ن
تيســـــــري  ، يســـــــل ط الضـــــــوء على الدور املركزي لبيئة األغذية يفايف جمايل الصـــــــحة والتغذية. وثانيً الغذائية ونتائجها 

ية يف ، يراعي تأثريات الزراعة والنظم الغذائااملســـــــــتهلك ن. وثالثً  اختيار األغذية الصـــــــــحية واملســـــــــتدامة من جانب
 جتماعي والبيئي(.االستدامة بأبعادها الثالثة )االقتصادي واال

 
مجيع العناصــــــــر )أي البيئة والســــــــكان واملدخالت والعمليات والبا التحتية واملؤســــــــســــــــات  النظام الغذائييضــــــــم   -2

وســواها( واألنشــطة اليت تتصــل بذنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيها وإعدادها واســتهالكها، وخمرجات هذه األنشــطة، 
لنتائج اليت حتققها إىل ا اا خاصـــــــــــــً يئية. ويعري هذا التقرير اهتمامً صـــــــــــــادية والبمبا يف ذلك النتائج االجتماعية واالقت

النظم الغذائية على صـــــــعيدي التغذية والصـــــــحة. ولحدد ثالثة عناصـــــــر تتكون منها النظم الغذائية باعتبارها نقاط 
 وبيئات األغذية؛ وسلوك املستهلك.؛ اإلمدادات الغذائيةخروج ودخول للتغذية وهي: سالسل 

 
مجيع األنشـــــــــــــطة اليت ينتقل الغذاء عربها من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة  اإلمدادات الغذائيةســـــــــــــلســـــــــــــلة تشـــــــــــــمل  -3

 مبا يف ذلك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئة والبيع بالتجزئة والتســــــــــــويق. وللقرارات اليت ،االســــــــــــتهالك



14 

 ســـــلة، تداعيات على املراحل األخرى. فهي تؤثر يفتتخذها اجلهات العديدة يف أية مرحلة من مراحل هذه الســـــل
  عن طريقة إنتاجها واستهالكها.أنواع األغذية املتاحة واليت ميكن احلصول عليها، فضالً 

 
السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي الثقايف الذي يتعاطى فيه املستهلكون مع  بيئة األغذيةتعين  -4

صــــــــــــــول على الغذاء وإعداده واســــــــــــــتهالكه. وتتألف بيئة األغذية من: "نقاط دخول النظام الغذائي، بغية احل
األغذية" وهي املســـــــــــاحات املادية اليت يتم فيها احلصـــــــــــول على الغذاء؛ والبيئة املبنية اليت تتيح للمســـــــــــتهلك ن 

والقيم  مالوصـــول إىل تلك املســـاحات؛ وعوامل القرار الشـــخصـــي يف اختيار األغذية )مبا يشـــمل الدخل والتعلي
واملهارات وغريها(؛ واملعايري الســــياســــية واالجتماعية والثقافية اليت تشــــكل ركيزًة لتلك التفاعالت. أما العناصــــر 
األســـاســـية للبيئة الغذائية اليت تؤثر يف اخليارات الغذائية، وقبول األغذية واألمناط الغذائية فهي: الوصـــول املادي 

والقدرة على الشراء(؛ واحلمالت الرتوجيية واإلعالنات واملعلومات املتعلقة  واالقتصادي إىل الغذاء )قرب املسافة
 بالغذاء؛ وجودة األغذية وسالمتها.

 
يشـــري إىل اخليارات اليت يقوم هبا املســـتهلكون على مســـتوى األســـرة أو الفرد، بشـــأن الغذاء  ســـلوك املســـتهلكإن  -5

جلنس ع الغذاء ضمن األسرة )مبا يف ذلك توزيعه حبسب نوع االواجب شراؤه وختزينه وإعداده وتناوله، وبشأن توزي
وتغذية األطفال(. ويتأثر سلوك املستهلك بالتفضيالت الشخصية اليت تتحدد من خالل الذوق واملالءمة والثقافة 

اوعوامل أخرى. إال أن ســــــــلوك املســــــــتهلك يتأثر   ببيئة األغذية القائمة. فذن التغيريات اجلماعية يف ســــــــلوك أيضــــــــً
 غذية والصحة.األمن الغذائي والت ملستهلك كفيلة بفتح مسارات  و أنظمة غذائية أكثر استدامة كفيلة بتعزيزا

 
حتمي التنوع  :أمناط غذائية مســـــتدامةوتؤثر تلك املكونات الثالثة للنظم الغذائية يف قدرة املســـــتهلك على اعتماد  -6

ومعقولة الثمن؛  ا؛ وســــهلة املنال؛ ومنصــــفة اقتصــــاديً اولة ثقافيً البيولوجي والنظم اإليكولوجية وحترتمها؛ وتكون مقب
 الطبيعية والبشرية إىل أمثل حد. وكافية وآمنة وصحية من الناحية التغذوية، فيما تعزز املوارد

 
وطين أن توجد أو أن تتعايش على املســــــــتوى ال الغذائيةبيئات الوميكن جملموعة منوعة واســــــــعة من النظم الغذائية و  -7

إلقليمي والعاملي. أما التصــــــــــنيف املقرتح يف هذا التقرير فيقي م النظم الغذائية يف كل من ســــــــــالســــــــــل اإلمدادات وا
( النظم الغذائية التقليدية؛ 1الغذائية ومن بيئة األغذية. وهو لحدد ثالث فئات عريضــــة للنظم الغذائية أال وهي: )

 احلديثة.النظم الغذائية ( و 3( والنظم الغذائية املختلطة؛ )2)
 
، وقد على أغذية مومسية خضــــــعت إىل احلد األدل من التجهيز املســـــتهلكون يعتمد النظم الغذائية التقليدية،يف  -8

مجعت أو أنتجت من أجل االســـــتهالك الذات أو تباع عرب أســـــواق غري رمسية عامًة. وعادة ما تكون ســـــالســــل 
ة املصدر ل إىل األغذية القابلة للتلف، مثل األغذية احليوانيقصرية وحملية وبالتايل فذن الوصو  اإلمدادات الغذائية

لى اإلنتاج ع الغذائيةبيئات الا. وعادة ما تقتصــــــر ا أو مومسيً أو بعض أنواع الفاكهة واخلضــــــار، قد يكون حمدودً 
عن  ةلغاية االســـــــتهالك الذات، وعلى األســـــــواق غري الرمسية اليت تقام بوترية يومية أو أســـــــبوعية وقد تكون بعيد

 اجملتمعات احمللية.
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يعتمد منتجو األغذية على األســـــواق الرمسية وغري الرمسية على حد ســـــواء، من أجل  ،النظم الغذائية املختلطةويف  -9
بيع حماصيلهم. وتكون األغذية العالية التجهيز واملعبأة أسهل مناالً من الناحيت ن املادية واالقتصادية، يف ح ن أن 

يومية . أما وضع العالمات التجارية والرتويج الدعائي فريافقان األنشطة الانً ملغذيات تكون أعلى مثاألغذية الغنية با
يف األســواق.  ايتوفر أحيانً ويظهران على اللوحات اإلعالنية واملنشــورات املطبوعة، يف ح ن أن توســيم األغذية قد 

تهلكون على األغذية متاحة، قلما يتمكن املســـوحىت ح ن تكون اخلطوط التوجيهية بشـــأن النظم الغذائية القائمة 
. وتوجد معايري لســــــــــــــالمة األغذية وجود ا إال  أن  اعلومات أو ال يطلعون عليها مطلقً من االطالع على هذه امل
 دائًما. املنتج ن قد ال ميتثلون هلا 

 
 ة هبدف إطالة فرتةالتجهيز والتعبئعلى مدار الســــــــنة وب اخبيارات غذائية أكثر تنوعً  النظم الغذائية احلديثةوتتســــــــم  -10

فعة الدخل ويف يف املناطق املرتإليها  سهل الوصولي اا غري رمسية وكذلك أسواقً احلفظ. وتتضمن تلك النظم أسواقً 
أن كلفة األغذية األســـاســـية  يف املناطق املنخفضـــة الدخل. ويف ح ن 2ومســـتجمعات األغذية 1الصـــحاري الغذائية

أي العضوية )ة األغذية احليوانية املصدر واألغذية القابلة للتلف، فذن األغذية املتخصصة أقل من كلف اتكون نسبيً 
. ويشـــــــــجكع املســـــــــتهلكون بقوة على االطالع على معلومات مفصـــــــــلة على بطاقات التوســـــــــيم اواحمللية( أغلى مثنً 

فاذ، كما ة إىل الرصــد واإلناملوضــوعة على األغذية ورفوف املتاجر وقوائم الطعام واألغذية. وختضــع ســالمة األغذي
 .أن البا التحتية للتخزين والنقل )مبا يف ذلك سالسل التربيد( منتشرة بصورة عامة وموثوق فيها

 
 األعباء المتعددة لسوء التغذية

 
على املســـتوى العاملي، يعاين شـــخص واحد من أصـــل ثالثة أشـــخاا من ســـوء التغذية. وإذا اســـتمر  االجتاه على  -11

ا ، ما يشـــك ل تناقضًـــ 2030من شـــخصـــ ن قد يصـــاب بســـوء التغذية حبلول عام  اواحدً  اه، فذن شـــخصًـــ هو علي ما
ويتجلى ســوء التغذية يف أشــكال  .2030مع اهلدف املتمثل يف إُاء كافة أشــكال ســوء التغذية حبلول عام  اســافرً 

سمنة. وتؤثر قة؛ والوزن الزائد والعدة هي: نقص التغذية )نقص الوزن والتقزم واهلزال(؛ والنقص يف املغذيات الدقي
واجملتمع  دضــــمن البل ات متقدمة أم نامية، وقد توجد معً أشــــكال ســــوء التغذية تلك يف البلدان كافة، ســــواء أكان

 واألسرة والفرد نفسه.
 

مليون  080: على املستوى العاملي، وبالرغم من التقدم احملرز خالل العقود املنصرمة، ال يزال حوايل نقص التغذية -12
يف ح ن أن  3مليون طفل دون ســـــن  اخلامســـــة يعانون من التقزم 155شـــــخص يعانون من نقص التغذية، وال يزال 

من الوفيات يف عداد  ايف املائة تقريبً  45. ويعترب نقص التغذية الســـــــــــبب يف 4مليون نســـــــــــمة يعانون من اهلزال 52
أربعة  أما أزمة اجملاعة الراهنة يف من الشـــرلحة الدنيا؛ لالدخاألطفال دون اخلامســـة، ال ســـيما يف البلدان املتوســـطة 

 ا من هذا التقدم كذلك.بعضً  بلدان )نيجرييا والصومال وجنوب السودان واليمن( فقد تعيق

                                                      
ارها، ضـمن مسـافة تشـأي املناطق اجلغرافية اليت يكون فيها وصـول املقيم ن إىل الغذاء مقيداً أو معدوماً جراء غياب نقاط دخول األغذية" أو تدين ان 1

 انتقال عملية.
 "الصحية" قليل.وصول إىل األغذية أي املناطق اليت فيها فائض من األغذية "غري الصحية" وحيث ال 2
م متدن بالنسبة إىل سنهم  3  هذا مؤشر إىل نقص التغذية احلاد.و أي أن وُز
م متدن بالنسبة إىل سنهم  4  هذا مؤشر إىل نقص التغذية احلاد.و أي أن وُز
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ة تعين املتناول غري الكايف من الفيتامينات واملعادن. أما املغذيات الدقيق حاالت النقص يف املغذيات الدقيقةإن  -13
الفيتام ن  واحلديد واليود. فنقص (لفأ)مصـــــدر القلق األكرب يف جمال الصـــــحة العامة فهي الفيتام ن اليت تشـــــكل 

هو الســــــبب الرئيســــــي للعمى الذي ميكن جتنبه لدى األطفال، وهو يزيد من خطر التعرض لألمراض والوفاة  لفأ
من  مصـــــدر قلق كبري للعديد جراء اإلصـــــابات املرضـــــية. كما أن  فقر الدم الناجم عن النقص يف احلديد، يشـــــكل

النســـاء حول العامل إذ يؤدي إىل تدين القدرات املعرفية واإلنتاجية يف العمل. وبوســـع نقص اليود خالل احلمل أن 
الصــــــــــــــحــة العقليــة لألطفــال، وحىت يف بقــائهم على قيــد احليــاة. أمــا حــاالت النقص األخرى اهلــامــة فهي  يؤثر يف

 والفوالت والكالسيوم والزنك. (12 اءب)والفيتام ن  (الد)الفيتام ن 

 
يف ارتفاع ســــــــريع ويؤثران يف البلدان كافة. فقد تزايدت معدالت الســــــــمنة حول العامل  الوزن الزائد والســــــــمنةوإن  -14

مليار  9.1، كان عدد هائل من األشــــــخاا الراشــــــدين بلغ 2014. ويف عام 1980يفوق الضــــــعف منذ عام  امب
يقدر  ، كان ما2014مليون شخص مصاب بالسمنة. ويف عام  600ومن ضمنهم  نسمة، يعاين من الوزن الزائد،

يف  اقريبً تهؤالء يف أفريقيا ونصفهم  ربعمليون طفل دون سن اخلامسة يعاين من الوزن الزائد، ويعيش  41ـــــــــوايل حب
 الســــــــرطان مثل ،يالغذائ بالنمط واملرتبطة املعدية غري األمراض بازدياد املتصــــــــاعدة املعدالت تلك وترتبط آســــــــيا.
 حاالت من دزيمب الوزن، نقص من أكثر اليوم والســمنة الزائد الوزن ويرتبط .يالســكر  وداء القلب شــراي ن وأمراض

 العامل. حول الوفاة
 

ويؤثر سوء التغذية يف دورة احلياة بأسرها، وبوسع تأثرياته أن متتد على أجيال. ومث ة جمموعات معر ضة بوجه خاا  -15
ة، مبا فيها تلك اليت لديها احتياجات حمددة من املغذيات يف املراحل احلرجة من دورة حيا ا )مثل لســـــــــــــوء التغذي

عرضــــــة املناعة امل ي، واملرضــــــى وذو  نصــــــغار األطفال، والفتيات املراهقات والنســــــاء احلوامل واملرضــــــعات، واملســــــن
ن ة )مثل فقراء املدن والريف، فضــــــــــالً عللخطر( أو اجملموعات املهمشــــــــــة غري املتحكمة بالكامل بأمناطها الغذائي

ويزيد ســــــوء التغذية خالل أول ألف يوم من احلياة من احتمال اإلصــــــابة باألمراض  بعض الســــــكان األصــــــلي ن(.
م الوراثية عن إمكانا  ال فيجعلها على مســــــــــــــتويات تقل كثريً والوفاة، ولحد  من النمو الذهين واجلســــــــــــــدي لألطفا

 امة على حيا م بأسرها.تداعيات هالكاملة، ما يرتب 
 

وترتبط النظم الغذائية التقليدية يف الوقت الراهن بأعلى معدل النتشــــــــــــار نقص التغذية، مبا يف ذلك التقزم واهلزال  -16
والوفيات دون ســن اخلامســة، فضــالً عن أعلى معدل النتشــار النقص يف املغذيات الدقيقة ولكن مبســتويات أدل 

دى الراشــــــــدين. وتوجد أعباء ســــــــوء التغذية كافة بالتزامن يف النظم الغذائية املختلطة، من الوزن الزائد والســــــــمنة ل
على مســــــــتوى حتديد أولويات الســــــــياســــــــات والربامج الرامية إىل معاجلة تلك األعباء املتعددة.  ايشــــــــكل حتديً  امم

الدقيقة، ولكنها  ملغذياتا، ترتبط النظم الغذائية احلديثة مبســــــــــــــتويات أدل من نقص التغذية والنقص يف اوأخريً 
 ترتبط مبستويات أعلى من الوزن الزائد والسمنة.
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 المرحلة االنتقالية لألنماط الغذائية
 

ســـــــــريعا خالل العقود األخرية. فمع العوملة والتوســـــــــع احلضـــــــــري ومنو  امناط الغذائية حول العامل تغيـ رً شـــــــــهدت األ -17
 اه نعون خيارا م الغذائية وينوعون أمناطهم الغذائية يف االجتجديدة، ويوســــــــــــــ غذائيةالدخل، خيترب الناس بيئات 

 اإلجيايب والسليب على حد سواء.

 
أو الدرنات  ا غذائية، تســــــــيطر عليها احلبوبففي بعض البلدان املنخفضــــــــة الدخل، يتبع العديد من الفقراء أمناطً  -18

دية مثل البقول ا. ويف ح ن أن األغذية التقليوتتسـم بتدين املغذيات الدقيقة، لسـهولة احلصـول عليها وتدين سـعره
والفاكهة املومسية واخلضــــار املورقة واألغذية احلرجية املنشــــأ، تســــد  بعض النواقص يف املغذيات، فذن بعض الفاكهة 
واخلضار الطازجة األخرى، فضالً عن األغذية احليوانية املصدر، عادة ما تبقى مكلفة ومتعذرة املنال. ومع ارتفاع 

األســــــرة، يتزايد بشــــــكل عام اســــــتهالك األغذية املرتبط باألمناط الغذائية الصــــــحية وغري الصــــــحية على حد  دخل
ســـواء. فاألســـر العالية الدخل متيل إىل االعتماد بنســـبة أقل على احلبوب األســـاســـية فيما تزيد من اعتمادها على 

ة إىل اســـــــــــــتهالك املزيد من األغذية الغني األغذية احليوانية املصـــــــــــــدر والفاكهة واخلضـــــــــــــار. بيد أُا تتحول كذلك
بالســـكريات واألمالح والدهون املشـــبعة واملقابلة مثل األغذية العالية التجهيز واملعبأة واملشـــروبات احملالة بالســـكر 

تزايــد مع  يفكمــا أن اإلكثــار من تنــاول الوجبــات اخلفيفــة وتنــاول الطعــام خــارج املنزل واللحوم احلمراء واجملهزة.  
 يف املنزل. معدالت إعداد وجبات الطعامتراجع 

 
ضـــــري إىل التغيريات يف أســـــلوب العيش ويف األمناط الغذائية جراء التوســـــع احل التغذية مبرحلة انتقاليةمرور ويشـــــري  -19

والعوملة والنمو االقتصــــادي وتداعيا ا على النتائج يف جمايل التغذية والصــــحة. فالســــمنة تزداد عامة مبوازاة التوســــع 
ضــــــــــــــري يف البلدان وتنامي ثرائها. إال أن تلك االجتاهات العاملية جيب أال ختفي التنوع الكبري لألمناط الغذائية احل

تصــــــــــــــادية االجتماعية واالق والظروفحول العامل الذي يعكس تنوع بيئات اإلنتاج الغذائي والنظم اإليكولوجية 
 ئية املتكيفة مع ســــــــــياقها احمللي، وحول املعارفوالثقافات واملعتقدات. وبوســــــــــع الدراســــــــــات بشــــــــــأن النظم الغذا

غذائية  جديدة ومســـــــــــارات باجتاه نظم امدى آالف الســـــــــــن ن، أن تقدم أفكارً التقليدية املرتبطة هبا املرتاكمة على 
 أكثر استدامة.

 
تلطة ويتوقع حصـــــــــــــول زيادات ملحوظة يف اســـــــــــــتهالك األغذية احليوانية املصـــــــــــــدر يف البلدان النامية مع نتائج خم -20

خص التغذية: ففي ح ن أنه قد يصــــــعب على البلدان املنخفضــــــة الدخل زيادة اســــــتهالك األغذية احليوانية  ما يف
املصــدر إىل املســتويات الكفيلة بســد النواقص يف املغذيات الدقيقة، فذن البلدان املتوســطة والعالية الدخل معرضــة 

قى يرتتب على ذلك من تداعيات ســـلبية على الصـــحة. ويب لإلفراط يف اســـتهالك األغذية احليوانية املصـــدر مع ما
 املصــــدر احليوانية اإلمدادات الغذائيةإصــــالح مســــار تلك االجتاهات من الشــــواغل الكربى، وما يتعلق بتداعيات 

إىل التأثريات املعقدة لتلك األغذية يف الصــــــــــحة واحلالة التغذوية والبيئة. ويف نظام غذائي  اعلى االســــــــــتدامة، نظرً 
اومل ومرتابط العناصـــر، تطرح مســـألة التوازن ب ن صـــحة اإلنســـان وصـــحة الكوكب مع  جمال حتديات هامة يف أيضـــً

 .سألةمفيدة ملعاجلة هذه امل اط الغذائي املتوسطي، أفكارً بعض األمناط الغذائية، مثل النم تقدمالسياسات: 
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اءة نوعية ورد اإلمدادات الغذائيةات ســـــــالمة وتبقى ســـــــالمة األغذية على جانب كبري من األمهية. فتدين مســـــــتوي -21
املياه يسامهان يف حاالت اإلسهال واألمراض غري املعدية األخرى يف كل من األحياء الفقرية يف املدن ويف املناطق 

يف املائة من عبء األمراض املنقولة  40إذ يتحملون  ،الريفية. واألطفال دون ســــــــن اخلامســــــــة هم األكثر عرضــــــــة
دان املنخفضة الدخل، لعديد من البلاية. وميكن لغياب البا التحتية مبا يف ذلك سلسلة التربيد، يف بواسطة األغذ

أن جيعل األغذية القابلة للتلف غري آمنة وأن يزيد من احتمال انتقال املمرضـــــات على طول ســـــلســـــلة اإلمدادات 
 لغذائية وإنفاذها.ة ولتصميم اللوائح واملعايري اا لتعزيز االستثمارات املطلوبالغذائية. واملؤسسات القوية ضرورية جدً 

 
 محركات تغيير النظم الغذائية

 
 لحدد التقرير مخس فئات رئيســـــــية حملركات التغيريات يف النظم الغذائية اليت تؤثر يف التغذية واألمناط الغذائية وهي: -22

الســـــــــياســـــــــية واالقتصـــــــــادية؛  لبنية التحتية؛ احملركاتوا والتكنولوجيااحملركات الفيزيائية والبيولوجية والبيئية؛ االبتكار 
 احملركات الدميغرافية.و احملركات االجتماعية والثقافية؛ 

 
ا يف ذلك، يعتمد إنتاج األغذية بقوة على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، مب .احملركات الفيزيائية والبيولوجية -23

االزراعة ولكن  وتزداد النظم  .لوجية املائية واملناظر الطبيعية الشـــــــــبيهة بالفســـــــــيفســـــــــاءالغابات والنظم اإليكو  أيضـــــــــً
 ا على عدد صـــــغري من احملاصـــــيل "العاملية" مبا فيها حماصـــــيل احلبوباعتمادً و  اواإلمدادات الغذائية جتانســـــً  الزراعية

صول الواحد، األمر حملوالزيوت الرئيسية. ويف الوقت عينه تتجه املمارسات الزراعية أكثر فأكثر  و تكثيف زراعة ا
ن من غالل احلبوب على املدى القصـــــري ولكنه لحد من التنوع البيولوجي املطلوب لألمناط الغذائية  الذي قد لحســـــ 

وإن تغري املناخ وتقل به، فضــــالً عن زيادة حدة موجات اجلفاف والفيضــــانات وعددها ســــوف تؤثر  العالية اجلودة.
ســــيما بالنســــبة  ة النظم اإليكولوجية واجملتمعات واألســــر على الصــــمود، والمجيعها يف الصــــحة واإلنتاجية ويف قدر 

 إىل الشرائح األضعف. وينبغي للنظم الغذائية أن تتكيف مع تغري املناخ، وميكنها أيضا أن تساهم بشكل ملحوظ
 يف التخفيف من وطأته.

 
لعقود لغذائي خالل التحويل النظام ا ارئيســـــيً  اكً شـــــك ل االبتكار حمر  .حمركات االبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية -24

يف تلبية احتياجات الســـــكان اآلخذ عددهم يف التزايد يف ظل  تغري املناخ وشـــــح  ااملنصـــــرمة، وســـــوف يكون حيويً 
لب فقط طاملوارد الطبيعية. أما بناء نظم غذائية أكثر اســــــــــــــتدامة من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية، فلن يت

ار قدرة أفضل على الوصول إىل التكنولوجيات احلالية واستخدامها، وابتك أيًضانولوجيات جديدة، وإمنا وتك احبوثً 
حلول متصــــــــلة بســــــــياقها بالنســــــــبة إىل النظم اإليكولوجية احمللية، ومتكيفة مع الظروف االجتماعية واالقتصــــــــادية 

الفاكهة  )مثل ملغذيةاويف تطوير احملاصـــــــــــيل  واالجتماعية والثقافية احمللية. وجيب زيادة االســـــــــــتثمارات يف البحوث
النظر  اواخلضار والبقول، ناهيك عن احملاصيل املهملة واليتيمة(، بداًل من السلع األساسية الرئيسية. وينبغي أيضً 

يف القيود ويف املخاطر احملتملة للتكنولوجيا يف ما خص األمن الغذائي والتغذية والصــــــحة وســــــبل املعيشــــــة والبيئة. 
ول إليها بصـــــــورة من الوصـــــــ غي حتســـــــ ن البنية التحتية، ال ســـــــيما اليت ختص نقل األغذية، وأن يتمكن اجلميعوينب

 متكافئة.
 

 إن القيادة، فضــــــــالً عن آليات احلوكمة الشــــــــاملة، من املســــــــتوى العاملي إىل .احملركات الســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية -25
امج  النظم الغذائية املســتدامة؛ وتصــميم الســياســات والرب من أجل: االســتثمار يف ااملســتويات احمللية، ضــرورية جدً 
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وتنفيذها هبدف تعزيز النظم الغذائية، وحتســـــــــ ن األمناط الغذائية وتعزيز األمن الغذائي والتغذية، وختطي االختالل 
القتصادية  ايف ميزان القوى. وتتطلب املساءلة وااللتزام املستدام إرادة سياسية كبرية. وتتضمن احملركات السياسية و 

كذلك: العوملة واالســــــتثمارات األجنبية والتجارة؛ والســــــياســــــات الغذائية، مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية الغذائية 
القائمة على األغذية، والضـــــــرائب واإلعانات؛ وأســـــــعار األغذية وتقلب األســـــــعار؛ وحيازة األراضـــــــي؛ والنزاعات 

املمتدة، مثة حاجة ماســـــــــة إىل التدخالت املراعية للتغذية اليت  واألزمات اإلنســـــــــانية. ويف حاالت النزاع واألزمات
حتســــ ن األمن و  تربط االســــتجابة اإلنســــانية باســــرتاتيجيات أطول أجاًل، لتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصــــمود

 الغذائي والتغذية. 

 
عكس كذلك تفذُا بالعمق،  إن اخليارات الغذائية للفرد، مع أُا شــــــــــــــخصــــــــــــــية .احملركات االجتماعية والثقافية -26

الثقافات والشـــــعائر والتقاليد االجتماعية. والغذاء جزء مهم من الثقافة، ال ســـــيما للســـــكان األصـــــلي ن: فأنواع 
اهلويــة  وحتــدد للتقــاليــدالغــذاء اليت نســــــــــــــتهلكهــا وطريقــة إعــدادنــا وتنــاوهلــا إيــاهــا، ومع من، وأين، هي "خمــازن" 

د والعكس صحيح. بصورة متواصلة بالتأثري يف الثقافات والتقالي الغذائيةبيئات الالثقافية. وتقوم النظم الغذائية و 
لنســــــــاء واألمناط الغذائية. إذ بوســــــــع ا الغذائيةبيئات الأما العالقات ب ن اجلنســــــــ ن واألعراف فمن أبرز حمركات 

ن يف احلالة التغذوية ر يؤث   التأثري يف النمط الغذائي لألســــــــــــرة، وبصــــــــــــفتهن اجلهة الرئيســــــــــــية لتقد  الرعاية، فهن
ألطفاهلن. وبالتايل فذن متك ن النســـــــــــــاء والفتيات من خالل التعليم والتوعية والوصـــــــــــــول إىل املوارد واخلدمات، 

 عامل رئيسي لألمن الغذائي والتغذية.
 

لقســـــري، اتســـــبب النمو الســـــكاين وتغري  توزيع األعمار والتوســـــع احلضـــــري والنزوح والتهجري  .احملركات الدميغرافية -27
بتغيريات جذرية يف النظم الغذائية واألمناط الغذائية خالل العقود املاضـــــــية، وســـــــوف تبقى من احملركات الرئيســـــــية 

غذية فذن ذلك ســــــيجعل مكافحة اجلوع وســــــوء الت ايرتكز يف ِأشــــــد البلدان فقرً ومبا أن النمو الســــــكاين  مســــــتقباًل.
لغذائية من على النظم ا اا إضــــافيً ضــــغطً  رس التوســــع احلضــــريأصــــعب بالنســــبة إىل احلكومات. ومن املتوقع أن ميا

خالل زيادة الطلب على تنوع أكرب لألغذية. وســــــوف ميلي طلب املدن بشــــــكل متزايد األغذية احملددة اليت على 
ألمن الغذائي أن يكون م انعداوميكن الاملنتج ن الريفي ن زراعتها وكيفية جتهيز تلك األغذية وتوزيعها وتســــــــويقها. 

طفال الذين ينزحون عدد األ بشـــأنومثة قلق متزايد  ا للنزوح والتهجري القســـري ونتيجة هلما.يف الوقت نفســـه ســـببً 
ة يجراء النزاعات، ويواجهون بشـــكل متزايد خطر ســـوء التغذية، بســـبب عدم الوصـــول إىل األمناط الغذائية الصـــح

 فضاًل عن اخلدمات االجتماعية.
 

 لغذائية واألنماط الغذائية والتغذيةاالتجاهات اإليجابية للنظم ا
 

العديد من الربامج والســـــياســـــات الواعدة اليت  دف إىل خفض األعباء املتعددة لســـــوء التغذية، إىل  احاليً خيضـــــع  -28
لســـــــــــلة اإلمدادات عرب ســـــــــــ-متعددة للتدخل  ا. وتتيح النظم الغذائية نقاطً االختبار واالمتحان والتطبيق التدرجيي

الغذائية، وهي تتصــــل بســــلوك املســــتهلك ن. والتدخل ممكن وضــــمن البيئات ا تنوعة اليت تؤثر عرب احملركات امل أيضــــً
 مباشرة أو غري مباشرة.النظم الغذائية، بصورة  يف

 اســــتحداث نقاط ، عربالتغذية بصــــورة إجيابية وســــلبية معً يف األمناط الغذائية وا اإلمدادات الغذائيةســــلســــلة وتؤثر  -29
غذية تؤثر يف القيمة التغذوية للغذاء املنتج. وتشـــكل ســـالســـل اإلمدادات نقطة ميكن اســـتغالهلا دخول وخروج للت
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من أجل حتســ ن التغذية بواســطة الزراعة، وال ســيما من خالل نظم اإلنتاج التقليدية اليت تركز على األغذية الغنية 
وهي كلها أنشــــــطة -توزيعها وتســــــويقها باملغذيات الدقيقة. وتؤثر ســــــالســــــل اإلمدادات يف كيفية جتهيز األغذية و 

ميكن أن تؤثر يف اجلودة التغذوية لألغذية املتاحة يف بيئة غذائية معينة. وبوســـــــع التوعية التغذوية للجهات الفاعلة 
 التغذية اليت تدخل إىل السلسلة.  على طول سلسلة اإلمدادات أن حتفزها على تعظيم مستوى

 
 ن شــــــراء واســــــتهالك املزيد من األغذية املغذية والصــــــحية. وعلى الرغم من أن هلكســــــتللم البيئات الغذائيةوتتيح  -30

البيئات احلضــرية  وال ســيما يف-يف البلدان ذات الدخل املرتفع  الغذائيةبيئات الجمموعة كبرية من األحباث تصــف 
اليت حتد  العوامل. وتتضـــمن االدخل املتوســـط واملنخفض أقل عددً فذن عدد البحوث املتاحة حول البلدان ذات -

من الوصــــــول إىل األطعمة املغذية والصــــــحية، القيود االقتصــــــادية وقلة املعرفة، وتدين الطلب الناجم عنها. بيد أن 
الســــــــياســــــــات والربامج اليت تركز على بيئة األغذية قد نفذت حول العامل، مبا يف ذلك النهج الرامية إىل: حتســــــــ ن 

وتوفري اخليارات الصــــــحية يف املؤســــــســــــات العامة؛ صــــــحاري الغذاء؛ يف الوصــــــول إىل األطعمة املغذية والصــــــحية 
وتشــــــجيع األمناط الغذائية األكثر صــــــحية من خالل األنظمة واملواصــــــفات والضــــــرائب واإلعانات والســــــياســــــات 

 والتوسيم واإلعالنات. التجارية
 

وتؤدي ر. ة صــــحية ومســــتدامة أكثإىل خيارات غذائي توجه املســــتهلك نأن وبوســــع األنظمة واملعلومات والتثقيف  -31
احلمالت اإلعالمية واالتصـــــال اهلادف إىل تغيري اجتماعي وســـــلوكي، وتؤدي برامج احلماية االجتماعية واخلطوط 

ألدلة أن يف زيادة التوعية والتأثري يف ســـــــــــلوك املســـــــــــتهلك ن. وتفيد ا اذائية القائمة على األغذية، دورً التوجيهية الغ
بشــأن  اامج االتصــال جيب أن تتضــمن أفكارً دها قد ال تؤدي إىل تغيريات ملحوظة، وأن بر املعلومات والتوعية وح

قليدية والطهي أما الرتويج لألغذية التخطوات قابلة للتطبيق، من أجل تغيري العادات لكي تصـــــــــــبح أكثر فعالية. 
 فيد يفحية، فكلها أمور تومتك ن املســـــتهلك ن، ال ســـــيما النســـــاء منهم، ليكونوا مناصـــــرين لألمناط الغذائية الصـــــ

 التأثري يف اخليارات الغذائية.
 

درة يواجه التحديات اخلاصـة به، ولكن جلميعها الق اا أم حديثً ا أم خمتلطً ل نظام غذائي، سـواء أكان تقليديً وإن ك -32
التغذية، اآلن و على فتح مسارات حمددة باجتاه االستدامة واألمناط الغذائية األكثر صحية اليت تعزز األمن الغذائي 

ويف املســـــتقبل. وال جيب النظر إىل النظم الغذائية "احلديثة" على أُا اهلدف النهائي. فذن النظم الغذائية التقليدية 
واع النظم لصـــانعي الســـياســـات. وحتتاج أن إهلامونظمها املعرفية املتصـــلة هبا متلك قيمة ضـــمنية وقد تكون مصـــدر 

ألمن الغذائي ا ا غذائية صحية أكثر ولكي تعززحتسينات مكيفة لكي تقدم أمناطً  الغذائية الثالثة تلك مجيعها إىل
 والتغذية للجميع.

 
ينبغي للســــــــياســــــــات والربامج أن تركز على إتاحة أمناط غذائية صــــــــحية والقدرة على  ،النظم الغذائية التقليديةيف  -33

 يما أصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية، الذينبلوغها. وقد ينطوي ذلك على اســـــــــرتاتيجيات حلماية املزارع ن وال ســـــــــ
الصـــاف ن لألغذية، واملعرضـــ ن بوجه خاا للصـــدمات اخلارجية. وبوســـع  ينرت شـــيكونون يف أغلب األحيان من امل

نقل األغذية وبذدماج  وبتســــهيل ازين اليت تســــمح بتخزين أكثر أمانً االســــتثمارات يف البنية التحتية ومنشــــ ت التخ
اغذية وجتهيزها، أن تســــــــــــــاعد الناس التكنولوجيات مثل تدعيم األ ة. وينبغي يف تلبية احتياجا م التغذوي أيضــــــــــــــً

اللتدخالت  أن تدعم توفر األمناط الغذائية الصــــحية بأســــعار مقبولة، مبا يف ذلك األغذية الغنية بالربوتينات  أيضــــً
   وباملغذيات الدقيقة.
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 ن البنية التحتية ية وحتســـذالرامية إىل تعزيز ســـالمة األغ تكتســـي الســـياســـات والربامج ،النظم الغذائية املختلطةيف  -34
أمهيًة معينة وال سيما يف القطاع غري الرمسي. ناهيك عن أن تلك النظم الغذائية قابلة لتحسينها كذلك عرب تطبيق 
حوافز ســـعرية )مثالً من خالل الضـــرائب واإلعانات( وفرض القيود على التســـويق، وحتســـ ن التوســـيم، واحلمالت 
الرتوجيية والتحفيز على األطعمة املغذية وحوافز تقســــــــــــــيم املناطق لزيادة الوصــــــــــــــول إىل جتار التجزئة الذين يبيعون 

 نخفضة الدخل.األطعمة املغذية يف املناطق امل
 

ينبغي لصـــــــــانعي الســـــــــياســـــــــات أن يركزوا على تشـــــــــجيع إتاحة األمناط الغذائية املنوعة ، النظم الغذائية احلديثةيف  -35
عليهم السعي . و اضعفً حية والقدرة على الوصول إليها، وال سيما بالنسبة إىل األشخاا املهمش ن واألكثر والص

إىل احلد من اســتهالك األغذية العالية التجهيز والقليلة املغذيات، عرب اســتهداف القطاعات اليت تنتجها )أي من 
لسكريات حمتوى األغذية من الدهون املقابلة وا خالل فرض قيود على التسويق، وقيود على احملتوى، واشرتاط ذكر

املضـــــافة على بطاقات التوســـــيم( فضـــــالً عن اســـــتهداف املســـــتهلك ن )من خالل اإلعانات والضـــــرائب والتثقيف 
بط عامة تالتغذوي(. فبوســـع هذا النوع من الســـياســـات التخفيف من بعض التبعات الســـلبية على الصـــحة اليت تر 

 بالنظم الصحية احلديثة.
 
 رجمة األدلة إلى أفعالت
 

هناك حتفيز قوي على العمل، ولكن هناك عوائق عدة تعرتض وضـــــع ســـــياســـــات وبرامج فعالة وتنفيذها. فالعمل  -36
يتطلب االعرتاف باحلق يف الغذاء، ومنح األولوية هلذا املنظور القائم على احلقوق بالنســــــــــــــبة إىل أكثر الشــــــــــــــرائح 

ج ه قطعتها احلكومات، وأهداف التنمية املســتدامة نفســها، تشــدد على النُ ا. ومع أن التعهدات األخرية اليتضــعفً 
القــائمــة على احلقوق، فــذن العــديــد من البلــدان مل يعرتف بعــد هبــذا احلق. وتطرح صــــــــــــــراعــات القوى حتــديــات، 

 تســــــتخدم شــــــركات األغذية عرب الوطنية قو ا االقتصــــــادية لعرقلة العمل الســــــياســــــي الرامي إىل حتســــــ ن النظم إذ
واألمناط الغذائية. كما أن تضارب املصاحل يعيق األهداف، وهو لحصل ح ن ختتلف سياسات أو ممارسات الفرد 

بيئات لاأو املؤســـــســـــة عن األهداف الصـــــحية والتغذوية. وتشـــــمل األمثلة البارزة تســـــويق األغذية واملشـــــروبات يف 
ألطفال، ن والســـكريات واألمالح اليت تســـتهدف اغري الصـــحية، والرتويج اإلعالين لألغذية الغنية بالدهو  الغذائية

 قيام القطاع بتمويل حبوث منحازة.فضاًل عن 
 

أما البيئات التمكينية فهي تلك اليت تتمتع فيها احلكومات باإلرادة الســـــــياســـــــية فضـــــــالً عن التنســـــــيق واملســـــــاءلة  -37
عفاً. وإن الطبيعة والشــرائح األكثر ضــ واالســتجابات الفعالة املطلوبة لتحســ ن التغذية وتلبية احتياجات املهمشــ ن

النظام. والتنسيق على مستوى الفرد واملؤسسات و  اا وتنسيقً ا تعاونيً اعات لسوء التغذية تتطلب التزامً املتعددة القط
ضـــروري على املســـتوى العمودي )ب ن الوزارات املختلفة ومن املســـتوى الوطين إىل احمللي( واألفقي على حد ســـواء 

ااعات وأصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين(. ويســـــتوجب التنفيذ الفعال )أي عرب القط ة ألدوار تعاريف واضـــــح أيضـــــً
ومســـــــــؤوليات أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة كافة، ومســـــــــاءلة قائمة على الثقة والشـــــــــمولية والشـــــــــفافية والتحقق. وتعتمد 

  أيًضا على اإلشراف والرصد. االستجابات الفعالة 
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ة مار يف التغذية ويف التمويل ويف القدرات البشـــــرية واحلركات االجتماعيمن االســـــتث اوســـــوف يتطلب النجاح مزيدً  -38
واالئتالفات والشــــبكات. ويســــتوجب حتســــ ن األمن الغذائي والتغذية اســــتثمارات كبرية، ولكن ميكنه توفري منافع  

ن اكبرية على املدى البعيد من حيث خفض التكاليف املتعلقة بالصــــــــــحة وتشــــــــــجيع النمو االقتصــــــــــادي يف البلد
 املتوسطة الدخل من الشرلحة الدنيا.

 
 اديً جموينبغي لألوســـــــــــاط املعنية بالتغذية اســـــــــــتغنام هذه املرحلة جلعل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  -39

 هلذا اهلدف، ينبغي للمجتمع الدويل أن يتبا أهداف التنمية اقوي. وإنفاذً ا  و العمل امللموس وذا أثر وموجهً 
مة بالرتابط يف ما بينها، ومعاجلة مجيع أشـــــــــكال ســـــــــوء التغذية بالتزامن. وســـــــــيتطلب ذلك من مجيع من املســـــــــتدا

لى وا إىل العمـــل. وينبغي تقييم اجلهـــات الفـــاعلـــة عالنظم الغـــذائيـــة وواليـــة األمن الغـــذائي، أن يهب   عيتفـــاعلون م
أم صــــــغرية احلجم، ودعمها من أجل  والبيئة الغذائية، ســــــواء أكانت كبرية اإلمدادات الغذائيةمســــــتوى ســــــلســــــلة 

ملســــــتهلك ن ااالنتقال  و الزراعة والنظم الغذائية املراعية للتغذية. وجيب تكييف احللول لكي تواكب تغري  طلبات 
 وتفضيال م وأذواقهم.

 
 التوصيات

 
 اإلعمال التدرجيي للحق يف يفتعترب جمموعة التوصـــــيات التالية اليت تســـــتكمل النتائج الرئيســـــية هلذا التقرير، مبثابة مســـــامهة 

ا يف ما خص الصــــــــحة والتغذية  الغذاء الكايف والتغذية. فالنظم الغذائية تصــــــــيغ األمناط الغذائية للناس والنتائج اليت لحققُو
 ار األمم.سالمة الكوكب ويف استقر ورفاههم بصورة عامة. كما أن طريقة إنتاج األغذية وتوزيعها واستهالكها تؤثر يف 

 
 يات الشاملةالتوص

 
 تعزيز إدراج مسألة التغذية في السياسات والبرامج والميزانيات الوطنية -1
 

 عاون مع أصحاب المصلحة المعنيين:على الدول، بالت
 

االعرتاف بتنوع النظم الغذائية )التقليدية واملختلطة واحلديثة( وتصــــميم ســــياســــات وبرامج متصــــلة بســــياقها  )أ(
 اط الغذائية املتنوعة.نظم واألمنوتدعم تعايش ال

 .وطنية للتنمية والصحة واالقتصادوإدراج ُج النظام الغذائي الذي يركز على التغذية ضمن اخلطط ال )ب(
وتيســـــري حوار شـــــامل، ووضـــــع اســـــرتاتيجيات تغذوية على املســـــتوي ن الوطين واحمللي، تركز على حتســـــ ن  )ج(

 .الغذائيةبيئات ال
أجل حتســـــــ ن األمناط الغذائية والتغذية من خالل التنســـــــيق املعزز عرب وتشـــــــجيع اتســـــــاق الســـــــياســـــــات من  )د(

املياه واإلصــــــحاح والنظافة، والصــــــحة والتعليم والســــــياســــــات و القطاعات، مبا يشــــــمل الزراعة والبيئة والطاقة 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.الضريبية و 
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أجل  يات الوطنية والســـعي إىل أكرب ت زر ممكن مناملخصـــصـــة لإلنفاق على التغذية يف امليزان احلصـــةوزيادة  )ه(
 لى الزراعة وعلى النظم الغذائية.حتس ن النواتج التغذوية ضمن حدود اإلنفاق احلايل ع

وحتســــــــــــــ ن التثقيف الغذائي والتغذوي يف أ اء اجملتمع من خالل الربامج التثقيفية الشــــــــــــــعبية وغريها من  )و(
 اخلطط املالئمة.

عرب االســــــــــــــتثمار يف قوة عاملة مؤلفة من خرباء التغذية، وعرب تثقيف جيل جديد من  القدراتوحتســــــــــــــ ن  )ز(
 ئيي التغذية ضمن النظام الغذائي.أخصا

 
 تعزيز التعاون العالمي من أجل وضع حد للجوع ولسوء التغذية -2
 

 دول وللمنظمات الحكومية الدولية:ينبغي لل
 

أجل دعم نظم غذائية أكثر اســتدامة، ومعاجلة كافة أشــكال ســوء  املســاعدة اإلمنائية الرمسية من حصــةزيادة  )أ(
 املعدية املتصلة بالنمط الغذائي.التغذية ومنع األمراض غري 

وتفــادي اجملــاعــات املــدمرة واملكلفــة عرب تقويــة النظم الغــذائيــة احملليــة والــدعم اإلمنــائي األبعــد مــدى، وعرب  )ب(
 عات احمللية وقدر ا على الصمود.دعم قدرات اجملتماالستثمار يف املساعدات اإلنسانية اليت ت

 

 ائيةواألنماط الغذ الغذائيةبيئات التناول تأثيرات االتفاقات التجارية واالستثمارية في  -3
 

 دول والمنظمات الحكومية الدولية:ينبغي لل
 

ددة األطراف تعية املثر االتفاقات التجارية واالســـــــتثمار ؤ من خالل االســـــــتعانة بتقييم مســـــــبق، ضـــــــمان أال ت )أ(
 واألمناط الغذائية. الغذائيةيئات بالعلى  اوالثنائية، سلبيً 

االتفاقات التجارية واالســـــــــتثمارية املتعددة األطراف والثنائية مع الســـــــــياســـــــــات التغذوية  اتســـــــــاقوضـــــــــمان  )ب(
 ال إىل نظم غذائية أكثر استدامة.وتشجيعها على االنتق

 
 لمجموعات محددةمعالجة نقاط الضعف التغذوية  -4
 

 ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية:
 

حمددة لضـــــــمان قدرة اجملموعات الضـــــــعيفة واملهمشـــــــة )مبا يف ذلك صـــــــغار األطفال واملراهقات  تدابرياختاذ  )أ(
والنســــاء احلوامل واملرضــــعات واملســــن ن، واملرضــــى أو األشــــخاا املعرضــــة مناعتهم للخطر، وفقراء األرياف 

 كاف.  أو حتقيقها بوجه األصلي ن( على بلوغ أمناط غذائية متنوعة ومغذية ومناسبة ثقافيً والسكان ا
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 تحسين النتائج التغذوية عبر تعزيز حقوق النساء وتمكينهنّ  -5
 

 ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية:
 

 ذلك على املوارد، مبا يفمتكافئة للحصـــــول  اضـــــمان أن توفر القوان ن والســـــياســـــات للرجال والنســـــاء فرصـــــً  )أ(
 األراضي واملوارد املالية والتقنية واملياه والطاقة.

واالعرتاف بأمهية عمل الرعاية غري مدفوع األجر بالنســـــــــبة إىل الصـــــــــحة البشـــــــــرية واألمن الغذائي والتغذية،  )ب(
لك. وتشــجيع ذ وتثمينه. وتيســري إعداد األطعمة املغذية على مســتوى األســرة مع إدراك الوقت الذي يتطلبه

 اية غري مدفوع األجر ضمن األسرة.إعادة توزيع عمل الرع
وتعزيز مشـــاركة نســـاء األرياف ومتثيلهن على مســـتويات صـــنع الســـياســـات كلها بالنســـبة إىل األمن الغذائي  )ج(

 تغذية، لضمان مراعاة وجهة نظرهن.وال

خســــارة  يؤدي قرار اإلرضــــاع الطبيعي إىلبيئة متكينية لتشــــجيع الرضــــاعة الطبيعية وضــــمان أال  واســــتحداث )د(
 النساء ألمنهن االقتصادي أو ألي من حقوقهن.

 
 االعتراف بتضارب المصالح ومعالجته  -6
 

 الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين:ينبغي للدول والمنظمات الحكومية 
 

املصــلحة،  نة ب ن أصــحابحتديد حاالت تضــارب املصــاحل واالعرتاف هبا وكذلك بعالقات القوى غري املتواز  )أ(
 ووضع آليات تشاركية، من أجل معاجلة تلك احلاالت يف صنع السياسات وتنفيذها.

)أي حمددة، قابلة للقياس، ميكن بلوغها،  SMARTآليات للشــفافية واملســاءلة تســتخدم مؤشــرات  وضــمان )ب(
ن أجل مفتوحة للجميع، م( وااللتزامات اليت تتابع من خالل نظم رصــــــد منســــــقة و واقعية، حســــــنة التوقيت

 منع تضارب املصاحل ومعاجلته.
مبا يشــــــــــــــمل محاية العلماء من اإلجراءات االنتقامية  غري املربرين والفســــــــــــــادالنفوذ التغذية من  علوممحاية  )ج(

 والرتهيبية، من خالل قواعد مناسبة يتم رصدها وإنفاذها بفعالية.
 
 لنظم الغذائية والتغذيةتحسين جمع البيانات وتقاسم المعارف بشأن ا -7
 

 ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني:
 

تشــــجيع البحوث، املركزة على التغذية وذات الصــــلة بالســــياســــات، اليت تتناول النظم الغذائية والطلب على  )أ(
يئات بلالتخصــــــــــــصــــــــــــات، من أجل فهم احملركات والعوامل احملددة لاألغذية، بواســــــــــــطة ُج النظم املتعددة 

 قرارات.، واخليارات الغذائية فضاًل عن الثغرات البارزة يف هذا النوع من الالغذائية
حتســــ ن إتاحة وجودة النظم املعلوماتية املتعددة القطاعات )من خالل الوصــــول املفتوح إليها عند املقتضــــى(  )ب(

لغذائية ومكونات األغذية والبيانات املتصــــــــــــلة بالتغذية، من أجل حتســــــــــــ ن وضــــــــــــع اليت تســــــــــــج ل األمناط ا
 السبل املتوائمة جلمع البيانات. السياسات واملساءلة، مبا يف ذلك من خالل تشجيع
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واالســــتثمار يف النظم التشــــاركية من أجل تقاســــم املعارف وأفضــــل املمارســــات ب ن أصــــحاب املصــــلحة يف  )ج(
 فكرية والثقافية للشعوب األصلية.، مع احرتام احلقوق الذائيةاإلمدادات الغسلسلة 

لية أي قادة اجملتمعات احمل -باملعارف واخلربات واألفكار لألفراد من خارج الوســــــــــــط التغذوي  واالســــــــــــتعانة )د(
والطهاة واملشـــــرتين يف املتاجر الكربى واملؤثرين يف وســـــائل التواصـــــل االجتماعي وقادة الشـــــباب وأصـــــحاب 

 اء البلديات واجملتمعات احمللية.ريع الشباب ورؤساملشا
 

 وسلوك المستهلكين الغذائيةبيئات الو  الغذائيةمدادات اإلالتوصيات عبر سالسل 
 

 غذائيةالمدادات اإلتعزيز فرص تحسين األنماط الغذائية ونتائج التغذية على امتداد سالسل  -8
 

 طاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:ينبغي للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والق
 

ذائية غا واملســــــــــــــامهة يف جودة األمناط الاليت تســــــــــــــاهم يف إنتاج أطعمة مغذية ومتكيفة حمليً  املبادراتدعم  )أ(
 وتنوعها، مبا يف ذلك عرب:

 
 ا ودعمها؛ظم الرتاث الزراعي اهلامة عامليً محاية ن 
 البيولوجي الزراعي احمللي؛لتنوع وتوفري حوافز إلنتاج أطعمة مغذية، ومحاية ا 
  ئة؛املراعية للبيوتوفري حوافز للممارسات الزراعية اإليكولوجية وغريها من املمارسات الزراعية 
 اإلمدادات الغذائيةى امتداد سالسل والرتويج لألطعمة املغذية واألمناط الغذائية املستدامة عل. 

 
 ذائية وتعزيزها، مبا يف ذلك عرب:ادات الغومحاية القيمة التغذوية على امتداد سالسل اإلمد )ب(

 
  حتســــ ن الرتابط ب ن العرض والطلب يف الريف وعند ختوم املدن وداخلها، من أجل اقرتاح جمموعة منوعة

أكثر من األطعمة املغذية للمســــــــتهلك ن، ودعم االقتصــــــــادات احمللية بواســــــــطة البا التحتية واألســــــــواق 
 ك التجارة اإللكرتونية؛مبا يف ذلوالتكنولوجيات املالئمة، 

   ن احلماية أو تضيف قيمة تغذوية؛ووضع وتعزيز سياسات وممارسات وتكنولوجيات تؤم 
  وتعزيز املمارســـات والتكنولوجيات الرامية إىل حتســـ ن الســـالمة الغذائية وخفض الفاقد واملهدر من جودة

 خاا للسموم الفطرية.األغذية وإيالء اعتبار 
 

 ك عرب:ا للمستهلك، مبا يف ذلاد األغذية صحيً أن يكون إمد وضمان )ج(
 

  توفري حوافز مالية وتروجيية لبائعي التجزئة وألصــــــــــــــحاب حمال بيع األغذية، مبا يشــــــــــــــمل بائعي أطعمة
الشـــارع، ألجل بيع أغذية آمنة ومصـــنوعة بكمية أقل من الصـــوديوم وبنســـبة أعلى من الزيوت الصـــحية 

 ر؛والفاكهة واخلضا
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 لوجي و ك عرب وضــــــع نظام للرصــــــد من أجل خفض التلوث الكيميائي وامليكروبيومحاية صــــــحة املســــــتهل
 واملياه؛ إلمدادات الغذائيةال

  وحتســـــ ن حوكمة ســـــالمة األغذية والرقابة عليها من خالل املؤســـــســـــات والســـــياســـــات املالئمة على
من خالل االبتكارات والتكنولوجيات والتوســـــــــــيم وأيضــــــــــــا  اإلمدادات الغذائيةامتداد ســــــــــــالســــــــــــل 

 واملواصفات والرصد واإلشراف.

 

 الغذائيةبيئات التحسين جودة  -9
 

ســـــــــنة من أجل حملا الغذائيةبيئات الللجنة أن تنظر يف إمكانية صـــــــــياغة خطوط توجيهية طوعية حول  ينبغي )أ(
 أمناط غذائية صحية.

 
 ينبغي للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:

 
ذلك يف وكجعل األطعمة املغذية أسهل مناالً ومالءمة يف األماكن العامة )كاملدارس واملستشفيات وغريها(  )ب(

 احلدائق املنزلية واملدرسية واألسواق الريفية من أجل توفري تنوع وجودة أعلى لألمناط الغذائية.
غذية مبا يف ذلك ية الرتويج لألطعمة املوتصـــــــميم وتنفيذ ســـــــياســـــــات وأنظمة كفيلة بتحســـــــ ن البيئة املبنية بغ )ج(

 أنظمة تقسيم املناطق واألنظمة الضريبية الرامية إىل خفض صحاري ومستنقعات الطعام.
 ه.توسيم على العبوات يسهل تفسري  الصحية الواردة على عبوات األغذية واعتماد نظام املزاعموتنظيم  )د(
ري فضــــــمان اجلودة وإنشــــــاء نظم عاملية أفضــــــل للرقابة، من أجل تو وتعزيز املعايري الوطنية لســــــالمة األغذية و  )ه(

 املعلومات يف الوقت احلقيقي.
التدرجيي لإلعالنات واحلمالت الرتوجيية لألغذية غري الصحية، ال سيما ما خيص منها األطفال  والسحب )و(

 واملراهق ن.
 حليب األم . وممارسات لتطبيق املدونة الدولية لتسويق بدائل سياساتوإرساء  )ز(

 
 توليد الطلب من جانب المستهلكين على األطعمة المغذية -10

 
 ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية بدعم من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:

 
وضـــــــــع خطوط توجيهية عاملية ووطنية لألمناط الغذائية الصـــــــــحية واملســـــــــتدامة، وحتديد طرق جلعل اخلطوط  )أ(

 .ية قابلة للتطبيق وسهلة االستخدام من جانب املستهلك نالتوجيه
ووضــع ســياســات اقتصــادية واجتماعية تزيد الطلب على األطعمة املغذية وختفض الطلب على األطعمة القليلة  )ب(

 املغذيات، مثل إرساء سياسات ضريبية قائمة على األدلة ختص األغذية اليت تتفاوت قيمتها الغذائية.
ة إىل نتائج النقديتؤدي برامج احلماية االجتماعية مثل برامج التغذية يف املدارس والتحويالت وضــــــــــــمان أن  )ج(

 تغذوية حمسنة.
ســــــــــــــيلة وأمهية الغذاء يف الرتاث الثقايف، باعتبارها و  يوتشــــــــــــــجيع الثقافات الغذائية، مبا فيها مهارات الطه )د(

 لتشجيع التثقيف التغذوي.
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 المقدمة
 
. إمنا ال ميكن اإلعمال املطرد هبذا احلق يف العامل من دون قيام نظم غذائية يتمتع كل إنسان باحل  ق يف غذاء كاف.

عملية ومستدامة تضمن حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع حاضراً ومستقباًل، وتوف ر غذاءً صحياً،  ودة وكمية كافيت ن، 
 وميسور التكلفة، وآمناً ومقبوالً ثقافياً.

 
التغذية  ميع أشكاله )نقص التغذية، والنقص يف املغذيات الدقيقة، والوزن الزائد والسمنة( ما زال يؤثر  غري أن سوء 

على كل بلد يف املعمورة، ويشكل عائقاً كبرياً أمام حتقيق األمن الغذائي العاملي والتغذية املالئمة والتنمية املستدامة. وبالتايل، 
 0.8طريق وضع سياسات ومبادرات واستثمارات جريئة. وبالفعل، ما زال حوايل  من الضروري اختاذ إجراءات ملحة عن

مليار نسمة يعانون اليوم من اجلوع، ويواجه مليارا شخص نقصاً يف الفيتامينات أو املعادن األساسية بينما يعاين ما يقارب 
لزائد عقود املاضية، يزداد معدل الوزن امليار شخص بالغ من الوزن الزائد والسمنة. ويف ح ن أن اجلوع تراجع يف ال 1.9

والسمنة بوترية سريعة يف أ اء العامل كافة، مبا يف ذلك يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل وبالتايل، ال ينبغي التغاضي 
 عن هذا اجلانب.

 
حية تستند غري صوتنجم مجيع أشكال سوء التغذية عن أمناط غذائية سيئة، ومعارف وموارد غري مالئمة، وبيئات  

مجيعها إىل أسباب كامنة. كما تؤثر النظم الغذائية على أنواع األغذية املنتجة وعلى طبيعة انتقاهلا من املزرعة إىل املائدة. 
لذا، فذن العجز عن إقامة نظم غذائية قادرة على توفري تغذية أفضل، وتقليص األثر البيئي الناشئ عنها يف الوقت ذاته 

عالية سيما وأن انعكاسات سوء التغذية على صحة اإلنسان ويف اجملال االقتصادي واالجتماعي والبيئي  يفضي إىل تكلفة
يف املائة من مجيع األطفال دون اخلامسة من العمر بنقص التغذية. كذلك، يول د  45مدم رة. وترتبط الوفيات لدى حوايل 

اللوات يعان ن  شئة عنه عرب األجيال نظراً إىل احتمال أن تلد األمهاتسوء التغذية تكلفًة اقتصادية مرتفعة وتنتقل األعباء النا
من سوء التغذية أطفاالً يف حال من سوء التغذية يكربون بدورهم ليصبحوا أشخاصاً بالغ ن يعانون أيضاً من سوء التغذية. 

فهي غري  عي، ومن استهالك وهدر مفرط ن،وأم ا النظم الغذائية العاملية احلالية، مع ما يرافقها من إنتاج على النطاق الصنا
مستدامة، وتسب ب تدهورًا بيئياً كبريًا وتلوثًا وتلحق أضرارًا جسيمة بالنظم الطبيعية. لذا، من الضروري مبكان اعتماد ُج 

 جديد مجاعي ومتكامل لتوجيه املوارد الطبيعية لكوكبنا.
 
عية وللنظم فة املتأتية عن سوء اإلدارة اجلماعية للموارد الطبيويف حال استمرت االجتاهات احلالية، سوف ترتفع التكل 

الغذائية يف العامل، علماً أن آثار هذه الزيادات سوف تكون األقوى يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت تتخب ط يف 
لتداخل ب ن ظهر حاليًا هذا اأشكال جديدة من سوء التغذية يف ح ن أن األشكال القدمية منه مل تتالش بعد. وبالتايل، ي

يف املائة من البلدان اليت تتوفر بيانات بشأُا مستوياٌت متزامنة وحادة من نقص التغذية والوزن  44األعباء: حيث تظهر يف 
(. وكما يبي نه هذا التقرير، مثة خيارات ميكن أن يتخذها 2016الزائد/السمنة )املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، 

نعو السياسات وغريهم من أصحاب الشأن لتغيري هذا الواقع. وقد تسر ع هذه اخليارات وترية تراجع نقص التغذية فيما صا
 حىت أُا قد تبدأ بعكس هذين االجتاه ن. -تبطئ وترية ازدياد الوزن الزائد والسمنة 
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اإلمدادات ل وعوملتها كما باتت سالس ويف ظل التوسع احلضري، ازداد منو الدخل، وتعز ز توحيد الصناعات الغذائية 
أطول، وأصبحت البيئة الغذائية أكثر تعقيداً. ويوف ر هذا االجتاه فرصًا عديدة لتعزيز أو خفض القيمة التغذوية  الغذائية

شأ فرا نلألغذية. كذلك، فيما تستجيب الصناعة الغذائية إىل ارتفاع القوة الشرائية، وترك ز السوق وإزالة القيود املالية، ت
 عديدة لزيادة أو خفض القيمة التغذوية لألغذية.

 
وليس من السهل أبداً العمل على تغيري النظم، سيما وأنه ينبغي معاجلة احلقوق املكتسبة، والتحديات الفنية والقيود  

عو القرارات يف ناليت تفرضها املوارد البشرية واملالية، وجيب أن تكون اجلهود مستمرة يف هذا الصدد. كذلك، يضطلع صا
اختاذ اإلجراءات، لكن جيب أن يشعروا أُم قادرون على القيام بذلك. ويف  مبوجب ومسؤوليةالقطاع ن العام واخلاا 

الوقت احلاضر، يتوج ه الزخم السياسي إىل اجلهات اليت ترمي إىل صياغة نظمها الغذائية لتحس ن التغذية. كما أن أهداف 
ة شكل أداة املساءلة األساسية يف العامل يف جمال التنمية املستدامة يف السنوات اخلمس عشرة املقبلوهي ت -التنمية املستدامة 

 تتعل ق إىل حد  كبري باألمن الغذائي، والتغذية، واملناخ، واالستهالك املستدام والكرامة اإلنسانية. -
 

تغيري جذري  ذائية القائمة، بل  ن حباجة إىلوبالتايل، مل يعد كافياً إجراء بعض اإلصالحات السطحية يف نظمنا الغ 
داخل النظم الغذائية اليت باتت اليوم متنوعة ومعقدة، وب ن هذه النظم. ولغرض االستدامة، جيب أن ترك ز اخليارات السياساتية 

ل ب مدخالت خمتلفة طللنظم الغذائية على النتائج البيئية، والتغذوية والصحية املرتتبة عليها. بالفعل، إن أغذية خمتلفة تت
)مثل الطاقة، املياه، األمسدة، البنية التحتية( لزراعتها، وحصادها، وجتهيزها، وختزينها، ونقلها، واملتاجرة هبا، وتسويقها وبيعها 

دل ة، ألبالتجزئة. وتول د النظم الغذائية أيضاً مستويات متباينة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وبالنسبة إىل ما تظهره ا
جيب أن يط لع صانعو القرارات على مجيع التداعيات التغذوية، والصحية، واالجتماعية واالقتصادية والبيئية املتأتية عن 
ا بالنسبة إىل النظام الغذائي، وأن يبحثوا فيها. وقد تبدو التكاليف يف األجل القصري لإلجراءات  القرارات اليت يتخذُو

تفعًة، إمنا ستكون تكلفة عدم اختاذ أي إجراءات أعلى بعد وسيما أُا قد حتمل معها إرثًا مريعاً احملددة يف هذا التقرير مر 
 يؤثر على أجيال املستقبل.

 
، إىل حد  كبري 2016ويف هذا السياق، يرك ز عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية الذي أُطلق يف أبريل/نيسان  

وفري من التقارير الصادرة عن جمموعة واسعة من األجهزة عن النظم الغذائية اليت ترك ز  على النظم الغذائية، كما دافع عدد
على  و أكرب على التغذية وتكون مراعية للبيئة. وشد دت ندوة مشرتكة ب ن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

تعزيز النظم الغذائية من أجل حتس ن األمن الغذائي على الضرورة امللح ة ل 2016اليت انعقدت يف ديسمرب/كانون األول 
والتغذية. وقد الحظت هذه الندوة أن معظم التقارير السابقة بشأن النظم الغذائية ال تشري إىل اإلجراءات اخلاصة بالنظم 

ا من هذا التنفيذ. وأفضى ذلك  ىل وضع خطة عمل إالغذائية اليت ميكن لصانعي القرارات تنفيذها والنتائج اليت قد يتوقعُو
أمكن حتقيقه بشكل ملموس يف العقد املاضي، حبيث يتبعها مجيع العامل ن يف جمال حتقيق األمن الغذائي والتغذية،  تورد ما

 ويتخذون إجراءات على مستويات خمتلفة. 
 

، إىل فريق 2015ألول اوقد طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دور ا الثانية واألربع ن املنعقدة يف أكتوبر/تشرين  
قدكم إىل اللجنة يف دور ا يُ  التغذية والنظم الغذائيةاخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية إعداد تقرير عن 

رباء، . ويستند هذا التقرير إىل التقارير السابقة الصادرة عن فريق اخل2017الرابعة واألربع ن املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول 
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خاصة وأن عديداً منها ذات صلة وثيقة  وانب خمتلفة يف النظم الغذائية )مبا يف ذلك التقارير بشأن الزراعة املستدامة والثروة 
احليوانية، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، واحلراجة املستدامة، والفاقد واملهدر من األغذية(. ويرمي هذا التقرير إىل 

عضاء واملشارك ن يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف اختاذ إجراءات جريئة وحامسة حبيث تقوم النظم الغذائية يف مساعدة األ
 العامل بتعزيز التغذية على  و أكرب وبصورة مستدامة.

 
، 2017وبصورة خاصة، يعرض هذا التقرير قاعدة األدل ة للتقارب ب ن سياسات اللجنة بشأن التغذية ما بعد عام  

 ، ، وعقد األمم 2014عام ل واملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذيةبالبناء على الزخم السياسي املستَمد من احلق يف غذاء كاف.
املتحدة للعمل من أجل التغذية، وأهداف التنمية املستدامة وبرامج سياسية أخرى تسعى إىل حتس ن التغذية من خالل 

 تقرير سوف يوف ر التوجيهات بشأن السياسات وإجراءات الربامج املتوجب وضعها يف سياقاتالتنمية املستدامة. واألهم أن ال
 حمددة من سوء التغذية، إضافًة إىل أوجه الت زر البيئي واملقايضات املتأتية عنها.

 
فراد ويف ائية لألحتليل كيفية تأثري النظم الغذائية يف األمناط الغذ (1)أما الغاية من هذا التقرير فذات شق  ن، مها:  

تسليط الضوء على السياسات والربامج الفعالة القادرة على حتديد معامل النظم الغذائية، واملسامهة يف  (2)النتائج التغذوية؛ 
 التغذية احملسنة، وضمان إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهالكه بطريقة مستدامة حتمي احلق يف الغذاء الكايف للجميع. 

 
والبيئات الغذائية  ،اإلمدادات الغذائيةل ل هذا التقرير ثالثة مكو نات رئيسية للنظم الغذائية: سالسل كذلك، لحد د ولح 

وسلوك املستهلك. ويف ح ن أن النظم الغذائية حامسة األمهية، ال ميكنها أن تعا  مبفردها األعباء العديدة اليت يفرضها سوء 
نفعة القصوى، جيب أن تكون هذه السياسات والربامج منسقة عرب التغذية. ولغرض أن لحصل إمجايل السكان على امل

خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك مثاًل الزراعة، وصناعة األغذية، والتجارة، والبيئة، والطاقة، والصحة، واملياه واإلصحاح، 
 والتعليم، واحلماية االجتماعية، واملساواة ب ن اجلنس ن ومتك ن املرأة. 

 
عرض النهج اإلمجايل املعتمد، واإلطار املفاهيمي للنظم الغذائية وحتديد هذه النظم ملالمح األنظمة ويبدأ التقرير ب 

الغذائية والتغذية. أم ا الفصل الثاين فيصف بذجياز األعباء املتعد دة املتأتية عن سوء التغذية وتداعيا ا الصحية واالجتماعية 
ستقبل. يفية تغري  األنظمة الغذائية وما قد تكون عليه هذه النظم يف املواالقتصادية، يف ح ن ينظر الفصل الثالث يف ك

ويبحث الفصل الرابع يف دوافع التغيريات يف النظم الغذائية بينما لحدد الفصل اخلامس األدل ة وأفضل املمارسات الناشئة 
حاول استنباط تغذية. وأم ا الفصل األخري فيعن السياسات والربامج القائمة واملتصلة بالنظم الغذائية، واألمناط الغذائية وال

بعض السبل للمضي قدماً لرتمجة األدلة إىل واقع ملموس. كذلك، تب ن  دراسات حالة قصرية اجملموعة الواسعة من التجارب 
املصلحة  أصحابالعملية املنحى املوجهة إىل الدول و  التوصياتالعملية يف سياقات خمتلفة. ويقد م التقرير أيضاً سلسلًة من 

املتحدة للعمل  ومسامهتها يف عقد األمم االرتقاء بالتغذيةاآلخرين لالسرتشاد هبا يف عمل جلنة األمن الغذائي العاملي يف 
 (. 2025-2016من أجل التغذية )
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 تمهيد السبيل: النهج واإلطار المفاهيمي  -1
 
كون أيضاً مالئماً الدنيا لالستمرار يف احلياة فحسب، إمنا يالناس باحلق يف غذاء. كاف. ال يليب املتطلبات  يتمتع مجيع 

(. أم ا اإلطار املفاهيمي والنهج اإلمجايل الواردان 2012من الناحية التغذوية للصحة والرفاه )اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
 احلق. يف هذا التقرير فيوج ههما اهلدف العام الذي يقضي باملسامهة يف اإلعمال املطرد هبذا 

 
ويرد د الرتكيز على التغذية واألنظمة الغذائية يف هذا التقرير صدى دعوات مماثلة إىل العمل صادرة عن العديد من  

اخلطط الدولية اليت حتد د أهدافًا عاملية، مبا يف ذلك حتد ي األمم املتحدة للقضاء على اجلوع، وعقد األمم املتحدة للعمل 
مية املستدامة. وسيكون من الضروري جدًا إعادة توجيه النظم الغذائية حبيث تدعم التغذية من أجل التغذية وأهداف التن

 3واهلدف  -من ب ن أهداف أخرى للتنمية املستدامة  -)القضاء على اجلوع(  2بشكل أفضل من أجل حتقيق اهلدف 
 )الصحة اجليدة والرفاه(.

 
حلاجـــــة إىل وضع ُـــج شامل وإجراء حتــــو ل جذري يف الزراعة وقد ألقت تقارير عديدة صدرت مؤخراً الضـــوء على ا 

 Whitmee) 2030والنظـم الغذائيـة ملعاجلـة خمتلف األعبـاء النامجـة عن سوء التغذيـة واملسامهة يف حتقيق خطة التنمية لعام 
دويل للخرباء بشأن األمناط الغذائية املستدامة، ؛ والفريق ال2016؛ فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 2015 ،وآخرون
(. ويف تقرير 2016 ،وآخرون حدادأ؛ 2016؛ والفريق العاملي املعين بالزراعة واألمناط الغذائية من أجل التغذية، 2016

ألمهية غة ا" الذي حد د االجتاهات والتحديات البالمستقبل األغذية والزراعةبعنوان " 2017منظمة األغذية والزراعة لعام 
أن  ،اليت سوف تؤثر على األغذية والزراعة يف العقود املقبلة، كتب املدير العام للمنظمة، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا

"التغيريات التحو لية يف الزراعة والنظم الغذائية ضرورية يف كافة أ اء العامل" إذا ما أردنا أن  شد إجراءات ملموسة ومتسقة 
 أ(.2017ذية والزراعة، )منظمة األغ
 

وأم ا التحدي املشرتك ب ن النظم الزراعية والغذائية فهو يتمثل يف االستجابة على  و مستدام إىل االحتياجات املتزايدة  
ة يف األمناط الغذائية لدى أعداد متنامية من السكان، يف سياق تغري  املناخ وتزايد الضغوط على املوارد الطبيعية، مع  واملتغري 

، 2016إيالء اهتمام خاا إىل حقوق واحتياجات الفئات األكثر ضعفًا )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 
 (. يف هذا الصدد، لن يكفي العمل اجملزأ، بل إن النظم الغذائية يف العامل تتطل ب إصالحاً شامالً.2017

 
اط الغذائية ألمهية النظم الغذائية بالنسبة إىل األمن الغذائي، واألمنويف هذا السياق، يرمي التقرير إىل بناء فهم مشرتك  

والتغذية. ويوف ر هذا الفصل األول حملًة عامة عن اإلطار املفاهيمي املستخدم يف هذا التقرير، ويورد وصفًا للعناصر اليت 
سية للنظم الغذائية ، كما يصف النتائج الرئيتتشكل منها النظم الغذائية والبيئات الغذائية، ويعر ف األمناط الغذائية الصحية

 ويقرتح تصنيفاً هلا ميكن استخدامه ألغراض هذا التقرير. 
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 ولمحة عامة عن اإلطار المفاهيمي التعاريف 1-1
 
يضم  التايل: " يف تقريره عن الفاقد واملهدر من األغذية التعريف اعتمد فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية 
مجيع العناصر )أي البيئة والسكان واملدخالت والعمليات والبا التحتية واملؤسسات وسواها( واألنشطة اليت  نظام الغذائيال

ة ها وإعدادها واستهالكها، وخمرجات هذه األنشطة، مبا يف ذلك النتائج االجتماعيعتتصل بذنتاج األغذية وجتهيزها وتوزي
 أ(. 2014، ء الرفيع املستوى املعين بالتغذيةفريق اخلربا" )يئيةواالقتصادية والب

 
وال يعترب فريق اخلرباء األمن الغذائي والتغذية كنتيجة فحسب إمنا أيضاً كشرط مؤات. لتحقيق االستدامة. وهو يعر ف   

احملك لى بصورة ال تضع عبأنه "النظام الغذائي الذي يضمن األمن الغذائي والتغذية للجميع  النظام الغذائي املستدام
األمن الغذائي  ". كما أن اعتبارالقواعد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتوليد األمن الغذائي والتغذية لألجيال القادمة

والتغذية أولوية مركزية لتقييم استدامة النظم الغذائية سوف يساهم يف كسر الدو امة اليت يولدها سوء التغذية واألمراض عرب 
د واضعي السياسات يف ترمجة األدل ة إىل إجراءات ملموسة. وال جيب إطالقاً اعتبار األمن الغذائي األجيال، وسوف يساع

أ(. لذا، سوف ينظر هذا التقرير يف  2014، فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية)والتغذية كأحد متغريات املقايضة 
مكانية أن ترسم ألمناط الغذائية، وبالتايل على التغذية والصحة؛ ويف إكيفية تأثري النظم الغذائية على خيارات املستهلك ن وا

 اخليارات الغذائية املالئمة للمستهلك ن مالمح نظم غذائية أكثر استدامة.
 

وكل  من األجزاء التالية اإلطار املفاهيمي املستخدم يف هذا التقرير، ويفص ل العناصر اليت تتشكل  1 الشكليب ن   
غذائية. فهذه النظم، ودوافعها، واجلهات الفاعلة فيها والعناصر املكونة هلا ال تقوم مبعزل عن بعضها بل هي منها النظم ال

تتفاعل مع بعضها البعض ومع نظم أخرى )مثل نظم الصحة والطاقة والنقل(. كذلك، ترتابط هذه النظم وتتواجد يف دوائر 
(. وإىل حد  أبعد من مكو نات النظام Holling ،2011و Gunderson) متكيفة ومستمرة من النمو، وإعادة اهليكلة والتجد د

الغذائي حبد ذا ا، يشري هذا اإلطار إىل التفاعالت املذكورة سيما وأُا حتد د الروابط املعقدة القائمة ب ن النظم الغذائية 
 (.2011 ،وآخرون Neffونتائجها النهائية )

 
 ؛2015 ،وآخرون Lawrence ؛Ingram، 2011و أ؛GloPan ،2016سابقة )وقد مت  اقتباس هذا اإلطار من تقارير  

Andersen-Pinstrup وWatson، 2011و ؛Sobal يقد م ثالث إضافات ملحوظة:إمنا  أ(؛1998 ،وآخرون 
 
  يسلط الضوء على الدور املركزي لبيئة األغذية يف تسهيل اخليارات الغذائية املغذية، والصحية واملستدامة اليت يقوم

 (؛2-1هبا املستهلك )اُنظر اجلزء 
  1 ر اجلزءساسياً ب ن النظم الغذائية ونتائجها التغذوية والصحية )اُنظأدور األمناط الغذائية بوصفها رابطاً  يشدد  علىو-

 (؛ 3
  لبيئي( ايأخذ يف االعتبار آثار النظم الزراعية والغذائية على االستدامة يف أبعادها الثالثة )االقتصادي، واالجتماعي و و

 (.3-1)اُنظر اجلزء 
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 العناصر المكّونة للنظم الغذائية 1-2
 
مخس فئات رئيسية لدوافع التغيريات يف النظم  1الشكل لحد د اإلطار املفاهيمي املقرتح هلذا التقرير واملب نك يف  

افع السياسية واالقتصادية؛ الدوافع حتية؛ الدو الغذائية: الدوافع الفيزيائية البيولوجية والبيئية؛ االبتكار والتكنولوجيا والبنية الت
 (.Ingram، 2011االجتماعية الثقافية؛ والدوافع الدميوغرافية )

 
وتضم الدوافع  املناخ. م اإليكولوجي وتغرياوالبيئية املورد الطبيعي وخدمات النظالبيولوجية الفيزيائية  الدوافعتشمل و  

واالستثمارات اخلارجية والتجارة، والسياسات الغذائية، وحيازة األراضي، وأسعار السياسية واالقتصادية القيادة، والعوملة 
األغذية وتقلب األسعار، فضاًل عن النزاعات واألزمات اإلنسانية. أم ا الدوافع االجتماعية الثقافية فتضم  الثقافة، والدين، 

ري  توزيع األعمار والتوسع وتغفع الدميوغرافية النمو السكاين، والشعائر، والتقاليد االجتماعية ومتك ن املرأة. أخرياً، تشمل الدوا
. وسوف يعتمد التأثري النسيب لكل  من هذه الدوافع على نوع النظام الغذائي املعين، احلضري والنزوح والتهجري القسري

 الدوافعي مناقشة هذه (. وجتر 2015 ،وآخرون Nesheimونوع اجلهات املعنية ونوع اإلجراءات والسياسات املقرر  وضعها )
 .4مبزيد من التفصيل يف الفصل 

 
وسوف يركز هذا القسم على العناصر الثالثة الرئيسية اليت تتكو ن منها النظم الغذائية كما لحد دها اإلطار املفاهيمي:  

حتد د األمناط الغذائية  ،. وهذه العناصر، اليت تتأثر بالدوافعوسلوك املستهلك الغذائيةبيئات الو  ،اإلمدادات الغذائيةسالسل 
  والنتائج التغذوية، والصحية، واالقتصادية واالجتماعية النهائية للنظم الغذائية.

 
  الغذائيةمدادات اإلسالسل  1-2-1

 
من األنشطة واجلهات الفاعلة اليت تنقل األغذية من اإلنتاج إىل االستهالك،  الغذائية مداداتاإلسلسلة تتشكل  

ن : اإلنتاج؛ التخزيالغذائيةمدادات اإل(. وتشمل اخلطوات يف سلسلة Ruel ،2012و Hawkesضال ا )وإىل التخلص من ف
 (.1 الشكلوالتوزيع؛ التجهيز والتعليب؛ البيع بالتجزئة واألسواق )

 
العديد من اجلهات الفاعلة على نطاق كبري وصغري، يف  الغذائيةمدادات اإلوعند كل خطوة، يتدخل يف سالسل  

 (.Millar ،1985و Porterع ن العام واخلاا، اليت تتأثر بالدوافع املذكورة أعاله )القطا
 
كذلك، فذن القرارات اليت تتخذها جمموعة من اجلهات الفاعلة عند مرحلة من مراحل السلسلة تول د تداعيات  

ر هذه القرارات أيضاً على طريقة إنتاج أ(. وتؤث2014، فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية)بالنسبة إىل جهات أخرى 
(، وعلى األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية Fanzo، 2016و Downsاألغذية وجتهيزها على طول سلسلة اإلمدادات )

مة ي)توف ر األغذية؛ وإمكانية احلصول عليها، من الناحيت ن املادية واالقتصادية؛ واستخدامها؛ واستقرارها(، إضافًة إىل الق
 التغذوية لألغذية املنتجة واجملهزة.

 
أن تزيد القيمة التغذوية لألغذية من خالل زيادة إمكانية احلصول على  الغذائيةمدادات اإلوبذمكان سالسل  

الكلية والدقيقة، عرب التدعيم األحيائي مثاًل، وتدعيم األغذية أو حتس ن عملية ختزين األغذية القابلة للتلف املغذيات 



34 

اكهة واخلضار(، أو عن طريق خفض مستويات املواد املرتبطة باألمراض غري املعدية ذات الصلة باألمناط الغذائية )كالف
)مثل الدهون املتقابلة، ومستويات مرتفعة من الصوديوم(. إمنا قد ترتاجع أيضًا القيمة التغذوية لألغذية على طول سلسلة 

ألغذية وتلوثها(. ويستعرض هذا اجلزء بذجياز كل مرحلة من مراحل سلسلة )مثاًل يف حالة فواقد ا اإلمدادات الغذائية
 من منظور التغذية والنمط الغذائي.  اإلمدادات الغذائية

 
 نظم اإلنتاج

 
أ(، 2016تؤثر النظم الزراعية ونظم إنتاج األغذية على توفر األغذية والقدرة على شرائها )منظمة األغذية والزراعة،  

أ؛ فريق اخلرباء الرفيع املستوى 2007اط الغذائية وتنوعها )البنك الدويل لإلنشاء والتعمري/البنك الدويل وعلى جودة األمن
لى امتداد بينما تنتقل األغذية ع اإلمدادات الغذائية(. ويف ح ن ميكن أن تتدخل التغذية يف 2017و 2016املعين بالتغذية، 

تاحة، ومكان وكيفية إنتاجها ومجعها، قد تبلور بشكل ملحوظ األمناط السلسلة، فذن خمتلف أنواع وأصناف األغذية امل
ا حبد  ذا م.  الغذائية، وخباصة بالنسبة إىل الذين يستهلكون األغذية اليت ينتجُو

 
ل يولطاملا اجتهت االستثمارات الزراعية يف نظم اإلنتاج الغذائي والبحوث والتنمية املرافقة هلا إىل إيالء األولوية للمحاص 

أ( مقارنة مبحاصيل أخرى 2016الفريق العاملي املعين بالزراعة واألمناط الغذائية من أجل التغذية، األساسية والبذور الزيتية )
غالباً ما ُتسمى "حماصيل يتيمة"، وتكون ذات أمهية تغذوية واقتصادية حمتملة، خباصة بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية 

ثل الذرة الرفيعة والدخن؛ اجلذريات والدرنات كالبطاطا احللوة؛ البقول مبا يف ذلك اللوبياء سوداء )مبا يف ذلك: احلبوب م
ريق اخلرباء الرفيع فالع ن، والفاصولياء الشائعة، واحلمص، والبازالء اهلندية والفول السوداين؛ واخلضار اخلضراء الورقية( )

نوع نبات صاحل لألكل  7 000رغم أنه مت استخدام وزراعة ما ال يقل  عن (. نتيجًة لذلك، و 2016املستوى املعين بالتغذية، 
(، تطغى ستة حماصيل على مجيع احملاصيل املزروعة 2013 ،وآخرون Kahaneبوصفها مصادر غذائية هامة يف فرتة حمددة )

ة لألغذية ادات الوطنييف العامل: الذرة، واألرز، والقمح، وقصب السكر، وفول الصويا وزيت النخيل حيث تصبح اإلمد
(. ومن ب ن هذه احملاصيل، متثل الذرة والقمح واألرز أكثر 2014 ،وآخرون خوريأكثر فأكثر تشاهبًا من حيث تركيبتها )

العاملية )مبا يف ذلك األغذية البشرية، واألعالف واستخدامات أخرى( من املنتجات النباتية  اإلمدادات الغذائيةمن نصف 
ويف الوقت ذاته، يتجاوز  5(.2017ية/الشخص/اليوم( )قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة، )بالسعرات احلرار 

عدد متزايد من البلدان متناول الطاقة املوصى به للشخص الواحد، غري أن إمدادات املغذيات الدقيقة يف اإلمدادات الغذائية 
 (.2017 ،وآخرون Bealقد تراجعت )

 
( 2017( والغابات )2016رير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية بشأن الزراعة املستدامة )كذلك، تدعو تقا 

إىل وضع نظم إنتاج أكثر تنوعًا وتكاماًل على مستويات خمتلفة، كاملزرعة واجملتمع احمللي واملشاهد الطبيعية، وحىت على 
ناخ، على الصمود يف وجه صدمات خارجية )مبا يف ذلك تقلب امل مستويات أوسع نطاقاً هبدف تعزيز قدرة النظم الغذائية

أو الكوارث الطبيعية أو الصدمات االقتصادية( واملسامهة يف جودة األمناط الغذائية وتنوعها عن طريق إمدادات غذائية أكثر 
 (.2016 ،وآخرون Jones؛ 2017 ،وآخرون Herreroأ؛  2016تنوعاً )منظمة األغذية والزراعة، 

 
                                                      

 .ao.org/faostat/en/http://www.f :2017يوليو/متوز  22يف  زيارة املوقع تمت    5 

http://www.fao.org/faostat/en/
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 لتخزين والتوزيعا
 
جيب أن خُتز ن األغذية اليت ال يستهلكها مباشرة املنتجون حبد  ذا م لغرض استهالكها أو توزيعها يف وقت الحق.  

، يؤثر كل من سالمة األغذية والفاقد واملهدر من جودة األغذية إىل حد  اإلمدادات الغذائيةويف هذه املرحلة من سلسلة 
كما أن ختزين وتوزيع األغذية القابلة   6أ(.2014لغذائية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، بعيد على جودة األمناط ا

للتلف يول دان العديد من الفرا لتلوث األغذية وحلصول فاقد ومهدر يف جودة األغذية مبا خيل ف عواقب سلبية على 
مساك لفاكهة واخلضار واألغذية احليوانية املنشأ )مثل اللحوم، واألاألمناط الغذائية والصحة. فاألغذية القابلة للتلف مثل ا

إمنا تتطلب ختزين السالسل املرب دة والنقل ما مل ُتستهلك خالل فرتة  7واحملار، والبيض ومنتجات األلبان( غنية باملغذيات،
 املناطق الريفية املناطق، ال سيما يفزمنية قصرية وعلى مقربة وثيقة من منشئها. وقد ال تكون هذه املرافق متاحة يف مجيع 

 حيث البنية التحتية للطرقات رديئة يف بعض البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
 
ملرتفعة وبدرجة أقل، البلدان ا -ويتمثل أحد التحديات اهلامة اليت تواجهها هذه البلدان من حيث سالمة األغذية  

فيفها كن أن يتلوث العديد من األغذية األساسية باألفالتوكس ن إذا مل يتم جتيف األفالتوكس ن. بالفعل، مي -الدخل أيضاً 
وختزينها بشكل مالئم، األمر الذي قد يفضي إىل عواقب خطرية مثل سرطان الكبد كما قد يرتبط بالتقز م لدى األطفال 

(Gong 2012؛ املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، 2002 ،وآخرون.)  
 

                                                      

 الفاقد واملهدر من جودة األغذية إىل النقصان يف خاصية من خواا جودة األغذية )التغذية، املظهر، وغري ذلك( املرتبط بتدهور املنتج، يفيشري "  6 
 أ(.2014 )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، "مجيع مراحل سلسلة األغذية من احلصاد إىل االستهالك

 .1-3-1يرد شرح مصطلح "الغين باملغذيات" يف اجلزء  7 



 

 

 ذية  اإلطار المفاهيمي للنظم الغذائّية لألنماط الغذائّية والتغ 1  الشكل

 
 

 االستخدام الحصول التوافر

 أهداف التنمية المستدامة

 اإلجراءات السياساتّية والبرامجّية والمؤسسّية

النتائج التغذويّة 
 والصحّية

 االجتماعي ة
 االقتصادي ة

 البيئي ة

 التأثيرات

 الكمّية
 النوعّية
 التنّوع
 السالمة

 سلوك المستهلك األنماط الغذائّية

اختيار مكان اقتناء األغذية اليت 
سيتم شراؤها وإعدادها وطهيها 

 وحفظها وتناوهلا ونوعها

 البيئات الغذائّية

 توافر األغذية والوصول المادي إليها )قربها(
 

 الوصول االقتصادي )القدرة على اقتنائها(
 

 تالترويج واإلعالن والمعلوما
 

 جودة األغذية وسالمتها

 سالسل اإلمدادات الغذائّية

 نظم اإلنتاج

 التخزين والتوزيع

 التجهيز والتعليب

 البيع بالتجزئة واألسواق

املزارعون، السكان السكان األصليون، األعمال 
التجاري ة الزراعي ة، أصحاب األراضي واملزارع، مصايد 

 األمساك، اهليئات املالي ة

 الناقلون واألعمال التجاري ة الزراعي ة واملوز عون

صانع التعليب، صناعة األغذية واملشروبات، الشركات م
 الصغرية واملتوسطة احلجم

جت ار التجزئة، البائعون، أصحاب متاجر األغذية، 
 والتج ار، مقدمو خدمات املطاعم، جت ار اجلملة

المحركات الفيزيائّية 
 والبيولوجّية والبيئّية

االبتكار والتكنولوجيا ومحركات 
 البنية األساسّية

 المحركات الديمغرافّية المحركات االجتماعّية والثقافّية ةالمحركات السياساتّية واالقتصاديّ 

 النمو السكاين 
 تغري  التوزيع العمري

 احلضريالتوس ع 
 اهلجرة والنزوح القسري

 الثقافة
 األديان والطقوس

 العادات االجتماعي ة
 متك ن املرأة

 القيادة
 العوملة والتجارة 

 النزاعات واألزمات اإلنساني ة
 أسعار األغذية وتقل با ا

 حيازة األراضي 

 االبتكار
 ا التكنولوجي

 البنية األساسي ة

 رأس مال املوارد الطبيعي ة
 خدمات النظام اإليكولوجي

 تغري  املناخ
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 التجهيز والتعليب
 

يساهم جتهيز األغذية وتعليبها يف األمن الغذائي والتغذية من خالل الوقاية من الفاقد واملهدر يف نوعية األغذية  
ديد عمر السلعة، ومن خالل زيادة التوفر البيولوجي للمغذيات وحتس ن اخلصائص احلسية وامليزات الوظيفية لألغذية، ومت

 Weaver؛ و2010وآخرون،  van Boekelوالقضاء على امليكروبات والسموم اليت حتملها األغذية وحتس ن سالمة األغذية )
 (.2016وآخرون،  Augustin؛ و2014وآخرون، 

 
مل الوسائل الشائعة لتجهيز األغذية الطحن، التربيد أو التجميد، التدخ ن، التسخ ن، التعليب، التخمري والطبخ وتش 

فئات خمتلفة من األغذية اجمله زة وأمثلة عن هذه األغذية. وقد يؤثر  1الجدول (. يب ن  2016 ،وآخرون Augustinالبثقي )
(.  2010 ،وآخرون van Boekelىل سلسلة اإلمدادات أو خروجها منها )مدى جتهيز األغذية على درجة دخول املغذيات إ

كما أن األغذية اجملهزة بدرجة كبرية )املسماة أيضاً "األغذية الفائقة التجهيز"( تكاد تتضمن كميات من الدهون املشب عة، 
 ،وآخرون Monteiro؛ و1520 ،وآخرون Potiوالسكر والصوديوم أكثر من تلك املوجودة يف األغذية القليلة التجهيز )

2013.) 
 
(، 2016 ،وآخرون Augustin)وبذمكان جتهيز األغذية أن يبد ل حمتوى األغذية من املغذيات وتوفرها البيولوجي  

(. غري أن التجهيز قد خيف ض أيضاً القيمة التغذوية لألغذية من خالل Mozaffarian، 2016وأن حتس ن مذاقها ومالءمتها )
 ،Mozaffarian)املغذيات الرئيسية منها، األمر الذي يستوجب إضافتها جمددًا بعد ذلك إىل األغذية إزالة األلياف و 

(، أو من خالل إضافة مكو نات جيب أن تكون حمدودة ألسباب صحية، مبا يف ذلك مستويات غري ضرورية من 2016
 (.2016 ،وآخرون Augustin؛ و2014 ،ونوآخر  Weaverالصوديوم والسكر والدهون غري الصحية مثل الدهون املتقابلة )

 
 التصنيف بحسب درجة تجهيز منتجات األغذية والمشروبات :1الجدول 

 
 أمثلة التعريف الفئة
األغذية غير 

المجهزة/المجهزة 
 بدرجة قليلة

األغـــذيـــة األحـــاديـــة املكو ن، من دون تعـــديالت أو بتعـــديالت 
 طفيفة جداً 

ب، البيض، اللحوم دة، احلليـــمـــاملنتجـــات الطـــازجـــة أو اجمل
 .الطازجة واألمساك الطازجة

األغذية المجهزة 
 بشكل أساسي

األغــذيــة األحــاديــة املكو ن، اجملهزة مبكونــات غــذائيــة معزولــة أو 
لة عن طريق وسائل حفظ  معد 

ــــــة، األرز األبيض،  ــــــت، الطح ن، املعكرون الســـــــــــــــكر، الزي
 مل حة.ملاملعل بة غري ا اخلضارالفاكهة املعل بة غري احملال ة، 

األغذية المجهزة 
 بشكل معتدل

 
 األغذية األحادية املكو ن مع إضافة املنكهات إليها

حملل ى، ا املشـــــــــــروباملكســـــــــــرات اململ حة، الفاكهة املعل بة يف 
املعل بة مع إضـــــــــــــــافة امللح إليها، واخلبز باحلبوب  ضـــــــــــــــاراخل

 .الكاملة من دون إضافة السكر

األغذية المجهزة بدرجة  
 ية املتعددة املكونات، خبليط  معد  صناعياً األغذ كبيرة

ة مســـبقاً، اخلبز من احلبوب املكررة،  األطباق املختلطة املعد 
احلبوب اجلـــــــاهزة لألكـــــــل، الوجبـــــــات اخلفيفـــــــة اململ حــــــة، 
والكعك، والســـــــــــــــكاكر، واملشـــــــــــــــروبات احملال ة بالســـــــــــــــكر، 

 والكتشاب، والسمن النبات واملايونيز.
 .(2014) ،وآخرون Moubaracو ،(2015) ،خرونوآ Poti : مقتبس مناملصدر
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 البيع بالتجزئة واألسواق
 
اليت قد تكون قريبًة من اجملتمعات احمللية  8األسواق غري الرمسية أواألسواق الرمسية  إىلبعد جتهيز األغذية، تنتقل  

غذية بالتجزئة ترسم مالمح (. كذلك، فذن هذه األسواق ومتاجر بيع األ2003 ،وآخرون Argentiواألسر أو بعيدة عنها )
أن بيئة األغذية اليت يتخذ فيها املستهلكون قرارات الشراء. وقد وصف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية بش

جارة، ت( التحو ل اجلذري للنظم الزراعية والغذائية على مر  العقود املاضية، يف ظل العوملة، وحترير ال2016الزراعة املستدامة )
والتوسع احلضري، والزيادة يف الدخل والتغيري يف أساليب احلياة. بالفعل، هذه التحوالت واحلاجة إىل توفري األغذية ملدن 
ضخمة، واالستجابة إىل احلاجات الغذائية احلضرية املتنامية واملتطورة، سوف تصوغ يف العقود املقبلة سالسل اإلمدادات 

أ؛ واملعهد الدويل  2017يف تنظيم التوزيع، والبيع بالتجزئة واألسواق )منظمة األغذية والزراعة،  الزراعية والغذائية، وخباصة
 (.2017لبحوث السياسات الغذائية، 

 
كذلك، يؤثر االنتشار السريع لعدد أكرب من املتاجر الكربى النظامية وسالسل مطاعم الوجبات السريعة على أمناط  

(. ومثة أدل ة على أن ما يسم ى "ثورة Timmer ،2009؛ و2003 ،وآخرون Reardonذية )سلوك املستهلك واستهالك األغ
إلمدادات ا( تفضي إىل تغيريات تنظيمية سريعة يف كامل سلسلة 2008، وTimmer ،2007و Reardonاملتاجر الكبرية" )

بالتجزئة. ويواجه صغار   التقليدي نيف ح ن توف ر للمستهلك ن جمموعة أوسع من املنتجات بسعر أدل من البائع ن الغذائية
املزارع ن حتديات خاصة لالستجابة إىل متطلبات ومعايري سالسل املتاجر الكبرية، ونظمها املركزية اخلاصة باملشرتيات 

 واجمله زين الزراعي ن على نطاق واسع من حيث احلجم، والتكلفة، والسالمة، واجلودة واالتساق.
 
 Lang؛ وTimmer ،2008و Reardon) اإلمدادات الغذائيةعالقات القوة ضمن سالسل  كما تؤثر هذه الثورة على 
(. وينتقل مركز القوة واختاذ القرارات من املزارع ن واملنتج ن إىل التجار وبائعي التجزئة، ومن احلكومات Barling، 2012و

جة اليوم إىل والنظم الغذائية حبا ات الغذائيةاإلمدادإىل القطاع اخلاا واملؤسسات املتعددة اجلنسيات. لذا، باتت سالسل 
آليات حوكمة معقدة ومتعددة املستويات تشارك فيها جمموعة من اجلهات الفاعلة من القطاع ن العام واخلاا ومن اجملتمع 

 (. 2017 ،وآخرون Biénabe؛ و2009 ،وآخرون Langاملدين )
 
 الغذائيةيئات الب 1-2-2
 
اليت تول د  ةالثقافي ةواالجتماعي ةوالسياسي ةواالقتصادي ةاملادي ات، والفرا والظروفاقالسي البيئة الغذائيةتعين  

؛ والفريق 2014 ،وآخرون Swinburnالتوجهات اليومية، وحتدد األفضليات واخليارات الغذائية للناس وحالتهم التغذوية )
وهي تشكل واجهةً بينية تسمح لألشخاا حبيازة األغذية (. 2017العاملي املعين بالزراعة واألمناط الغذائية من أجل التغذية، 

ضمن النظام الغذائي األوسع نطاقاً. وبالنسبة إىل العديد من اجملتمعات احمللية، تتشكل بيئة األغذية من األغذية اليت تنتجها 
تكون األسواق احمللية  اًل حيثوتلك اليت تشرتيها من األسواق احمللية. وأم ا بالنسبة إىل آخرين، فذن بيئة األغذية أكثر مشو 

                                                      
ات غياب التخصص؛ استثمارات رأمسالية متدنية جداً؛ الروابط ب ن اإلنتاج واالستهالك؛ غياب احلساب :تتمتع األسواق غري الرمسية مبيزات خاصة مثل  8 

العمالة اجملانية تقريباً  دودة؛ أمهيةاحملتباينة أو املشرائية القدرة الملؤسسات الصغرى ذات املصرفية وعدم دفع مجيع الضرائب أو جزء منها؛ هيمنة األسر وا
القات مع القطاع العو بدًا أو يتقاضون أجرًا ضئياًل؛ أمن خالل متدرب ن يقدمون املساعدة أو أفراد من العائلة يتلقون الطعام إمنا ال يتقاضون أجرًا 

 كلفة أدل.تتوفري املواد اخلام بالريفي اليت غالباً ما تسمح ب
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(. وألغراض هذا التقرير، ُيستخدم التعريف التايل Hawkes ،2006واإلقليمية والدولية أكثر ترابطًا ب ن بعضها البعض )
 لبيئة األغذية:

 
 بيئة األغذية  1التعريف 

 
ستهلكون مع النظام فيه امل يتعاملالسياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي الثقايف الذي  بيئة األغذيةتعين  

 احلصول على الغذاء وإعداده واستهالكه. شأنبالختاذ قرارا م الغذائي، 
 

 مم ا يلي: بيئة األغذيةتتشكل 
 

 9"نقاط دخول األغذية" أو املساحات املادية حيث ميكن شراء األغذية أو احلصول عليها؛ 

 تتيح للمستهلك ن الوصول إىل هذه املساحات؛اليت  10وامليزات والبا التحتية للبيئة القائمة 

  واحملد دات الشخصية للخيارات الغذائية للمستهلك ن )مبا يف ذلك الدخل، والتعليم، والقيم، واملهارات، وما إىل
 ذلك(؛ 

 .واملعايري السياسية، واالجتماعية والثقافية احمليطة اليت تستند إليها هذه التفاعالت 

 
واألمناط الغذائية فهي: الوصول  11للبيئة الغذائية اليت تؤثر يف اخليارات الغذائية، وقبول األغذية أما العناصر األساسية 

املادي واالقتصادي إىل الغذاء )قرب املسافة والقدرة على الشراء(؛ واحلمالت الرتوجيية واإلعالنات واملعلومات املتعلقة 
 ،وآخرون Hawkes؛ و2014 ،وآخرون Swinburn؛ و1220 ،وآخرون Caspi) ابالغذاء؛ وجودة األغذية وسالمته

2015.) 
 
 ،Ahmedو Herforthكذلك، تغري  بيئة األغذية طريقة وصول األشخاا إىل األغذية، وإعدادها واستهالكها ) 

(. وقبل نصف قرن من الزمن، كانت معظم األغذية تُزرع الستهالك األسر من جانب Mozaffarian، 2016؛ و2015
زات الصغرية الذين كانوا يعيشون يف املناطق الريفية. وكان يتم شراء األغذية أيضًا من أسواق حملية صغرية. أصحاب احليا

أم ا اآلن، فقد باتت نسبة أكرب من األغذية اليت يشرتيها املستهلكون تنتقل عرب مسافات أطول. وقد أُنشئت متاجر كبرية 
 (.Reardon، 2008 و Mintenالالتينية منواً ملحوظاً ) يف أقاليم عديدة، حيث تشهد أسواق آسيا وأمريكا

 
ية الصحية تتيح للمستهلك ن القيام خبيارات غذائية صحية قادرة على حتس ن األمناط الغذائ الغذائيةبيئات الكما أن  

 صحية" ألُا ترو ج رييف مناطق عديدة من العامل "غ الغذائيةبيئات الوختفيف عبء سوء التغذية. إمنا يف الوقت ذاته، تُعترب 

                                                      

املطاعم، وتوفري العلف و مبا يف ذلك مثاًل: آالت البيع، األكشاك الصغرية، وحمال البقالة، واحملال الصغرية يف األحياء، واألسواق الرطبة، واملتاجر الكبرية،  9 
اصف العامة سواق النظامية وغري النظامية، واملدارس، واملستشفيات واملقالطبيعي، واإلنتاج لالستهالك الذات، واحلدائق احلضرية، وبنوك األغذية، واأل

(Herforth و Ahmed، 2015.) 
 السياقات من صنع اإلنسان والبنية التحتية اليت توف ر جماالً للنشاط البشري، اليت يعيش ويعمل فيها األشخاا على أساس يومي. 10 
 Caspiئتهم الغذائية احمللية وعم ا إذا كان اإلمداد باملنتجات يستجيب إىل معايريهم الشخصية )يشري القبول إىل مواقف الناس حيال صفات بي 11 

 (.2012 ،وآخرون
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للخيارات الغذائية غري الصحية من خالل تضليل التسويق واإلعالنات، وعرض منتجات غذائية غري صحية، وسياسات 
ها تتشكل إىل حد   التقليدية والصحية تتحو ل إىل بيئات مناسبة، لكن الغذائيةبيئات الالتسعري والتعليب. ويقول البعض إن 

عترب الغنية بالطاقة والفقرية باملغذيات اليت جتعل من الصعب على الناس القيام خبيارات صحية. ويُ  كبري من وفرة يف األغذية
 ؛2013 ،وآخرون Malikو ؛Friel، 2014و Bakerهذا التحو ل أحد أسباب ازدياد انتشار السمنة واألمراض غري املعدية )

 ،Cannonو Monteiroو ؛2015 نظمة الصحة العاملية،/مومنظمة الصحة يف البلدان األمريكية؛ 2013 ،وآخرون Moodieو
2012.) 

 
 توافر األغذية وإمكانية الوصول إليها مادياً )القرب(

 
إن توافر األغذية، أي اإلمدادات املالئمة باألغذية على الصعيدين الوطين والدويل، ال يضمن حبد  ذاته األمن الغذائي  

املادي  من حيث احلصول -ر. وإن عدم القدرة على احلصول على األغذية والتغذية على مستوى اجملتمع احمللي واألس
قد يزيد من خطر النقص يف التغذية، والسمنة واألمراض غري املعدية املرتبطة باألمناط الغذائية، حسب  -واالقتصادي عليها 

 .(2005 ،وآخرون Glanzو ؛Holsten، 2009و ؛2010 ،وآخرون Fengو ؛2015 ،وآخرون Duranالسياق )
 
ويعتمد احلصول املادي على األغذية أوالً على البيئة القائمة )وجود نقاط دخول األغذية وبا حتتية مالئمة للوصول  

إليها(. لكن الظروف اجلغرافية أو الفنية )البيئات املادية الطبيعية أو االصطناعية( يف البلدان الداخلية أو اجلزرية الصغرية، 
 التحتية املالئمة يف بعض البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، قد حتد  من إمكانية احلصول على إضافًة إىل غياب البا

 حار. صاألغذية وتوزيعها، وخباصة األغذية القابلة للتلف. وحىت يف البلدان املرتفعة الدخل، قد توصف بعض املناطق بأُا 
ملرتفعة الدخل على أن الصحاري الغذائية  اليت يوجد فيها . ومثة أدلة من بعض البلدان ا13أغذية مستنقعاتأو  12غذائية

عدد أقل من املتاجر الكربى، ومستنقعات أغذية وإمكانية أقل للحصول على منتجات طازجة وأغذية قليلة التجهيز غالباً 
 (.2010 ،وآخرون Roseو ؛2010 ،وآخرون Walkerما توجد يف املناطق املنخفضة الدخل واحملرومة )

 
ن البيئة القائمة ذا ا توف ر ملستهلك ن خمتلف ن مستويات خمتلفة من احلصول على األغذية رهنًا بالعوامل اليت غري أ 

 تؤثر على قدر م على التفاعل مع هذه البيئة القائمة مثل:
 

 التنقل: املسافة إىل نقاط دخول األغذية والوسائل املتاحة للنقل )أكانت خاصة أو عامة(؛ 

  اإلعاقة؛والصحة وظروف 

 والقدرة الشرائية لشراء أغذية مغذية؛ 

 والوقت املتاح، أجهزة ومعدات املطبخ الضرورية للطهو؛ 

 .واملعرفة واملهارات الالزمة إلعداد واستخدام األغذية السهلة املنال ضمن البيئة املعنية 

 

                                                      
من مسافة نقاط دخول األغذية" أو تدين انتشارها، ض"أي املناطق اجلغرافية اليت يكون فيها وصول املقيم ن إىل الغذاء مقيداً أو معدوماً جراء غياب   12

 .انتقال عملية
لصحية"، اأي املناطق اليت فيها فائض من األغذية "غري الصحية" وحيث الوصول إىل األغذية "الصحية" قليل. ملناقشة األغذية "الصحية" مقابل "غري   13

 .1-3-1أُنظر اجلزء 
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(. فالرتابط ب ن توف ر Ahmed، 2015و Herforthكذلك، يؤثر غياب توف ر أغذية معي نة على اخليارات الغذائية ) 
(. وقد بي نت الدراسات Ahmed، 2015و Herforthاألغذية واستهالكها ثنائي االجتاه، حيث يؤثر أحدمها على اآلخر )

اليت نظرت يف دور توف ر األغذية يف حتديد املتناول من الطاقة الغذائية عالقًة إجيابية متسقة ب ن توف ر األغذية الصحية 
 (.2012 ،وآخرون Caspi) واستهالكها

 
 القدرة على شرائها(الحصول االقتصادي على األغذية )

 
يعكس احلصول االقتصادي على األغذية )القدرة على شرائها( التكلفة النسبية لألغذية مقارنًة بدخل األسرة وقدر ا  

لدخل إىل إنفاق نسبة أكرب من (. ويتجه السكان يف البلدان املنخفضة واملتوسطة ا2013 ،وآخرون Powelالشرائية )
ميزانيتهم على األغذية يف ح ن أن السكان يف الكامريون وكينيا ينفقون نصف ميزانيتهم عليها وأكثر بعد يف نيجرييا، كما 

 .2 الشكليبينه 
 
 داخل ريويف ح ن أن اإلنفاق النسيب على األغذية يف البلدان املرتفعة الدخل يكاد يكون أدل بكثري، يظهر تباين كب 

البلدان إذ متيل األسر املنخفضة الدخل إىل إنفاق نسبة أكرب من دخلها على األغذية. ويف ح ن أن األسرة العادية يف 
يف املائة من األسر األشد  20فذن نسبة  14يف املائة فقط من ميزانيتها على األغذية، 4.6الواليات املتحدة األمريكية تنفق 

وبالنسبة إىل األكثر ضعفًا يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ويف البلدان املرتفعة  15املائة.يف  35فقراً تنفق ما يقارب 
الدخل، متثل إمكانية شراء أغذية غنية باملغذيات مثل األغذية احليوانية املنشأ، والفاكهة واخلضار حتدياً كبرياً. يف كندا مثالً، 

نتجات األلبان واخلضار والفاكهة مقارنًة باألسر املرتفعة الدخل تشرتي األسر املنخفضة الدخل كميات أقل من م
(Kirkpatrick وTarasuk، 2007.) 
 

                                                      

 coholic beverages, and cent of consumer expenditures spent on food, alPer“2016 SDA ERS Food Expenditure Series أُنظر: 14 

tobacco that were consumed at home, by selected countries, 2015”  
 .(expenditures.aspx-products/food-https://www.ers.usda.gov/data )متاح على املوقع:     

يلول أ)مت  الدخول إليه يف سبتمرب/ detail/?chartId=79643-gallery/gallery/chart-products/chart-https://www.ers.usda.gov/data: أُنظر 15 
2017). 

https://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx
https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?chartId=79643
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 (2015ميزانية األسر في بلدان مختلفة )في  نسبة التي تُنفق على األغذيةال : 2 الشكل
 

  

من نفقات املستهلك ن على األغذية، واملشروبات الروحية،  "النسبة املئوية USDA ERS 2016: سلسلة اإلنفاق على األغذية الصادرة عن املصدر
 products/food-https://www.ers.usda.gov/data-متاحة على املوقع: ،"2015والتبغ املستهلكة يف املنزل يف بلدان خمتارة، 

.aspxexpenditures. 
 
بالفعل، تؤثر أسعار األغذية، والضرائب واإلعانات اخلاصة باألغذية على القدرة على شراء األغذية وعلى األمناط  

االستهالكية. وبالطبع، تتمثل إحدى طرق حتفيز املستهلك ن لشراء بعض األغذية عوضًا عن غريها يف ضمان أن تكون 
 غذية األقل صحة أغلى مثناً. إمنا هذه ليست احلال يف معظم بلدان العامل. األغذية الصحية أخبس مثناً، وأن تكون األ

 
وتؤثر مستويات أسعار األغذية وتقل بها على القوة الشرائية لألسر، ورفاهها وأمنها الغذائي وتغذيتها. فاألسر الفقرية  

تقل ص  تأثراً. كما أن األسعار األعلى سوفاليت تنفق اجلزء األكرب من دخلها على األغذية كما هو مشار إليه أعاله، أكثر 
رفاه املستهلك ن، يف ح ن أن األسعار األدل تؤثر على املنتج ن. عالوًة على ذلك، يول د التقل ب يف أسعار األغذية أوجه 

ألجل الطويل ا عدم يق ن يف النظام الغذائي بأكمله، ويثبط االستثمارات وبالتايل، يؤثر سلباً على األمن الغذائي والتغذية يف
( يف آثار التغريات املومسية على تقلب 2009) Devereuxأ(. وقد نظر  2011)فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 

األسعار يف غانا وناميبيا ومالوي وإثيوبيا، وألقى الضوء على األثر السليب هلذا التقل ب على النتائج التغذوية. ففي مالوي، 
قة السببية ب ن أسعار الذرة وسوء التغذية لدى األطفال تداعيات وخيمة: بالفعل، ب ن أكتوبر/تشرين األول ختل ف العال

يات ستشفحاالت دخول امل، تضاعفت أسعار الذرة مرت ن يف ح ن ازدادت سبع مرات 2005ويناير/كانون الثاين  2004
، Devereux) الرتاجعبعد أن بدأت أسعار الذرة ب ت إىل مستويات خط األساساخنفض، مث بسبب سوء التغذية احلاد

2009). 
 
ويف ح ن أن العوملة زادت اخليارات وإمكانية احلصول على األغذية على مدار السنة يف أسواق أيسر حاالً يف العامل،  

اقة وذات قيمة طأظهرت البحوث أيضًا أن العوملة وحترير التجارة يرتبطان بزيادة احلصول على األغذية اجملهزة الغنية بال
املتوسطة  دان املنخفضة أولالبيف  -ويف بعض احلاالت، يف املناطق الريفية  -تغذوية ضئيلة أو معدومة يف املناطق احلضرية 

املنخفضة  لدانالب(. عالوًة على ذلك، يسجل الفقر املطلق مستويات عالية يف بعض Soysa ،2017و de Soysa) الدخل
الذي يفضي إىل عدم القدرة على احلصول االقتصادي على األغذية بسبب عدم توفر القوة  ، األمرأو املتوسطة الدخل

الشرائية لدى السكان. ونظرًا إىل أن العالقات ب ن الفقر، واإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي والتغذية معقدة، قد تؤثر هذه 
ة بنمو حمصول ، الذين يشهدون طفرًة زراعية مرتبطالصعوبة بشكل متناقض على السكان األكثر ضعفاً يف املناطق الريفية
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https://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx
https://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx
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نقدي. وهذه هي احلال يف منطقة سيكاسو يف مايل، اليت تشكل حزامًا لزراعة القطن، حيث لوحظ تدهور يف املؤشرات 
 (.Bocoum ،2012و Duryاالجتماعية عامًة، واألمن الغذائي خاصة )

 
 الحمالت الترويجية واإلعالنات والمعلومات

 
متاجر البيع بالتجزئة واألسواق بالرتويج لألغذية لدى املستهلك ن بطرق خمتلفة، مبا يف ذلك اإلعالنات، ووضع  تقوم 

العالمات التجارية والتسويق االجتماعي. كما أن الالفتات البسيطة، وتصميم املنتج، واللوحات اإلعالنية، واإلعالنات 
 ول األغذية، وأفضليات املستهلك ن، كما على سلوك الشراء وأمناطاإلذاعية والتلفزيونية سوف تؤثر مجيعها على قب

 Cairns؛ و2009 ،وآخرون Hawkes؛ و2006االستهالك، بصورة إجيابية وسلبية على السواء )منظمة اهلجرة الدولية، 
 (.2011، منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ و Kelly، 2013؛ و2013 ،وآخرون

 
إىل  (2013) وآخرون Cairns، خلص 2012و 2003الل الفرتة املمتدة ب ن عامي ويف استعراض منهجي ُأجري خ 

أن الرتويج لألغذية )مبا يف ذلك البث، واإلعالنات املطبوعة والرقمية؛ والتعليب، والتوسيم واحلمالت الرتوجيية يف نقاط 
مة التجارية( رخصة أو القائمة على العالالبيع؛ ووضع العالمات التجارية والرعاية؛ وتسويق البضائع واستخدام امليزات امل

يؤثر بشكل مباشر على أفضليات األطفال، واملعارف املتصلة بالتغذية، وأمناط االستهالك، وأخريًا على أمناطهم الغذائية 
وصحتهم، وأنه ُأحرز تقدم ضئيل يف ممارسات التسويق خالل الفرتة ذا ا. كذلك، أظهرت دراسة أخرى ُأجريت يف 

اً، مبا يف ذلك يف أمريكا اجلنوبية وآسيا، أن األطفال يف مجيع البلدان تعر ضوا إلعالنات تلفزيونية استخدمت تقنيات بلد 13
مقنعة موج هة لألطفال للرتويج ألغذية "غري صحية" مثل األغذية اليت حتتوي على كمية كبرية من السكر وعلى دهون غري 

 (.2010، وآخرون Kellyصحية )
 
يم األغذية ووضع اإلعالنات على عبوات األغذية، يف متاجر بيع األغذية بالتجزئة وعلى قوائم الطعام، ويشكل توس 

وسائل أخرى لتوفري املعلومات للمستهلك ن. فبطاقات توسيم األغذية ال حتد د أفضليات املستهلك ن فحسب، إمنا تؤثر 
 Campos؛ وStockley، 2005و Cowburnاملنتج )أيضًا على سلوك الصناعة من خالل التشجيع على تغيري تركيبة 

(. كما أن بطاقات التوسيم السهلة 2013 ،وآخرون Cairns؛ و2011؛ و2006؛ ومنظمة اهلجرة الدولية، 2011 ؛وآخرون
الفهم واملوجودة على واجهة العبوات، واملعلومات التغذوية على قوائم الطعام )مثل السعرات احلرارية أو حمتوى الصوديوم 

ا.يف ا ويستهلكُو   األغذية( تسمح للمستهلك ن اختاذ قرارات مستنرية بشأن األغذية اليت يشرتُو
 
وإضافًة إىل بطاقات التوسيم بشأن التغذية وسالمة األغذية، متثل اخلطوط التوجيهية الوطنية بشأن النظم الغذائية  

ن وف ر التوصيات بشأن األدل ة األحدث املتوفرة عالقائمة على األغذية مصدر معلومات هامًا آخر للمستهلك ن. فهي ت
تركيبة األغذية واملغذيات يف أمناط األغذية الصحية، على أن يتم تكييفها مع السياق الوطين. ورغم أن هذه اخلطوط 

توفري و  التوجيهية ال تفضي مباشرة إىل تغيريات يف أمناط األغذية، غري أُا قادرة على التأثري على أفضليات املستهلك ن
ولصانعي السياسات على السواء )منظمة األغذية والزراعة،  اإلمدادات الغذائيةاملعلومات للجهات الفاعلة يف سلسلة 

 (.2011، منظمة الصحة للبلدان األمريكيةو  ؛2013، وآخرون Kellyأ؛ و2016
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 جودة األغذية وسالمتها
 
لك )منظمة جتعله مقبواًل أو مرغوبًا به بالنسبة إىل املستهإىل صفات غذاء تؤثر على قيمته  و  جودة األغذيةتشري  

(. وتشمل هذه الصفات: احلجم، والشكل، واللون، والقوام، والنكهة، 2003األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 
ة"، "من دون ضويوتركيبة الغذاء )املكونات واملغذيات(، إضافًة إىل طريقة إنتاج األغذية أو جتهيزها )أي "األغذية الع

(. وهي تشمل أيضاً الصفات السلبية Grunert، 2005؛ و2010 ،وآخرون Florosأقفاا"، "من دون مضادات حيوية"( )
مثل التلف، والتلو ث باألوساخ، وتغيري يف اللون، والروائح الكريهة وصفات إجيابية مثل املنشأ، واللون، والنكهة، والقوام 

 (.2008 ،وآخرون Giustiوطريقة جتهيز الغذاء )
 
فتصف أثر الغذاء على صحة اإلنسان، وتشري إىل "مجيع األخطار، املزمنة أو احلادة، اليت جتعل  سالمة األغذيةوأم ا  

(. وهي تشري إىل سبل الوقاية من 2003األغذية ضارًة لصحة املستهلك )منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 
ألغذية، والناشئة عن تلو ث األغذية مبمرضات أو مواد كيميائية خالل إنتاج األغذية، وجتهيزها وختزينها األمراض اليت تنقلها ا

ونقلها وتوزيعها، وكذلك على نطاق األسرة. تشري أيضاً إىل املعايري والضوابط القائمة حلماية املستهلك ن من األغذية غري 
أمونة الغذائي والتغذية مرتابطان ارتباطاً وثيقاً، حيث تول د األغذية غري امل اآلمنة. بالفعل، إن سالمة األغذية وحتقيق األمن

دو امًة من األمراض )مثل اإلسهال( وسوء التغذية، مبا يؤثر بشكل خاا على األكثر ضعفاً )مبا يف ذلك األطفال، واملسن ن 
 أ(. 2015واملرضى( )منظمة الصحة العاملية، 

 
العامل حيث قد تتعرض سالمة األغذية إىل اخلطر فيما تنتقل األغذية عرب سلسلة  وهناك العديد من املواقع يف 

، الغدد الصماء يف اتاضطراباإلمدادات. بالفعل، ميكن أن تزيد خملفات املبيدات وبعض املمارسات الزراعية خطر حدوث 
(. 2011، وآخرون Mnif؛ و2009 ،وآخرون Aktarاألمر الذي يضاعف خطر اإلصابة ببعض أنواع مرض السرطان )

 وغالبا ما يكون سبب ا التأثريات الصحية املزمنة تناول مستويات منخفضة إىل معتدلة من السموم الفطرية لفرتات طويلة
)مبا يف ذلك األفالتوكس ن(، واملمرضات اليت تنتجها جمموعة واسعة من العفن الذي يظهر بصورة رئيسية خالل التخزين 

 (.2015، وآخرون Smithتبط األفالتوكس ن مثاًل بالتقزم )ما بعد احلصاد. فقد ار 

 
كذلك، يف ظل غياب التخزين والنقل بالسلسلة الباردة يف العديد من البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل قد  

لها األغذية. قتصبح األغذية القابلة للتلف غري آمنة لألكل، وقد تزيد من خطر نقل املمرضات واألمراض املالزمة هلا اليت تن
بالفعل، إن أعداداً كبرية من الفقراء الذين يعيشون يف مناطق ريفية أو يف األحياء الفقرية يف املدن ال ميكنهم احلصول على 
أغذية ومياه مأمونة، فيعانون بالتايل من اإلسهال وأمراض أخرى تساهم يف سوء التغذية. وتظهر أيضاً قضايا مستجدة يف 

رط للمضادات احليوية يف نظم تربية احليوانات إضافًة إىل خماوف كبرية من حدوث مقاومة للمضادات ظل االستخدام املف
عين ، مم ا قد يعر ض حياة البشر إىل خطر حقيقي )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املاإلمدادات الغذائيةاحليوية واألوبئة يف 

 (.2016بالتغذية، 
 
تها على أمناط االستهالك من خالل إحداث تغيريات يف أفضليات املستهلك وميكن أن تؤثر جودة األغذية وسالم 

أو يف القدرة على شراء األغذية. كما أن املخاطر واألزمات املتصلة بسالمة األغذية قد تؤثر إىل حد  بعيد وبصورة خاصة 
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دة والسالمة يؤدي إىل تداعيات على أ(. غري أن التمييز ب ن اجلو 2016على ما يشرتيه املستهلك )منظمة األغذية والزراعة، 
؛ ومنظمة Chang، 2014و Aungالسياسات العامة والتجارة، ويؤثر أيضًا على طبيعة نظام مراقبة األغذية ومضمونه )

 (.2003األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 
 
 سلوك المستهلك 1-2-3

 
فرد، بشأن على مستوى األسرة أو الذها املستهلكون، مجيع اخليارات والقرارات اليت يتخ سلوك المستهلكيعكس  

نوع اجلنس  )مبا يف ذلك توزيعه حبسب الغذاء الواجب شراؤه وختزينه وإعداده وتناوله، وبشأن توزيع الغذاء ضمن األسرة
 .وتغذية األطفال(

 
لعوامل املشـرتكة اجمموعة من  بالتفضـيالت الشـخصـية اليت تتحدد من خالل بشـكل واضـح ويتأثر سـلوك املسـتهلك  

واملعتقدات  الثقافةو  ، والقيم، والتقاليدمةالذوق واملالءب ن األشخاا والشخصية مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، 
(Glanz ؛ و1998، وآخرونSobal وBisogni، 2009)اســـــلوك املســـــتهلك يتأثر  . إال أن ليت ا ببيئة األغذية القائمة أيضـــــً

السابق، حمددات شخصية ومجاعية للخيارات الغذائية للمستهلك ن )مبا يف ذلك أسعار األغذية،  تضم، كما يبي نه القسم
 .والدخل، واملعرفة واملهارات، والوقت والتجهيزات، واملعايري االجتماعية والثقافية(

 

ك باختالف اللذا، ختتلف العمليات اليت يتم من خالهلا اختيار األغذية، وشرائها، وإعدادها وتقدميها لالسته 
األقاليم، والبلدان والثقافات، إمنا أيضاً ب ن اجملتمعات احمللية، واألسر واألفراد. ويفتقر العديدون من األشخاا إىل مهارات 
الطبخ اليت تسمح هلم باحلصول على أفضل النتائج التغذوية من األغذية املتاحة هلم، حىت إذا كانت العناصر املكو نة هلا 

ه احلاالت، قد يفض لون األغذية اجلاهزة اليت تتطل ب القليل من اإلعداد أو ال تتطلب أي إعداد، رغم أُا مغذية. ويف هذ
قد تكون أقل تغذية بكثري من األغذية املطهوة يف املنزل. كذلك، تشكل التكلفة مصدر قلق رئيسي، وقد مييل بعض 

تبارات تة. وعلى العكس، قد يتمكن آخرون من االلتزام باعاملستهلك ن إىل شراء أغذية متدنية التكلفة ألسباب مالية حب
 الصحة، ورفاه احليوان والبيئة لدى القيام خبيارا م الغذائية.  

 
. وميكن تغيري امةأمناط غذائية أكثر استد العتمادت فذن التغيريات اجلماعية يف سلوك املستهلك كفيلة بفتح مسارا 

( أو 2013، وآخرون Hollandsدف بيئة األغذية املعروفة "هبندسة اخليارات" )سلوك املستهلك من خالل تدخالت تسته
مثل احلوافز، وبرامج التعليم أو اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية، هبدف  16من خالل تدخالت "فاعلة"

ت انعدام املساواة ل الصحي قل صتوفري مزيد من املعلومات للمستهلك ن. وقد ثبت أن التدخالت الفاعلة اليت ترو ج لألك
 (.2016 ،وآخرون Mayénاالجتماعية يف األمناط الغذائية يف البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل )

 
كذلك، فذن العمليات الديناميكية والتأثريات خالل حياة الشخص حتد د خياراته الغذائية. فهذه العمليات تتأثر  

ة تفاعل األشخاا مع بيئتهم الغذائية وتوج ه سلوك الشخص يف األكل. ويقوم بأحداث وجتارب احلياة ومتلي كيفي
املستهلكون بصورة دائمة بالتفاوض بشأن قيم خيارا م الغذائية وحتقيق توازن فيها، ويصنفون األغذية ويعتمدون إجراءات 

                                                      
االجتماعية، يعين مصطلح "صفة الفاعل" القدرة الشخصية لألفراد واجملتمعات احمللية على القيام خبيارا م اخلاصة بشكل مستقل. وهو يف العلوم   16 

 ا.همن على عكس "اهليكلية" اليت تشري إىل األمناط االجتماعية البنيوية اليت تؤثر على اخليارات والفرا الشخصية أو حتد  
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السلوك الغذائي، رغم أن صل صلًة مباشرة بالشخصية وتأثريا ا تت الغذائيةبيئات الروتينية الختاذ قرارات غذائية متكررة. ف
جتارب احلياة وتأثريا ا حتد د أيضًا السلوك إمنا بصورة غري مباشرة. وتتأثر جتارب احلياة وتأثريا ا بدورها بالسلوك الغذائي 

 (.Bisogni، 2009و Sobalسيما وأن اخليارات الغذائية لألشخاا حتد د هويتهم ووضعهم التغذوي وصحتهم )
 
يواجه املستهلكون حواجز عديدة على صعيد الطعام الصحي، كما أن طريقة تفاعلهم مع األغذية ال تتأثر و  

ون مبعتقدا م وقرارا م اخلاصة فحسب، إمنا أيضاً باألشخاا املوجودين يف حيا م، وجمتمعا م وبيئتهم وبالثقافة اليت يعيش
 فيها.

 
 األنماط الغذائية 1-3
 
ذائية من األغذية الفردية اليت يستهلكها الشخص يف ح ن أن األمناط الغذائية هي الكميات تتشكل األمناط الغ 

والنسب، وجمموعات من خمتلف األغذية واملشروبات املوجودة يف األمناط الغذائية وتواتر استهالك هذه املنتجات عادة 
(Hu، 2002وتتفاعل األمناط الغذائية مع النظم الغذائية، ليس فقط كن .) ًكدافع تيجة للنظم الغذائية القائمة إمنا أيضا 

للتغيري يف النظم الغذائية املستقبلية. ويناقش هذا القسم األمناط الغذائية الصحية واملستدامة، إضافًة إىل مفاهيم األغذية 
قافية الرئيسية لألمناط ث"الصحية" مقابل "غري الصحية"، ويعرض بذجياز النتائج الصحية، والبيئية، واالقتصادية واالجتماعية ال

 الغذائية.
 

 األنماط الغذائية الصحية والمستدامة 1-3-1
 
جيب أن تليب األمناط الغذائية احلاجات من حيث الطاقة، وأن توف ر جمموعة متنوعة من األغذية ذات جودة تغذوية  

ن هلة املنال ومالئمة ثقافياً. وما معالية وأن تكون آمنة لالستهالك. ومن شأن هذه األمناط أن تكون معقولة الثمن، وس
نظام غذائي واحد وشامل و"مثايل"، إذ غالبًا ما يتم تكييف األمناط الغذائية مع السياقات والثقافات احمللية. إمنا ميكن 
تطبيق بعض املبادئ األساسية للمساعدة يف تعريف األمناط الغذائية "الصحية". وينص إعالن روما الصادر عن املؤمتر 

يف ذلك الوجبات  غذائية صحية ومتوازنة ومتنوعة مبا أمناطحتس ن التغذية يتطلب  دويل الثاين املعين بالتغذية على أن "ال
التقليدية حبسب املقتضى اليت تليب االحتياجات من املغذيات جلميع اجملموعات العمرية وكافة اجملموعات ذات االحتياجات 

ون املتقابلة، من هالك املفرط للدهون املشبعة والسكريات وامللح/الصوديوم مستثنية الدالتغذوية اخلاصة فيما تتفادى االسته
 (.2014" )منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، ب ن أمور أخرى

 
وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، "سوف يعتمــــد الوضع الصحيح لنظام غذائي متنوع، ومتوازن وصحي على االحتياجات  
العادات النشاط البدين( والسياق الثقايف واألغذية املتاحة حمليا و لفردية )مثل العمر، والنوع االجتماعي، ومنط احلياة ودرجة ا

 ب(. وتتمتع األمناط الغذائية الصحية عادة بامليزات التالية:2015" )منظمة الصحة العاملية، الغذائية
 

 قة الضرورية لالستمرار يف احلياة، ودعم النشاط البدين والوصول إىل: تتضمن األمناط الغذائية الصحية الطاالكمية 
وزن جسدي صحي؛ ومغذيات كلية ودقيقة بكميات كافية لالستجابة إىل احلاجات التغذوية والصحية الفردية.  
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لطاقة، اكما أُا حتد د االستهالك املفرط، وخباصة لألغذية الفقرية باملغذيات إمنا اليت تتضمن كميات كبرية من 
 والدهون املشبعة واملتقابلة، والسكر وامللح املضاف ن.

 يف  : تضم األمناط الغذائية الصحية جمموعة من األغذية الكثيفة باملغذيات من جمموعات األغذية األساسية مباالتنوّع
تية. وسوف ختتلف نباذلك اخلضار، والفاكهة، واحلبوب الكاملة، ومنتجات األلبان واألغذية الربوتينية احليوانية وال

أنواع وكميات حمددة من األغذية ضمن هذه اجملموعات، وال سيما األغذية األساسية، باختالف املوقع اجلغرايف 
 والسياق الثقايف.

 تتضمن األمناط الغذائية الصحية املغذيات الكلية والدقيقة الالزمة. وال جيب أن تضم األغذية مواد مضافة الجودة :
ري صحية مثل الدهون املتقابلة. كذلك، ميكن جتهيز األغذية إلزالة "مضادات املغذيات" أو املكو نات غري حمددة أو غ

أو األوكساالت اليت متنع امتصاا احلديد  "phytates" الفيتاتاليت حتول دون امتصاا املغذيات الرئيسية )مثل 
 (.Bloem، 2009و De Peeوالزنك( )

 الصحية األغذية واملشروبات اآلمنة لالستهالك. : تتضمن األمناط الغذائيةالسالمة 

  
 ،وآخرون Malik؛ و2014 ،وآخرون Koratب( ومؤلفون آخرون ) 2015يوصي كل  من منظمة الصحة العاملية ) 

(، باملبادئ التالية لوضع أمناط غذائية "صحية" )لألشخاا البالغ ن(، مبا لحول دون ظهور Mozaffarian، 2016؛ و2013
 ية  ميع أشكاله، واألمراض غري املعدية:سوء التغذ

 
  ري (،واملكسرات واحلبوب الكاملة )مثل الذرة غالفاصولياوالبقول )مثل العدس،  ضارالفواكه واخلزيادة استهالك

 اجملهزة والدخن والشوفان والقمح، واألرز البين(.

 دال، واألمساك واحملار، وما إىل ذلك( باعت األغذية احليوانية املنشأ )منتجات األلبان، واللحوم، والبيض، استهالك
 واحلد من استهالك اللحوم اجملهزة.

  خفض استهالك السكر املكر ر الذي يضيفه املصن ع، أو الطاهي أو املستهلك إىل األغذية أو املشروبات، والسكر
 املرك ز. اكهةاملرك ز املوجود بشكل طبيعي يف العسل، واملشروب احملل ى، ومشروبات الفاكهة وعصري الف

  ،الشمس، عبادو استخدام الدهون غري املشبعة أو الزيوت النباتية )املوجودة مثالً يف األمساك، واألفوكادو، واملكسرات 
 النخيل وزيت والزبدة الدهنية اللحوم يف مثال املشبعة )املوجودة لدهونعوضًا عن االزيتون(  وزيت الكانوال وزيت
(. أم ا الدهون املتقابلة الصناعية، أو الزيوت املهدرجة جزئياً والدهون والسمن جلنبوا والقشطة، اهلند، جوز وزيت

 والسمنخبوزة، واألطعمة امل املقلية، واألطعمة اخلفيفة، والوجبات السريعة والوجبات املصنعة األغذية يف)املوجودة 
 .القابلة للفرد(، فهي ال تدخل ضمن النظام الغذائي الصحي واملواد النبات

 
ج األمناط الغذائية للحد  من مرض ارتفاع ضغط الدم  ُُ ، باالستناد 17وهذه التوجيهات مشاهبة جداً ألمناط غذائية مثل 

إىل جتربة هذه النهج، اليت بي نت أن اتباع نظام غذائي خمف ض للدهون وغين بالفاكهة واخلضار ومنتجات األلبان ذات 
(. 1997 ،وآخرون Appelم لدى األشخاا ذوي ضغط الدم العادي واملرتفع )احملتوى املتدن  من الدسم خيفض ضغط الد

                                                      

 .(2017يف يوليو/متوز  املوقع )مت  دخول http://dashdiet.org/default.aspأُنظر:  17 

http://dashdiet.org/default.asp
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ويظهر حتليل جتميعي أن أمناط تناول الطعام الصحية املرتبطة بضغط دم منخفض جداً تتضمن اخلضار، والفاكهة، واحلبوب 
، مثل (2016) وآخرون Ndanukoالكاملة، والبقوليات، والبذور، واملكسرات، واألمساك ومنتجات األلبان القليلة الدسم )

 (.DASHالنظام الغذائي 
 
 Lobsteinوما زالت فكرة تصنيف األغذية بوصفها "صحية" و"غري صحية" باالستناد إىل تركيبتها من املغذيات ) 
ويعترب البعض  18( موضع نقاش، ومل يتم التوصل إىل توافق عام بشأن توسيم األغذية على هذا األساس.Davies ،2008و

ا من أغذية تكون حبكم طبيعتها "صحية" أو "غري صحية"، وأن مجيع األغذية قد تكون جزءاً من نظام غذائي صحي أن م
إذا ما مت  استهالكها باعتدال. ومثة ميل متزايد إىل االنتقال من النهج اليت تعتمد مغذيات حمددة أو أغذية حمددة إىل نـُُهج 

(. غري أن األغذية هي اليت تشكل هذه Ludwig ،2010و Mozaffarianإلمجالية )أكثر مشوليًة تنظر يف األمناط الغذائية ا
األمناط الغذائية، ومثة سبب وجيه للغوا أكثر يف سبب اعتبار أغذية حمددة صحية بشكل أكرب أو أقل من خالل حتليل 

ألكسدة ت النباتية، ومضادات احمتوى األغذية من املغذيات الكلية والدقيقة على السواء إضافًة إىل األلياف، واملغذيا
 وغريها من املواد املركبة.

 
"ال يستند مفهوم األغذية املغذية على أي معايري أو قواعد متسقة. ويف حاالت عديدة، تُعر ف األغذية الصحية  

 "أكثر منه بوجود أي مغذيات مفيدة قد حتتوي عليها -الدهون، السكر والصوديوم  -بغياب مكو نات تثري املشاكل
(Drewnowski ،2005وتقضي إحدى الطرق لفهم األغذية الصحية بالنظر يف كثافة املغذيات املوجودة يف األغذية .)- 

(. فاألغذية الكثيفة Fulgoni ،2014و Drewnowskiتلك األغذية اليت تتضمن مغذيات أكثر من السعرات احلرارية )
رارية. على تامينات واملعادن( بالنسبة إىل حمتواها من السعرات احلباملغذيات هي تلك اليت ترفع كمية املغذيات )مثل الفي

سبيل املثال، إذا تضمن نوعان من األغذية العدد ذاته من السعرات احلرارية، فذن غذاًء كثيفاً باملغذيات قد يوف ر مستويات 
قط بالطاقة غذيات دقيقة، وليس فأو احلديد أو الكالسيوم. وتتعلق كثافة املغذيات بوجود م (ألف)عالية من الفيتام ن 

املتأتية من املغذيات الدقيقة لصحة مثالية. وميكن أن متيز كثافة املغذيات ب ن األمناط الغذائية الكثيفة بالطاقة، أو الفقرية 
لفة كأو الغنية باملغذيات )مثل اخليارات األكثر صحية( إمنا قد ال تساعد بالضرورة املستهلك ن على اختاذ خيارات ذات ت

 (.Drewnowski، 2005؛ و2009 ،وآخرون Mobleyأدل أو أعلى )
 
ويف السنوات األخرية،  بُذلت جهود للتعريف باألمناط الغذائية الصحية واملستدامة معاً. إمنا تبقى بعض الفجوات  

(. وحبسب Ejeta ،2016و Jones؛ و2014 ،وآخرون Johnstonيف فهمنا لكيفية حتقيق أمناط غذائية مستدامة للجميع )
Berry (، من دون إدماج االستدامة بوصفها بعدًا صرلحًا لألمن الغذائي، قد تصبح السياسات والربامج 2015) وآخرون

 املوضوعة اليوم سبباً الزدياد انعدام األمن الغذائي يف املستقبل.
 
ريق اخلرباء الرفيع املستوى ئية املستدامة )فومتاشيًا مع تعريف فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية للنظم الغذا 

 2016أ(، وكما تبي نه باستمرار التقارير السابقة لفريق اخلرباء )مبا يف ذلك تقريرا فريق اخلرباء لعامي  2014املعين بالتغذية، 
نية لالستدامة. ي(، جيب أن يُنظر إىل األمن الغذائي والتغذية وصحة اإلنسان على أُا نتائج رئيسية وظروف متك2017و

                                                      

 ية" لتوسيم األغذية.ات "الصحيمثالً يف الواليات املتحدة األمريكية، بدأت إدارة األغذية واألدوية بعملية عامة إلعادة تعريف املطالبة مبضمون املغذ 18 
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/labelingnutrition/ucm520695.htm. 

https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/labelingnutrition/ucm520695.htm
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ويف األجل الطويل، لن يتحقق األمن الغذائي أو الصحة من دون استدامة، وال استدامة من دون حتقيق األمن الغذائي 
العلمية الدولية  ، الذي أقر ه املشاركون يف الندوةالغذائية املستدامة مناطلألوالصحة. لذا، يعتمد هذا التقرير التعريف التايل 

لبيولوجي واألمناط الغذائية املستدامة: مت حدون ضد اجلوع" اليت شاركت يف تنظيمها منظمة األغذية والزراعة بشأن "التنوع ا
 يف روما. 2010واملنظمة الدولية للتنو ع البيولوجي يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 

 األنماط الغذائية المستدامة  2التعريف 
 
 قيق األمن الغذائي هم يف حتاذات التأثريات البيئية املنخفضة اليت تس تلك النظمهي  الغذائية املستدامة األمناط"   

لتنوع البيولوجي الغذائية املستدامة محائية حترتم ا مناطواأل. وتسهم يف حياة صحية ألجيال احلاضر واملستقبل ،والتغذوي
من الناحية حية صو آمنة و كافية و  ؛والنظم اإليكولوجية، وهي مقبولة ثقافيًا وسهلة املنال ومنصفة ميسورة اقتصاديا

 أ(.2012)منظمة األغذية والزراعة،  يف الوقت الذي تعظم االستفادة من املوارد الطبيعية والبشرية" الغذائية؛
 
ويقر  هذا التعريف املتفق عليه بالروابط القائمة ب ن إنتاج األغذية واالستهالك واألمن الغذائي والتغذية والصحة.  

هوم "الصحة الواحدة"، يعيد التأكيد على أنه ال ميكن عزل صحة اإلنسان عن صحة النظام اإليكولوجي ومتاشيًا مع مف
)منظمة األغذية والزراعة/املنظمة العاملية لصحة احليوان/منظمة الصحة العاملية/تنسيق اإلنفلونزا يف منظومة األمم 

 أ(. 2012زراعة، ؛ ومنظمة األغذية وال2008املتحدة/اليونيسيف/ البنك الدويل، 
 
 الغذائية نماطاالجتماعية لألاالقتصادية و ة و يالنتائج التغذوية والصحية والبيئ 1-3-2
 
تنشأ عن النظم الغذائية، من خالل األمناط الغذائية، جمموعة من النتائج. وهي ال تتصل فقط بالتغذية والصحة،  

 وافع النظام الغذائي.إمنا أيضاً  ميع أبعاد االستدامة، مم ا يرتبط جمدداً بد
 

 النتائج التغذوية والصحية
 
ات الدقيقة أي نقص التغذية ونقص املغذيأساسية للوقاية من سوء التغذية  ميع أشكاله ) الغذائية الصحية األمناط 

الوزن  ( إىل مشاكل صحية مثل نقص2(. وتؤدي هذه األعباء املتعددة لسوء التغذية )أُنظر الفصل والوزن الزائد والسمنة
والتقزم، وإىل أمراض غري معدية متصلة بالنظام الغذائي مثل مرض السكري، وأمراض القلب والشراي ن، والسرطان والسكتة 

 (.2010 ،وآخرون Hawkesworth؛ 2007الدماغية )الصندوق الدويل لبحوث السرطان يف العامل، 
 

 النتائج البيئية

 
، Senkerى املياه واستخدام األراضي، والتنوع البيولوجي وتغري املناخ )يؤثر الطلب على بعض األمناط الغذائية عل 

( بشأن الزراعة املستدامة والثروة 2016(. على سبيل املثال، إن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية )2011
زم من أجل االستجابة ، لإلنتاج احليواين الالاحليوانية يلقي الضوء على آثار ملحوظة على البيئة، إجيابية وسلبية على السواء

إىل طلب متزايد على األغذية احليوانية املنشأ. ويف الوقت احلاضر، تضع املمارسات الطاغية يف جمال إنتاج واستهالك 
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، األمر ملاألغذية ضغوطات غري مسبوقة على املوارد الطبيعية، كما تبد ل النظم اإليكولوجية اليت يعيش فيها الناس حول العا
 (.Rayner ،2012و Lang؛ وClark ،2014و Tilman؛ وMA ،2003الذي يؤثر إىل حد  بعيد على أنظمتهم الغذائية )

 
 النتائج االقتصادية

 
يوف ر كل من الزراعة وإنتاج األغذية الدخل وفرا العمل ملالي ن األشخاا، وخباصة أصحاب احليازات الصغرية  

(. ويُقد ر أن الزراعة وحدها توفر 2013الريفية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية،  والسكان الفقراء يف املناطق
يف املائة منهم يف بلدان نامية )البنك الدويل لإلنشاء والتعمري/البنك  97مليار شخص يف العامل، يعيش  1.3فرا عمل لــ

ة سوء التغذية تعيق النمو االقتصادي وتد  الفقر من خالل ثالثأ(. غري أن األمناط الغذائية غري الصحية و  2007الدويل، 
مسالك رئيسية: اخلسائر املباشرة يف اإلنتاجية بسبب تردي احلالة املادية؛ خسائر غري مباشرة ناشئة عن وظيفة إدراكية 

ترتك أمناط االستهالك  دضعيفة ومواطن عجز يف التمدرس؛ واخلسائر املتأتية عن تكاليف مرتفعة للرعاية الصحية. كذلك، ق
آثارًا اقتصادية إجيابية، مثاًل من خالل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 

 أ(.2014
 

 النتائج على العدالة االجتماعية

 
(، لكن ما زال انعدام Dyson، 1996لقد متكن اإلنتاج العاملي لألغذية من تلبية طلبات عدد متزايد من السكان ) 

(. بالفعل، إن األغذية املوز عة Harte، 2015و Ehlrich؛ وSen، 1981املساواة قائماً على مستوى توزيع األغذية املتاحة )
بشكل أكثر إنصافًا قد حتس ن صحة الفئات األكثر ضعفاً، وتعزز بالتايل العدالة االجتماعية اليت قد ترتك بدورها آثاراً 

ابية على اجملموعات الضعيفة كاألشخاا الذين يعيشون يف حالة من الفقر، والنساء، واألطفال وأصحاب احليازات إجي
 الصغرية.

 
 المقايضات واآلثار غير المقصودة للتغيير في األنماط الغذائية

 
تائج مفيدة. وقد هذه الن رغم أن تغيريًا واحدًا يف األمناط الغذائية قد يفضي إىل نتائج متعددة، قد ال تكون مجيع 

 يؤدي تدخل تغذوي مع ن  إىل عواقب بيئية واقتصادية واجتماعية غري مقصودة. على سبيل املثال:
 

 (دال)و (ألف)، واليود والفيتام ن 3وهي تشكل مصدراً هاماً لألمحاض الدهنية أوميغا  -إن زيادة استهالك األمساك ،
 تنفد املوارد البحرية على  و أكرب؛وفقاً للخطوط التوجيهية الغذائية، قد تس

  إن زيادة استهالك اللحوم احلمراء )األبقار(، اليت حتتوي على مستويات عالية من احلديد، قد ختل ف آثارًا بيئية
ملحوظة يف بعض احلاالت، مبا يف ذلك على املياه واستخدام األراضي وعلى انبعاثات غازات االحتباس احلراري 

 (؛2016فيع املستوى املعين بالتغذية، )فريق اخلرباء الر 

  إن تلبية الطلب املتزايد على زيت النخيل قد يفضي يف بعض احلاالت، إىل إزالة الغابات وخسارة التنوع البيولوجي
 (.2017)فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 

 



 

51 

سلبية النظر يف أوجه الت زر، واملقايضات واآلثار ال بالتايل، حىت وإن كان النظام الغذائي معقداً، من األمهية مبكان 
 (.Ingram، 2011اليت قد تتأتى عن تغيريات يف األمناط الغذائية )

 
 أنواع النظم الغذائية 1-4
 
تتواجد النظم الغذائية ضمن سلسلة متواصلة، وأي حماولة لتصنيف النظم الغذائية ضمن أنواع منفصلة ال جيب أن  

ئل املوجود ضمن كل من هذه األنواع. بالفعل، ميكن النظر إىل النظم الغذائية من مستويات خمتلفة )من حتجب التنوع اهلا
.  املستوى العاملي إىل احمللي(، وحىت من منظور األسرة. فالنظم الغذائية املتعددة تتعايش جنباً إىل جنب داخل أي بلد مع ن 

 
وصانعي  ألُا تعكس تعقيد النظم الغذائية، وتتيح للباحث ن ويف ظل هذه التنبيهات، تبقى هذه األنواع مفيدةً  

 ،وآخرون Ericksenالسياسات النظر يف تنوع األمناط لدى تصميم السياسات والتدخالت اليت تتكيف مع سياق مع ن  )
2010.) 

 
فريق اخلرباء الرفيع  روتوجد أصاًل عدة أنواع تغطي عناصر متمايزة من النظم الغذائية. فعلى سبيل املثال، أشار تقري 

( بشأن الزراعة املستدامة والثروة احليوانية إىل نوع يركز على نظم زراعية تتألف من أربعة نظم 2016املستوى املعين بالتغذية )
انية و لإلنتاج احليواين )نظام الزراعة املختلطة الصغرية النطاق، والنظام الرعوي، ونظام الرعي ألغراض جتارية ونظام الثروة احلي

املكثف( إضافًة إىل نوع ن من نظم اإلنتاج القائمة على النباتات )نظم إنتاج احملاصيل واألعالف، والنظم الصغرية النطاق 
 القائمة على النباتات(.

 
أ( مخسة أنواع من النظم الغذائية:  2015لقد حد د تقرير التغذية العاملي )املعهد الدويل لسياسات البحوث الزراعية،  
يفي، والناشئ، واالنتقايل، واملختلط والصناعي. ووفقًا هلذا التقرير، يرتبط االنتقال من النظم الغذائية الريفية إىل النظم الر 

الصناعية بالتوسع احلضري، وإنتاجية زراعية أعلى، وبتنوع أكرب يف األمناط الغذائية، كما وباعتماد أقل على األغذية 
سر على األغذية. ويتعد ى هذا النوع الذي لحد ده التقرير نظم اإلنتاج ليشمل كامل األساسية وتراجع نسيب إلنفاق األ

 سلسلة اإلمدادات الغذائية وبعض اجلوانب يف بيئة األغذية.
 
( أربعة أنواع من سالسل القيمة الغذائية )التقليدية، واحلديثة، واحلديثة إىل Ricketts (2013و Gómezويصف  

(. فذن سلسلة القيمة، على غرار سلسلة اإلمدادات، تطال جمموعة كاملة من 2الجدول إىل حديثة( ) التقليدية، والتقليدية
األنشطة املطلوبة لنقل املنتجات أو اخلدمات من مرحلة تصميمها، مروراً مبراحل اإلنتاج املختلفة )اليت تستوجب مزجياً من 

ائي إىل تسليمها للمستهلك ن النهائي ن والتخلص النه التحول املادي ومدخالت من خمتلف خدمات املنتج ن(، وصوالً 
(. وقد اسُتخدمت هذه األنواع كقاعدة لبلورة التصنيف النوعي للنظم Morris، 2001و Kaplinskyمنها بعد استخدامه )

 الغذائية يف هذا التقرير.
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 أنواع سالسل القيمة الغذائية  2الجدول   

 الوصف النوع

 وبائعي التجزئة ويبيعون إىل املستهلك ن أصحاب احليازات الصغريةار التقليديون بصورة أساسية من املزارع ن يشرتي التج  التقليدية
 التقليدي ن يف األسواق الرطبة )معظمها حملي(

لكبرية ا يشرتي مصنعو األغذية احملليون واملتعددو اجلنسيات بشكل أساسي من احليازات التجارية ويبيعون من خالل املتاجر الحديثة
 احلديثة

يشرتي مصنعو األغذية احملليون واملتعددو اجلنسيات من خالل شبكة من التجار وبائعي التجزئة التقليدي ن )مثل متاجر "األم  الحديثة إلى التقليدية
 واألب"(

 ق صغري.تشرتي املتاجر الكبرية وشركات تصنيع األغذية من املزارع ن والتجار على نطا التقليدية إلى الحديثة

 .Ricketts (2013)و Gómez املصدر:

 
ف حتديد مواطن هبد الغذائيةبيئات الو  اإلمدادات الغذائيةيشمل التصنيف النوعي الوارد يف هذا التقرير سالسل  

القوة والضعف يف كل نوع من أنواع النظم الغذائية، وكذلك التحديات والفرا اليت تواجهها، وهبدف تصميم مسارات 
 سياق وتقد  توصيات.حمددة ال

 
النظم الغذائية  (2)النظم الغذائية التقليدية؛  (1)ولحد د هذا التقرير ثالثة أنواع واسعة النطاق من النظم الغذائية:  

( العناصر املختلفة اليت تتألف منها 3 الشكلالنظم الغذائية احلديثة. وتعكس "عجلة النظام الغذائي" ) (3)املختلطة؛ و
تدامة وبيئة األغذية، املعر فة أعاله، واليت ينبغي العمل عليها لتعزيز النتائج الصحية والتغذوية، واس دات الغذائيةاإلمداسلسلة 

خمتلف أنواع النظم الغذائية. وسوف تنظم هذه العجلة اخلاصة بالنظام الغذائي املناقشات بشأن املسارات واحللول يف 
 .5الفصل 

 
لى  و أكرب وبيئة األغذية ع اإلمدادات الغذائيةمن العناصر األربعة يف سلسلة  كذلك، يتم استكشاف اجملموعت ن 

(. وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم أن هذه األنواع متثل النظم الغذائية اليت 3الجدول عرب األنواع الثالثة من النظم الغذائية )
عات خمتلفة ضمن األغذية، واحتياجات جممو  يتفاعل معها الناس، تظهر اختالفات ب ن هذه النظم تتعلق بكيفية ختصيص

هذه النظم الغذائية، والطابع املومسي وما إليه. تتقاطع هذه الصفات ب ن النظم الغذائية وتربطها بالنتائج الصحية والتغذوية. 
 ويرد أدناه وصف لكل نوع من النظم الغذائية.
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 األغذية سياقاتو  الغذائية اتمداداإلسالسل   3 الشكل

 
 (.2016) وآخرون Ranganathan مقتبس من مفهوم العجلة لدى : املصدر

 
 الخاصة بها الغذائيةبيئات الو  الغذائيةمدادات اإلأنواع النظم الغذائية وسالسل   3الجدول 

 اتمداداإلسالسل 
ية\الغذا  النظم الغذائية الحديثة النظم الغذائية المختلطة النظم الغذائية التقليدية 

 اإلنتاج )التوفر(

يتم إنتاج األغذية بشــــــــــــــكل رئيســــــــــــــي من 
جانب أصــــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــــغرية يف 
املنطقة، وتكون معظم األغذية املتوفرة حملية 

 ومومسية.

 يتم إنتاج األغذية يف احليازات الصـــغرية والكبرية
على الســــــــــــــواء اليت تكون أبعد. وهناك إمكانية 
ا أكرب للحصــــــــــــــول على األغــذيــة خــارج موامسهــ

 العادية.

يتم إنتاج جمموعة واســــــــعة من األغذية يف 
ة احليازات اليت ترتاوح ب ن احليازات الصغري 

والصــناعية احلجم. ومبا أن اإلنتاج عاملي، 
فـــاألغـــذيـــة متوفرة من أي مكـــان ويف أي 

 وقت.

 التخزين والتوزيع

ــــاب الطرقــــات املالئمــــة جيعــــل نقــــل  إن غي
هلدر ا األغذية صـــــــــعباً وبطيئاً، مما يؤدي إىل

يف األغذية. كما أن مرافق التخزين الســـــــيئة 
احلال وغياب إمكانية التخزين البارد جيعل 
ختزين األغذية، وخباصـــــــــــــــة األغذية القابلة 
للتلف، صــــــعباً ويؤدي إىل خماوف بالنســــــبة 

 إىل سالمة األغذية وإىل هدر األغذية.

تشــــــهد البنية التحتية بعض التحســــــينات حيث 
 التخزين أفضـــــــــــــل وتزدادتكون الطرقات ومرافق 

إمكـانيـة الوصــــــــــــــول إىل التخزين البـارد؛ غري أن 
، ال تكافئمالوصــول إىل هذه البنية التحتية غري 
 سيما بالنسبة إىل الفقراء الريفي ن.

ـــــة، ومرافق التخزين  ـــــات احلـــــديث إن الطرق
والتخزين البــارد جتعــل من الســــــــــــــهــل نقــل 
األغذية على مســـــــــــــافات طويلة، وختزينها 

 لة من الوقت.لفرتات طوي

 التجهيز والتعليب

التجهيز األســـــــــــــــاســــــــــــــي متــاح مثــل جتفيف 
الفاكهة، وطحن الدقيق أو جتهيز منتجات 
ــــــب فيكون قلياًل أو  ا التعلي ــــــان. وأمــــــ  األلب

 حمدوداً.

تظهر أغذية مصنعة ومعلبة بدرجة عالية وتكون 
 سهلة املنال، األمر  الذي ميدد حياة األغذية.

ل بة املصن عة واملعتكون العديد من األغذية 
متاحة بصــــــــــورة ســــــــــهلة، وغالباً ما تكون 
رخيصـــــــــــــة الثمن وجاهزة لألكل، إمنا هي 

 أحياناً "غري صحية".

 النظم الغذائية

اإلنتاج )توفر 
 األغذية(

 التخزين والتوزيع

 التجهيز والتعليب

البيع بالتجزئة 
 واألسواق

جودة األغذية 
 وسالمتها

الحمالت الترويجية، 
 واإلعالنات والمعلومات

الوصول االقتصادي إلى 
األغذية )القدرة على 

 (اقتنائها

توفر األغذية وإمكانية 
ادي إليها الوصول الم

 )القرب(
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متاجر البيع بالتجزئة 
 واألسواق

يؤدي التنو ع الضـــــــــئيل وعدم كثافة خيارات 
بيع األغذية بالتجزئة إىل اعتماد كبري على 

 األكشاك غري النظامية واألسواق الرطبة.

ـــة، ت ـــة وغري الرمسي ـــدكـــاك ن الرمسي نو ع أكرب يف ال
واحملــال التجــاريــة يف األحيــاء واألســــــــــــــواق. ومثــة 
إمكانية أكرب للحصــــــول على الوجبات اليت يتم 
تناوهلا خارج املنزل، مبا يف ذلك األغذية املباعة 

 والوجبات السريعة.  شوارعيف ال

تنوع وكثافة أعلى "لنقاط دخول األغذية" 
يع اخليـــارات املتـــاحـــة يف مبـــا يف ذلـــك مج

النظم األخرى، واملتاجر الكبرية والكربى، 
ومطــاعم الوجبــات الســــــــــــــريعــة و املطــاعم 

 الراقية.
 النظم الغذائية الحديثة النظم الغذائية المختلطة النظم الغذائية التقليدية الغذائيةبيئات ال

توفر األغذية وإمكانية 
الوصول المادي إليها 

 (قربها)

ا ى لألســــواق غري الرمسية احمللية إمنكثافة أعل
مســــــــــافات أطول للوصــــــــــول إىل األســــــــــواق 
الرمسية، باإلضـــــــــــــافة إىل أن الطرقات الرديئة 
 أو غري املوجودة جتعل التنقل صعباً وطوياًل.

  

تبقى األســــــــــــــواق غري الرمسيـة عـاليـة الكثـافـة إمنـا 
هناك أيضــــــــــــاً عدد كبري من األســــــــــــواق الرمسية. 

أفضــــــــــل ويزداد وصــــــــــول وتتوفر طرقات وآليات 
املســــــــــــــتهلك إىل خمتلف األغذية. إمنا غالباً ما 
تتوفر لــدى املســــــــــــــتهلك ن ذوي الــدخــل املتــدين 

 إمكانية أقل الستخدام وسائل النقل.

يتم االعتمـــاد على األســــــــــــــواق النظـــاميـــة 
املوجودة يف مواقع قريبـــة جـــدًا يســــــــــــــهـــل 
الوصــــــول إليها. وغالباً ما ميكن تصــــــنيف 

ملنخفض بوصـــــــــــفها املناطق ذات الدخل ا
 صحاري غذائية أو مستنقعات أغذية.

الوصول االقتصادي إلى 
األغذية )القدرة على 

 (اقتنائها

تنفق األســــــــــــرة جزءاً كبرياً من ميزانيتها على 
األغذية. وتكاد األغذية األســــــاســــــية تكون 
أقل مثناً بكثري من األغذية احليوانية املنشــــــــــأ 

 اليت تكون عامة أغلى مثناً.

ســــــــــرة نســــــــــبة معتدلة من ميزانيتها على تنفق األ
األغذية. كما أن األغذية األســاســية غري باهظة 
الثمن، يف ح ن أن األغــذيــة احليوانيــة املنشـــــــــــــــأ 
واألغذية القابلة للتلف باهظة الثمن. والعديد 
من األغــــذيــــة اجملهزة بــــدرجــــة عــــاليــــة واألغــــذيـــة 

 اجلاهزة غري باهظة الثمن.

انيــــة ز تفرض األغــــذيــــة عبئــــًا أقــــل على مي
األســـرة. كما أن ســـعر األغذية األســـاســية 
أدل نســـــــــــبياً من ســـــــــــعر األغذية احليوانية 
املنشـــــــــــــأ واألغذية القابلة للتلف، إمنا هذا 
االختالف أقل بروزاً مم ا هو عليه يف النظم 
األخرى. ويف ظل وجود خيارات أفضـــل، 
تكاد املواد املتخصــــــــــــصــــــــــــة )مثل األغذية 

 اً.ى مثنالعضوية واملنتجة حملياً( أعل

الحمالت الترويجية، 
 واإلعالنات والمعلومات

عــــدد قليــــل جــــدًا من احلمالت الرتوجييــــة، 
 باســـتثناء اجلهود اليت تبذهلا بعض الشـــركات
املتعددة اجلنســـــيات. امللصـــــقات اإلعالنية، 
الالفتات يف األكشــــاك وعلى املباين، بعض 
اللوحـــات اإلعالنيـــة. قـــدر قليـــل جـــدًا من 

التوســــــــــــــيم واخلطوط  املعلومـــات من حيـــث
التوجيهية. تُنشــــــــــــــر املعلومات إىل حد  كبري 
من خالل التعليم على التغــذيــة الصــــــــــــــحيــة 

 العامة.

يصـــــــــبح وضـــــــــع العالمات التجارية واإلعالنات 
أكثر شــــــــــــــيوعــــاً، مبــــا يف ذلــــك على اللوحــــات 
ـــــــة، ويف املواد املطبوعـــــــة، واإلذاعـــــــة،  اإلعالني
ـــــــت. يـــتـــم تـــوفـــري بـــعـــض  والـــتـــلـــفـــزيـــون واإلنـــرتن

لومات، وتوضــــــــــــــع بطاقات التوســــــــــــــيم على املع
املنتجات الغذائية وعلى رفوف املتاجر. كذلك، 
تكون اخلطوط التوجيهيــة الغــذائيــة متــاحــة، إمنــا 
 تكون إمكانية الوصول إليها ضئيلة أو معدومة.

مســــــــــــــتوى عــــال. من احلمالت الرتوجييــــة 
ـــــــة عن طريق قنوات إعالميـــــــة  لألغـــــــذي
متعددة. ويســـــتهدف التســـــويق جمموعات 

ددة )مثــل األطفــال(. تتوفر معلومــات  حمــ
كثرية على بطاقات التوسيم، والرفوف يف 
املتاجر ويف قوائم الطعام. ويتم اســــــــــــــتقاء 
ـــــــدر كبري من املعلومـــــــات من محالت  ق

 الصحة العامة.

 جودة األغذية وسالمتها
مراقبـــــة متـــــدنيـــــة ملعـــــايري جودة وســــــــــــــالمـــــة 
األغذية. ويكون التخزين البارد ضـــــــــــئيالً أو 

 اً. طلب أقل على مكونات جيدة.معدوم

توجد ضــــــوابط متعلقة بســــــالمة وجودة األغذية 
اللتزام ا إمنا غالباً ما ال يتم االلتزام هبا. ويقتصـــــر

بســــــــــــــالمــــة األغــــذيــــة يف أغلــــب األحيــــان على 
األغــذيــة اليت حتمــل عالمــًة جتــاريــة واملصــــــــــــــنعــة 
. واملعل بــة. يتوفر التخزين البــارد إمنــا ليس موثوقــاً 

نات على األغذية إمنا يتم التشـــــــديد تظهر املكو  
 بشكل أقل على صفة "طبيعية" أو "عضوية".

يتم االلتزام بشــــكل صــــارم مبعايري ســــالمة 
األغــــــذيــــــة. يكون التخزين البــــــارد متوفراً 
ـــــــات مـــــــذكــورة  ـــــــاً. تــكــون املــكــون ومــوثــوق

ـــة  دة. طلـــب على األغـــذي  اليت تتموموحـــ 
طرق واحليوانـات اليت تتم تربيتهـا بزراعتهـا 

ة تلتزم مبمارســـــــات االســـــــتدامة ورفاه حمدد
 احليوان.

 
 النظم الغذائية التقليدية 1-4-1
 
يف النظم الغذائية التقليدية، يعيش السكان عادًة يف املناطق الريفية. إمنا قد يكون تنو ع األمناط الغذائية متدن. ألن  

املستوى  و صيدها، أو تربيتها أو مجعها علىهؤالء األشخاا يعتمدون بصورة رئيسية على األغذية اليت تتم زراعتها، أ
احمللي، وغالبًا ما يفتقرون إىل البنية التحتية املالئمة للوصول إىل أسواق بعيدة. ويتجه السكان إىل زراعة جزء كبري من 

رة رئيسية و أغذيتهم وشراء األغذية من األسواق الرطبة احمللية اليومية واألسبوعية، ومن األكشاك. وتبيع هذه األسواق بص
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األغذية الطازجة، إمنا قد تتوف ر فيها أيضاً بعض األغذية املعل بة. وأم ا األكشاك فتبيع األغذية األساسية، مثل زيوت الطهي 
والسكر، واألغذية املعلبة واجلاهزة، مثل الشعريية الفورية والوجبات اخلفيفة. وتكاد األغذية السهلة املنال تكون معقولة 

البًا ما تكون األغذية احليوانية املنشأ ذات تكلفة أقل يسرًا من األغذية األساسية. وغالبًا ما ال يتم رصد الثمن، إمنا غ
 األغذية ألغراض اجلودة والسالمة، ونادراً ما تُنظ م محالت تروجيية وإعالمية.

 
الذرة، واألرز  األساسية مثلوتتألف األمناط الغذائية اليت يعتمدها العديد من األشخاا بصورة أساسية من احلبوب  

والقمح، وال تتضمن كميات كافية من الربوتينات واملغذيات الدقيقة. لذا، قد تكون معدالت التقزم مرتفعة، إضافًة إىل 
ظهور نقص يف املغذيات الدقيقة. وتؤثر هذه النتائج التغذوية على نظم املناعة لدى األشخاا، فتجعلهم أكثر عرضة 

مبا يف ذلك اإلسهال والتهابات اجلهاز التنفسي العلوي. كما أن معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات  لألمراض املعدية،
 وصف لبيئة األغذية يف كينيا.  1 اإلطارمرتفعة جداً، وخباصة لدى األطفال دون اخلامسة من العمر. ويرد يف 

 
 

 تقليدية في أرياف كينيا غذائيةبيئة  1 اإلطار
 
(. Oduol، 1986البيئات الريفية يف كينيا بصورة رئيسية على إنتاجهم اخلاا من األغذية ) يعتمد السكان يف 

 فاملنتجات املتاحة لالستهالك رهن إىل حد   -الذرة -ويف ح ن أن أماكن عديدة تزرع األغذية األساسية ذا ا
ة وبالتايل يف يف إنتاج األغذيبعيد باإلمكانيات الزراعية، حيث توف ر املناطق األكثر إنتاجية التنوع األكرب 
 (.2010 ،وآخرون Alinoviاالستهالك. وتُزرع بعض األغذية، مثل اخلضار الطازجة، يف مواسم حمد دة فقط )

 
كذلك، يعتمد السكان يف املناطق الريفية يف كينيا على شراء األغذية. على سبيل املثال، من الشائع شراء  

. عالوًة على ذلك، يوجد كشك واحد على األقل يف كل قرية. وختز ن هذه احلليب، والبيض واخلضار من اجلريان
األكشاك األصناف الشائعة االستخدام مثل السكر، وزيوت الطهي )الدهنية يف معظمها( ودقيق القمح. وتكون 

ة أو املراكز بهذه األصناف أغلى مثناً بقليل من حيث سعر الوحدة منها، مقارنًة بأسعارها يف املراكز التجارية القري
يف املدن. لكن مبا أُا تُباع بوحدات صغرية جداً، تكون عامًة معقولة الثمن بالنسبة إىل املستهلك ن ذوي الدخل 
املنخفض. كما أن هذه األكشاك تبيع السلع املخبوزة والكعك، مثل اخلبز والبسكويت، إمنا من الشائع أيضاً 

اليت يتم خبزها يف مراكز جتارية قريبة يف ظل مراقبة ضعيفة  ،ngumus و mandazisإجياد سلع خمبوزة حملياً مثل 
للجودة. كما أن املاركات الدولية، للمشروبات الغازية والسمن النبات مثاًل، شائعة التواجد يف هذه األكشاك 

(Dorosh وBabu ،2017؛ وEriksen 2005 ،وآخرون.) 
 
دة ة جداً. إمنا غالباً ما تتواجد مراكز جتارية قريبة تتضمن عوبصورة عامة، توف ر أكشاك القرى خيارات حمدود 

حمال وأكشاك توف ر جمموعة أكرب من املواد الغذائية واملاركات مقارنًة بأكشاك القرى. فهي تقد م على سبيل 
م أكرب للعبوات ااملثال، أصنافاً أكثر من املشروبات احملال ة غري املشروبات الغازية. وتتوف ر يف هذه احملال أيضاً أحج

يكون سعر الوحدة منها أقل نسبياً. كما أُا توسع اخليارات املتاحة للمستهلك ن الريفي ن، لكنها تبقى حمدودًة 
 مقارنًة مبا يتوفر يف البيئات احلضرية. فاحملال تشكل منافذ تقليدية للبيع بالتجزئة من دون ميزة اخلدمة الذاتية.
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ع ، تقوم يف املراكز التجارية أيضاً أسواق رطبة صغرية أو أكشاك لألغذية الطازجة تبيإضافًة إىل احملال التجارية 
الفاكهة واخلضار، وسلع أخرى كاحلبوب البقولية. وتعتمد األصناف املتاحة يف هذه املراكز بشكل رئيسي على 

ف هذه كذلك، تستضيقرهبا من بلدات هامة تضم أسواقاً كبرية أو من منطقة اإلنتاج، وعلى حالة الطرقات.  
املراكز التجارية أسواقًا رطبة أسبوعية، وهي أسواق متنقلة تستضيفها مراكز جتارية خمتلفة يف أيام خمتلفة. وتوف ر 
هذه األسواق خيارات أكرب، وخباصة من الفاكهة الطازجة واخلضار، رغم أن األصناف تعتمد على تنو ع اإلنتاج 

 (.2015 ،وآخرون Rischkeلدات اهلامة )يف املنطقة املعنية وقرهبا من الب
 
إضافًة إىل ذلك، تتوفر يف املراكز التجارية اجملازر واملطاعم، مبا يف ذلك مطاعم صغرية للوجبات السريعة.  

ورغم أن اجملازر تبيع بصورة أساسية حلوم اجملرتات، تطهو املطاعم الوجبات وتبيع أيضًا الوجبات السريعة مثل 
وجيري عادة التحقق  .chapattisو mandazisوالنقانق وجمموعة واسعة من األغذية املقلية مثل  البطاطا املقلية،

من جودة اللحوم يف املساخل، لكن العديد من السلع األخرى ال ختضع ألي تنظيم. وقد يكون أيضاً هلذه املراكز 
ملشوية. كما أن قلية، والنقانق والذرة االتجارية بعض النقاط لبيع األغذية بالتجزئة يف الشوارع، مثل األمساك امل

احلمالت الرتوجيية الغذائية نادرة يف ح ن أن املعلومات تقتصر على تاريخ الصالحية وذكر املكو نات، وخباصة 
بالنسبة إىل املاركات الكربى. ورغم أن سوء التغذية ما زال يطرح مشكلًة كبرية يف معظم هذه البيئات الريفية، 

 (.2015 ،وآخرون Chegeري املعدية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أكثر انتشاراً )تصبح األمراض غ
 
 النظم الغذائية المختلطة 1-4-2
 
يف النظم الغذائية املختلطة، مثة نسبة أعلى من األشخاا الذين يعيشون يف املناطق شبه احلضرية واحلضرية والذين  

 ة التقليدية.يتوفر لديهم دخل أعلى مم ا يف النظم الغذائي
 
توف ر بيئة األغذية جمموعة واسعة من "نقاط دخول األغذية". وما زال األشخاا قادرين على النفاذ إىل األسواق  

 الرطبة احمللية، إمنا أيضاً إىل املتاجر الكبرية اليت توجد فيها جمموعة واسعة من األغذية اجملهزة، واملعل بة والطازجة طيلة السنة.
ة احلصول على األغذية قد تكون حمدودة يف املناطق املتدنية الدخل، وغالبًا ما تكون املنتجات الطازجة غري أن إمكاني

واألغذية احليوانية املصدر أغلى مثناً من األغذية املعل بة. وميكن أن يتوجه الناس إىل حمال البقالة أو احملال الصغرية يف األحياء 
 التقليدية.املشاهبة لألكشاك يف النظم الغذائية 

 
كذلك، ميكن أن لحصل الناس بشكل أكرب على الوجبات احملضرة اليت يتم تناوهلا خارج املنزل. ويرتافق التوسع  

(، اليت تشكل خيارًا غذائيًا آخر يف النظام املختلط. ومثة 2 اإلطاراحلضري مع ازدياد األغذية املباعة يف الشوارع )أُنظر 
وسالمة األغذية يف خمتلف املصادر الغذائية. غري أن التنظيم الناشئ يؤدي إىل توحيد  جمموعة واسعة من مستويات جودة

متنام. جلودة األغذية وسالمتها. ويظهر املزيد من احلمالت الرتوجيية لألغذية، وخباصة يف املتاجر الكبرية ويف مطاعم الوجبات 
ن مصادر لة باألغذية تؤدي إىل زيادة يف توسيم األغذية وغريها مالسريعة. كما أن زيادة توفر األغذية املعل بة واألنظمة املتص

 املعلومات عن األغذية.
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ويف هذه النظم، لحصل األشخاا على أغذية متنوعة، مبا يؤدي إىل استهالك كميات كافية من السعرات احلرارية  
ة التغذوية، العمر نادرة. فذن التحسن يف احلالوالربوتينات. ولذا، تكون حاالت اهلزال والتقز م لدى األطفال دون اخلامسة من 

واالرتقاء خبدمات توفري املياه، واإلصحاح، والنظافة وغريها من اخلدمات الطبية، تؤدي إىل انتشار أقل لألمراض املعدية 
لة والسكر. كذلك، بوالوفيات النامجة عنها. ويف ظل توف ر وشعبية األغذية اجمله زة، مثة استهالك أكرب للدهون املشبعة واملتقا

يزداد استهالك األغذية احليوانية املنشأ اليت تشكل مصدرًا للربوتينات وللدهون املشبعة أيضاً. وتفضي بعض التغيريات يف 
األمناط الغذائية يف هذه النظم إىل انتشار متنام. للوزن الزائد والسمنة، وتؤدي بالتايل إىل ظهور مزيد من األمراض غري 

صابة باألمراض النامجة عنها، مثل أمراض القلب والشراي ن والسكري. ويف ح ن أن معدل احلياة يزداد بفعل املعدية، واإل
وصف لبيئة  3 إلطاراتراجع األمراض املعدية، فذن اإلصابة باألمراض تزداد بسبب ارتفاع يف األمراض غري املعدية. يرد يف 

 د.األغذية الذي يتنامى فيها الطابع احلضري يف اهلن
 

 

 تزايد األغذية المباعة في الشوارع في النظم الغذائية المختلطة 2اإلطار 
 
حُتض ر أحياناً، تباع، و  اليت تضم األغذية املباعة يف األمناط جمموعة واسعة من األغذية واملشروبات اجلاهزة لألكل 

وارع لنهائي لألغذية املباعة يف الشيتم اإلعداد ايف أماكن عامة، ال سيما الشوارع. وعلى غرار الوجبات السريعة، 
ح ن يطلب الزبون الوجبة اليت ميكنه تناوهلا حيثما اشرتاها أو يف مكان آخر. فاألغذية املباعة يف الشوارع والوجبات 
 .السريعة متدنية التكلفة مقارنًة بالوجبات املقدمة يف املطاعم، كما أُا متثل خيارًا جذابًا لألغذية املعد ة يف املنزل

وتساهم هذه األغذية إىل حد كبري يف التغذية. إمنا قد تنطوي أيضاً على خماطر حدوث أمراض تنقلها األغذية نظراً 
 إىل الظروف غري الصحية اليت يتم فيها ختزين األغذية وإعدادها.

 
يف الشوارع ب ن  ةويف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، تراوح املتناول اليومي من الطاقة من األغذية املباع 

 ،وآخرون Steynيف املائة من متطلبات الربوت ن ) 50يف املائة من إمجايل متناول الطاقة، ووصل إىل حد   50و 13
يف املائة من حاجا م اليومية للطاقة.  40إىل  13(. ولدى األطفال، سامهت األغذية املباعة يف الشوارع يف 2014

لة، ومن تباع يف الشوارع حتتوي على مستويات عالية من الدهون املشبعة واملتقابوقد تب ن  أيضاً أن األغذية اليت 
امللح والسكر. إمنا قد تكون هذه األغذية متنوعة أيضاً، ويف جنوب أفريقيا، تشكل الفاكهة غذاءً يباع يف الشوارع 

 (.2014 ،وآخرون Mchizaوشائع االستهالك )
 
  الشوارع يبيعون أطباقًا من األغذية املطهوة، وخباصة األغذية الغنيةأم ا يف غانا، فمعظم بائعي األغذية يف 

ب(. وهم يبيعون، بدرجة أقل، األغذية اليت حتتوي 2016بالربوتينات والكربوهيدرات )منظمة األغذية والزراعة، 
ائع ن الوجبات بعلى اخلضار يف ح ن أن بائعاً واحداً من أصل مثانية يبيع الفاكهة. كذلك، يبيع أكثر من ربع ال

 اخلفيفة املصنوعة يف املنزل، وبائع واحد من أصل مثانية يبيع أغذيًة ووجبات خفيفة مسبقة التعليب. ويبيع ربع
ا تعتمد على املوقع. فعلى سبيل املثال،  البائع ن املشروبات، الصناعية والطبيعية منها، كما أن املواد اليت يبيعُو

ارنة يف ح ن تباع األغذية املصنعة واملعلبة مسبقاً بشكل أكرب قرب املدارس مق تكاد الفاكهة تُباع بكميات أقل  
 بأماكن أخرى.
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 بيئة األغذية الحضرية المتحّولة في الهند 3اإلطار 
 
تتسم بيئة األغذية يف املراكز احلضرية يف اهلند خبيارات متزايدة، مبا يف ذلك إمكانية أكرب للحصول على أغذية  

لبة، وغنية بالطاقة جاهزة لألكل. ويتم شراء األغذية بصورة أساسية من خالل قطاع األغذية غري جمهزة، ومع
الرمسي مثل حمال "األم واألب" )أي احملال الصغرية يف األحياء(، واألكشاك يف الشوارع، واألسواق الرطبة ومطاعم 

؛ 2014 ،وآخرون Downsيف الشوارع ) الوجبات السريعة اليت ال تنتمي إىل أي سلسلة، مبا يف ذلك البائع ن
أ(. وهذه املنافذ أكثر عدداً، وأسهل املنال وأيسر تكلفًة من املتاجر  Euromonitor International ،2016و

 Euromonitorالكربى وسالسل مطاعم الوجبات السريعة، مم ا جيعلها أكثر شعبية بالنسبة إىل املستهلك ن )

International، 2016 غالباً ما ختتلف جودة األغذية املباعة، كما أن أغلبيتها ال لحمل أي عالمة جتارية  أ(. إمنا
(. ورغم أن القطاع الغذائي غري الرمسي يف اهلند ما زال طاغياً، بدأ 2014 ،وآخرون Downsأو بطاقات توسيم )

 التحو ل حالياً إىل املتاجر احلديثة للبيع بالتجزئة. 
 
يف املائة يف منو حجم سالسل مطاعم الوجبات السريعة  20صلت زيادة بنسبة ، ح2011و 2006وب ن عامي  

يف  54يف املائة يف املطاعم املستقلة. وخالل الفرتة الزمنية ذا ا، ُسج لت زيادة بنسبة  7.2مقارنة بزيادة بنسبة 
ال البقالة املستقلة يف املائة يف حم 4املائة يف منو املتاجر الكبرية يف البالد يف ح ن حصل تراجع بنسبة 

(Euromonitor International ،2012 وهذا يصادف حتوالً باجتاه متاجر حديثة للبيع بالتجزئة، حيث حصل .)
ب(، مبا يف ذلك  Euromonitor International ،2016منو ملحوظ يف مبيعات األغذية املعل بة يف البالد )
 Euromonitorلك ن أكثر يسرًا من ذوي الدخل األعلى )األغذية املعل بة "األفضل لك" اليت تستهدف مسته

International ،2016.)ج 
 
ورغم أن األغذية املتوفرة يف القطاع احلديث للبيع بالتجزئة هي عالية اجلودة بصورة عامة، ما زالت سالمة  

ند إىل حث  يف اهل األغذية مصدر قلق يف البالد. وملعاجلة هذه املشكلة، عمدت هيئة سالمة األغذية واملعايري
الدولة واحلكومات املركزية مؤخراً على وضع خطوط توجيهية صارمة لرصد سالمة األغذية يف املنتجات وضمان 
أن ميتنع مصنعو األغذية عن وضع إعالنات كاذبة و/أو أن يفصحوا بشكل تام عن املكونات على العبوات 

(Euromonitor International، 2016 لذا، مثة دفع .)ى لتحس ن تركيبة األغذية املعل بة واملعلومات اليت تُعط ب
 للمستهلك ن للسماح هلم باختاذ خيارات غذائية مستنرية.

 
 النظم الغذائية الحديثة 1-4-3
 
يف النظم الغذائية احلديثة، تتجه نسبة أعلى من األشخاا إىل العيش يف مناطق حضرية حيث يتقاضون دخالً  

د كبري من اخليارات الغذائية. وغالباً ما يعيش املستهلكون بعيداً عن مواقع إنتاج األغذية. كذلك، أعلى، ويتوفر لديهم عد
بفضل التقدم التكنولوجي وتطور البا التحتية )مبا يف ذلك التوزيع والتبادل(، يتمكن املستهلكون من احلصول على جمموعة 

ذين ة من بعضها البعض، فيتسا  للمستهلك ن اختيار املكان الواسعة من األغذية على مدار السنة. وتكون األسواق قريب
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يود ون شراء أغذيتهم منه. وتوفر املتاجر الكبرية واألسواق الرطبة )"املزارعون"( خيارات أوسع، وجودة أفضل ومواد أكثر 
لسريعة واملطاعم الراقية ا ختصصاً. بالفعل، تتوفر خيارات عديدة للوجبات اليت يتم تناوهلا خارج املنزل، كمطاعم الوجبات

 والعربات اليت تقدم أغذية فاخرة. وتستخدم هذه الوجبات مكو نات أعلى جودة.
 
وكما يف النظم الغذائية املختلطة، مثة جمموعة واسعة من أسعار األغذية حيث أن املنتجات الطازجة واألغذية احليوانية  

ي عليه أن التكلفة النسبية هلذه السلع مقارنًة باألغذية األساسية أدل مم ا ه املنشأ أغلى مثناً من معظم األغذية املعل بة. غري
يف النظم الغذائية التقليدية. كذلك، فذن املنتجات احمللية والعضوية أغلى مثناً، حىت أن هناك خيارات أغلى مثناً، مبا يف ذلك 

ودة األغذية ووسائل تنفيذها فهي تتيح إجراء مراقبة صارمة جل األغذية املعل بة املتخصصة واملطاعم الراقية. أما األنظمة القوية
تركز على الصحة  وسالمتها. حىت أنه بدأت تزداد وترية احلمالت الرتوجيية لألغذية وعمليات توسيم األغذية اليت غالباً ما

 العضوية. أو البيئة، فتلقي الضوء مثاًل على املنتجات غري املعدلة وراثياً، أو املنتجات احمللية أو
 
ويف النظم الغذائية احلديثة، ترتبط وفرة األغذية، وخباصة األغذية املصنعة بدرجة عالية، خبطر متزايد يف جمال الوزن  

الزائد، أو السمنة أو األمراض غري املعدية. إمنا يف ظل ارتفاع مستوى الدخل والتعليم، من املرجح أن يعي الناس بشكل 
النمط الغذائي والتغذية والصحة. كذلك، يتجه الناس يف هذا النوع من النظم إىل احلصول بشكل  أكرب العالقة القائمة ب ن

أكرب على الرعاية الطبية اجليدة، مبا يف ذلك الوقاية من األمراض غري املعدية وإدار ا. وغالباً ما يؤدي هذا األمر إىل اخنفاض 
 ه األمراض.اإلصابة باألمراض وإىل مدة حياة أطول، رغم وجود هذ

 
 

 

 الخالصة 1-5
 
بيئات الو  اإلمدادات الغذائيةمن األمهية مبكان االط الع بشكل أفضل على النظم الغذائية، والتفاعل ب ن سالسل  

وسلوك املستهلك ن، من أجل فهم سبب وكيفية تغري األمناط الغذائية اليت تؤثر على احلالة التغذوية لألشخاا  الغذائية
الفهم ضروري للتعر ف إىل سبل التدخل وتطبيق ُج قائم على احلقوق هبدف حتس ن األمن الغذائي  حول العامل. وهذا

 والتغذية للجميع، وخباصة للفئات األكثر ضعفاً. 
 
كذلك، يب ن  اإلطار املفاهيمي وتصنيف أنواع النظم الغذائية مدى تعقيد وتنو ع املشاكل والتحديات اليت تواجهها  

شار إليها يف هذه الوثيقة تشكل حماولًة ألخذ هذا النظم الغذائية 
ُ
احلالية يف العامل. كما أن عجلة النظام الغذائي وأنواعه امل

التعقيد يف االعتبار لدى تصميم املسارات اليت تؤدي إىل نظم غذائية أكثر استدامة تعزز األمن الغذائي والتغذية والصحة. 
سيورد الوارد يف هذا الفصل، سوف يضع الفصل التايل تشخيصاً للوضع احلايل، و  وبناًء على التعريفات واإلطار املفاهيمي

 وصفاً لألعباء املتعددة النامجة عن سوء التغذية.
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 األعباء المتعددة لسوء التغذية -2
 لبحوث عهد الدويلاملعلى الصعيد العاملي، يعاين شخص واحد من أصل ثالثة أشخاا اليوم من سوء التغذية ) 
اســتمرت االجتاهات احلالية، ميكن أن يعاين شــخص واحد من ب ن شــخصــ ن اثن ن ما  (. وإذاأ2015 ،لســياســات الغذائيةا

، يف تناقض ســــافر مع اهلدف الرامي إىل وضــــع حد للجوع وإُاء مجيع أشــــكال ســــوء 2030من ســــوء التغذية حبلول عام 
لغذائية واألمناط الغذائية من العوامل الرئيســــــــية املســــــــامهة يف (. وتعترب النظم اأGloPan، 2016) 2030التغذية حبلول عام 

 تلعب دوراً مهما إذا ما أريد التصدي لعبء سوء التغذية بنجاح.فهي احلالة التغذوية للسكان، ومن مث 

االً الحتياجات الغذائية لألفراد. وهو يتخذ أشــــــــــكإىل االغذائي بالنســــــــــبة  املتناولوســــــــــوء التغذية هو عدم كفاية  
عــددة: نقص التغــذيــة )نقص الطــاقــة الغــذائيــة(؛ والنقص يف املغــذيــات الــدقيقــة؛ وزيــادة الوزن والســــــــــــــمنــة )فــائض الطــاقـة مت

الغذائية(. و"الطاقة الغذائية" هي عدد الســــــــــــــعرات احلرارية املتاحة بالكيلو كالوري من الربوتينات والكربوهيدرات والدهون 
ية للنمو عترب كل من املغذيات الكلية والدقيقة أســــــاســــــعادن. وتُ مي فيتامينات و )املغذيات الكلية(. و"املغذيات الدقيقة" ه

 ذائية وتطور أفضليات املستهلك ن.والتطور البشري، وكلتامها ميكن أن تتأثر بتغري النظم الغ

كبريا حتديا   ، وميثلاولســـــــــــوء التغذية، بأشـــــــــــكاهلا املختلفة، تأثري على كل بلد، ســـــــــــواء أكان بلدا ناميا أم متقدمً  
للحكومات. وميكن أن تتعايش أنواع خمتلفة من ســـــــوء التغذية يف نفس البلد أو اجملتمع احمللي أو األســـــــرة املعيشـــــــية، وحىت 

ج متكاملة تتصــــــــدى لألعباء  على املســــــــتوى الفردي. ُُ ويتطلب تزايد انتشــــــــار ســــــــوء التغذية يف مجيع أ اء العامل اعتماد 
 اهبا عرب النظم الغذائية بأكملها.املتعددة النامجة عنها وتستهدف أسب

ويوجز هذا الفصــــل األعباء احلالية لســــوء التغذية، ويقدم توضــــيحات عن الفئات الســــكانية املعرضــــة لســــوء التغذية  
من هذا الفصــــل ســــوء التغذية. ويتضــــ عنبوجه خاا ويعطي تفاصــــيل عن اآلثار الصــــحية واالجتماعية واالقتصــــادية املرتتبة 

دية خمتارة توضــح كيف ميكن التصــدي لنتائج عبء ســوء التغذية وكيف ترتبط أنواع النظام الغذائي عموما ا دراســات إفراأيضًــ 
 باألعباء.

 األعباء الحالية لسوء التغذية 2-1
بعض املعلومات األساسية حول كيفية قياس أشكال خمتلفة من سوء التغذية وبعض  4الشكل و 4اإلطار  يوفر 

 املؤشرات األكثر استخداما.

 

 قياس سوء التغذية: بعض المؤشرات األكثر استخداما :4 اإلطار

غالباً ما و ثريا ما تســــتخدم قياســــات اجلســــم البشــــري، فضــــال عن حتاليل الدم والبول من أجل قياس ســــوء التغذية لدى األطفال والكبار. ك
غذوية جلميع الفئات لفهم أفضـــل للحالة الصـــحية والت ســـتخدم تدابري القياســـات البشـــرية املتعلقة بســـوء التغذية لدى األطفال بغية التوصـــلتُ 

(. ومن ب ن قياســــات اجلســــم البشــــري األكثر شــــيوعا لدى األطفال هناك نقص الوزن، والتقزم، أ2010، العاملية الصــــحة منظمةالســــكانية )
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(، وهو أ2010، العاملية الصـــــــحة منظمة) ب ميثل اهلزال والتقزم أو مها معاهو مقياس مرك   نقص الوزنو19(.4الشـــــكل واهلزال وزيادة الوزن )
 ظمة الصحة العاملية لنمو الطفل(.)مقارنة مبعايري من وزن الطفل الذي يشكل ا راف ن معياري ن دون املعدل الطبيعي لسنهواسطة مب ن ب

 ة ونقص ذائيطويلة األجل والرتاكمية لنقص الطاقة الغالمؤشــــــــــر من مؤشــــــــــرات ســــــــــوء التغذية املزمن. وهو يعكس اآلثار  التقزم
ل من املعدل ي ن أق. ويشـــــــــــــــار إليه بكون طول الطفل يشـــــــــــــــكل ا راف ن معيار وقبلها املغذيات الدقيقة والتهابات منذ الوالدة

 ه.الطبيعي لسن  

 مؤشر من مؤشرات سوء التغذية احلاد. وهو يعكس العملية األخرية والشديدة لفقدان الوزن الكبري املرتبطة باحلرمان من  اهلزال
رات احلرارية )نقص الطاقة الغذائية( أو املرض. ويشــــــــار إليه بكون وزن الطفل يشــــــــكل ا راف ن معياري ن أقل من املعدل الســــــــع

 م أو تورم القدم ن )مثل كواشيوركور(.لم 115الطبيعي لطوله )مثل اهلزال(، منتصف العضد أقل من 

  ن املعدل بكون وزن الطفل يشــكل ا راف ن معياري ن أكثر م اليهيف الطاقة الغذائية. ويشــار إ افائضــ زيادة الوزنوأخرياً، تعكس
 ه.الطبيعي لسن  

(، الذي لحدد عن طريق تقســــيم وزن الشــــخص على مربع أ2010، العاملية الصــــحة منظمة) (BMI) غالباً ما يســــتخدم مؤشــــر كتلة اجلســــم
تلة اجلسم سجل بطريقة سيئة اختالفات كي وإن كانحىت (، كقياس سهل على مستوى السكان للحالة التغذوية للبالغ ن، 2غ/م لالطول )ك

 :(1995، العاملية الصحة منظمة) اهلزيلة واالختالفات يف تكوين اجلسم عرب العمر واجلنس 
  يشري إىل هزال متوسط وشديد 17.0مؤشر كتلة اجلسم أصغر من 

  يشري إىل نقص الوزن 18.5مؤشر كتلة اجلسم أصغر من 

  إىل وزن طبيعي 24.9إىل  18.5الذي يرتاوح من يشري مؤشر كتلة اجلسم 

  أو أكثر إىل زيادة الوزن  25.0يشري مؤشر كتلة اجلسم البالغ 

  نة سمأو أكثر إىل ال 30.0يشري مؤشر كتلة اجلسم البالغ 

حاالت النقص  عنيت تنبئ الوأخرياً، تعترب القياســــات الســــريرية والبيولوجية للدم والبول )مع توفر التكنولوجيات اجلديدة( أفضــــل املؤشــــرات 
مغ/مل( كمؤشــــــر على  110يســــــتخدم فقر الدم )أي تركز اهليموغلوب ن يف الدم أقل من غالًبا ما يف املغذيات الدقيقة. وعلى ســــــبيل املثال، 

نك مصـــــــل الز أن نقص احلديد ليس هو الســـــــبب الوحيد لفقر الدم عرب العامل. ويعترب  مع، (أ2010، العاملية الصـــــــحة منظمة) يدنقص احلد
. وباإلضــــافة إىل (2007، وآخرون De Benoist)عالمة بيولوجية مهمة لنقص الزنك ولكن قد يكون من الصــــعب قياســــه على  و موثوق 

 (ألف)الفيتام ن  قصنالليلي بسبب  شىالقياسات البيوكيميائية املستمدة من الدم والبول، ميكن أيضا استخدام املؤشرات السريرية مثل الع
 جتليات بدنية حمددة. اهل الغدة الدرقية بسبب نقص اليود كمؤشرات بديلة لبعض حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة اليت تكونوتضخم 

 مؤشرات عامة لتقييم سوء التغذية لدى األطفال :4 الشكل
 

    

 زيادة الوزن الهزال التقزم الوزن الطبيعي

  نقص الوزن 

 (.أ2016): مقتبس من اليونيسيف املصدر

  

                                                      
، إُاء مجيع أشــــكال ســــوء 2030من أهداف التنمية املســــتدامة: "حبلول عام  2هذه املؤشــــرات لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف  كن اســــتخداممي  19

  ."2025سنوات من العمر، حبلول عام  5التغذية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا بشأن التقزم واهلزال لدى األطفال دون سن 
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 سوء التغذية: الحالة واالتجاهات 2-1-1
 نقص التغذية والسمنة واألمراض غير السارية

مليون شــــــخص يعانون من  800على الصــــــعيد العاملي، رغم التقدم احملرز خالل العقود املاضــــــية، ال يزال حوايل  
؛ منظمة األغذية 2015ة/برنامج األغذية العاملي، نقص التغذية )منظمة األغذية والزراعة/الصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعي

والزراعة/الصـــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية/منظمة األمم املتحدة للطفولة/برنامج األغذية العاملي/منظمة الصـــــــــــــحة العاملية 
 ةرضة خلطر اجملاعع(. وإن األزمة احلالية، اليت تتعلق بأربعة بلدان )جنوب السودان، والصومال، ونيجرييا، واليمن( امل2017

يف جمال مكافحة  دم احملرزمن التق اجزءً  ســــتلغي، على األرجح ســــيكون هلا تأثري على تلك األرقام العاملية و ةأو تواجه جماع
 اجلوع.

، بينما زيادة الوزن والســــــــمنة آخذة (أ2013، وآخرون Black)األطفال  لدىنقص التغذية  تراجعا، فقد وعمومً  
 .(5)الشكل يف االرتفاع 

يف املائة من الوفيات لدى األطفال دون ســــــن اخلامســــــة، معظمهم يف  45ويفســــــر نقص التغذية حدوث حوايل  
ويعترب عبء ســـوء التغذية املزمن أو التقزم لدى . (أ2017، العاملية الصـــحة منظمة)البلدان املنخفضـــة أو املتوســـطة الدخل 

يف املائة( يف مجيع  22.9مليون طفل دون ســــن اخلامســــة ) 155، كان 2016األطفال دون ســــن اخلامســــة مهما. ويف عام 
لى وع مليون طفل يف أفريقيا، على التوايل. 59مليون طفل يقيمون يف آســيا و 87أ اء العامل يعانون من التقزم، من بينهم 

ذية احلاد واملتوسط ئة( من اهلزال أو من سوء التغايف امل 7.7مليون طفل دون سن اخلامسة ) 52 الصعيد العاملي، يعاين  و
مليون طفل  17مليون طفل يقيمون يف أفريقيا، على التوايل، ويعاين  14مليون طفل يقيمون يف آســــــــــــــيا، و 36ومن بينهم 

يف املائة( يعانون من زيادة الوزن أو الســمنة يف  6مليون طفل دون ســن اخلامســة ) 41من هزال شــديد. وأخرياً، كان قرابة 
صغار األطفال  بشكل أساسي. وتصيب زيادة الوزن والسمنة اآلن 2000مليون طفل يف عام  30مقارنة بـــــــــــــــ  2016عام 

مالي ن طفل يف  10مليون طفل يعانون من زيادة الوزن يف آســــــــــــيا، و 20الذين يعيشــــــــــــون يف البلدان النامية، حيث هناك 
نك الدويل، / منظمة الصــــــــــــحة العاملية/الباليونيســــــــــــيفمالي ن طفل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ) 4أفريقيا و

2017.) 
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 ،ســـــــــــيـــانيـــاأو و أعـــداد األطفـــال دون ســـــــــــن الخـــامســـــــــــــة الـــذين يعـــانون من التقزم  وزيـــادة الوزن في أفريقيـــا، و ســـــــــــيـــا،  :5الشكل 
 (وأمريكا الشمالية )بالماليين وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،

  

لقة بأســــــــرتاليا ونيوزيلند البيانات املتعو = أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. البيانات املتعلقة بالشــــــــرق األدل غري متوفرة.  (LAC) مالحظات:
ىل بيانات إباســـــــتثناء أســـــــرتاليا ونيوزيلند؛ واليســـــــتند املعدل اإلقليمي ألمريكا الشـــــــمالية إال  ســـــــيانياا. آســـــــيا، باســـــــتثناء اليابان؛ وأو وأوروبا ال يعتد هب

 الواليات املتحدة فقط.

. جمموعة البيانات متاحة على الرابط اإللكرتوين: 2017: البيانات والتصـنيف اإلقليمي من اليونيسـيف/البنك الدويل/منظمة الصـحة العاملية، املصـدر
http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2016/en  

 
 هلما اآلن تأثري على مجيع البلدان: وزادت معدالت الســـمنة يف مجيع باتوترتفع زيادة الوزن والســـمنة بســـرعة، و  

مليار من الراشــــــدين  2,1إىل  1,9. وتشــــــري التقديرات إىل أن حوايل 1980أكثر منذ عام أو أ اء العامل مبقدار الضــــــعف 
ليون من الراشــــــــــدين م 462مليون يعانون من الســــــــــمنة، بينما  600يعانون من زيادة الوزن والســــــــــمنة من بينهم أكثر من 

. بينما ال (2014، وآخرون Ng؛ 2017، العاملية الصحة منظمة؛ أ2016، العاملية الصحة منظمة)يعانون من نقص الوزن 
يزال نقص التغذية هو الشــكل الرئيســي لســوء التغذية لدى األطفال دون ســن اخلامســة، متثل زيادة الوزن والســمنة العبء 

ظمة الصـحة العاملية أن زيادة الوزن والسـمنة اآلن مسـؤوالن عن حاالت للوفيات أكثر من الرئيسـي لدى الكبار، وتقدر من
 .(أ2016، العاملية الصحة منظمة)نقص الوزن 

 النقص في المغذيات الدقيقة

وميكن أن يكون حلـاالت  (أ2013وآخرون،  Black)تنتشــــــــــــــر حـاالت النقص يف املغـذيـات الـدقيقـة عرب العـامل  
 ميكن أن والزنك آثار صــحية مدمرة. ويف ح ن ال (دال)فيتام ن الو  تالفوال( و ألف)فيتام ن الواليود، و  النقص مثل احلديد

حاالت مهمة ومتعددة لنقص املغذيات الدقيقة بســـــــــــــبب عدم كفاية األمناط الغذائية احمللية وســـــــــــــوء  وجودنقلل من أمهية 
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ها من األســـــــباب الكامنة، ال توجد حاليا طريقة الصـــــــرف الصـــــــحي والنظافة الصـــــــحية، وتدهور نظم الصـــــــحة العامة وغري 
منهجية لقياس حجمها وانتشـــــــــــارها. وحتد الثغرات يف مجع البيانات يف الوقت املناســـــــــــب وعلى  و متكرر، واالفتقار إىل 
بيانات مصـــنفة وبطء تطور أســـاليب جديدة وفعالة من حيث التكلفة ومنخفضـــة املوارد والواصـــمات البيولوجية من قاعدة 

 .(2014، وآخرون von Grebmer)عارف املتعلقة بتحديد حاالت النقص يف املغذيات امل
ذلك، تشـــــري التقديرات إىل أن حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة تصـــــيب أكثر من ملياري فرد عرب أ اء  معو  

غذيات الدقيقة الالزمة . وبينما هناك العديد من امل(2015، وآخرون Bailey؛ ج2015، العاملية الصــــــــــــحة منظمة)العامل 
 Bailey)للجســــــم، مثة بعض حاالت النقص مفهومة بدرجة أقل، يعترب نقص احلديد أكثر حاالت نقص التغذية شــــــيوعا 

ار ســــــــيما لدى األطفال الصــــــــغ ، واليود والزنك أيضــــــــا أكثر شــــــــيوعا، ال(ألف). ويعترب نقص الفيتام ن (2015، وآخرون
. كما تشـــــمل حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة املثرية للقلق (4)الجدول ( 2015، وآخرون Baileyوالنســـــاء احلوامل )

 ونقص الكالسيوم. (12باء )فيتام ن الو  الفوالتو  (دال)فيتام ن العلى مستوى الصحة العامة نقص 
 

( وفقر الدم 2005زنك )ال متناول( وكمية غير كافية من 2013(، ونقص اليود )2005) (ألف) فيتامينالمعدل انتشار نقص  :4 الجدول
 (2011الناجم عن نقص الحديد )

 (لفأ)فيتامين النقص  
نقص اليود )تركيز 

 100اليود البولي< 
 ميكرومول/ لتر( 

نقص الزنك )المتوسط 
المرجح لمتوسطات 

 البلد(

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد 
 لحواملالنساء ا سنوات 5األطفال< دون   ميكرومول/ لتر( 110)هيموغلوبين< 

مصل الريتينول<  العشى الليلي 
مصل الريتينول<  العشى الليلي ميكرومول/ لرت( 0.70

 ميكرومول/ لرت( 0.70
األطفال< دون 

 النساء الحوامل سنوات 5

على الصعيد 
 %19.2 %18.1 %17.3 %28.5 %15.3 %7.8 %33.3 %0.9 العالمي

 %20.3 %20.2 %23.9 %40.0 %14.3 %9.5 %41.6 %2.1 أفريقيا
ن ااألمريكت

ومنطقة البحر 
 الكارييب

0.6% 15.6% 4.4% 2.0% 13.7% 9.6% 12.7% 15.2% 

 %19.8 %19.0 %19.4 %31.6 %18.4 %7.8 %33.5 %0.5 آسيا
 %16.2 %12.1 %7.6 %44.2 %2.2 %2.9 %14.9 %0.7 أوروبا

 %17.2 %15.4 %5.7 %17.3 %1.4 %9.2 %12.6 %0.5 أوقيانوسيا

 ( = تركيز اليود البويل. UIC(؛ )%95ات هي نسب مئوية )فاصل الثقة البيان

  (أ2013وآخرون ) Black :املصدر

 
 سوء التغذية: األنماط اإلقليمية 2-1-2
نقص ، ختتلف األمهية النســـبية لنقص التغذية والوزن الزائد والســـمنة والمن البلدان التغذية يف كل بلد انتشـــاررغم  

 ة اإلنسان عرب املناطق والبلدان.على صح يف املغذيات الدقيقة

 نقص التغذية

، كانت نســــــــبة التقزم 2016األطفال. ويف عام  لدىتتحمل آســــــــيا وأفريقيا العبء األكرب حلاالت التقزم واهلزال  
طفال ال لدى األيف املائة من مجيع حاالت اهلز  27و 69يف املائة من مجيع حاالت التقزم و 38و 56واهلزال، على التوايل: 

 دون
 سن اخلامسة.
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، قامت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وآســــــــــــــيا، وأفريقيا خبفض معدالت 2016و 2000 يوب ن عام 
وباألرقام املطلقة، أدت هذه  يف املائة، على التوايل. 18و 37و 40األطفال دون ســــــــــــــن اخلامســــــــــــــة بنســــــــــــــبة  لدىالتقزم 

يف املائة( ويف أمريكا  35–)دون ســـن اخلامســـة الذين يعانون من التقزم يف آســـيا االجتاهات إىل اخنفاض يف عدد األطفال 
يف املائة(، يف ح ن أن عدد حاالت التقزم لدى األطفال دون ســــــــــن اخلامســــــــــة يف  44–)الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

نتشــــــــار التقزم لدى افيها زاد  اليتالوحيدة املنطقة ســــــــيانيا . وتعترب أو هانفســــــــالفرتة ئة مقارنة بايف امل 17أفريقيا زاد بنســــــــبة 
 .األقاليم. وختفي هذه االجتاهات اإلقليمية تباينات هامة داخل 2016و 2000 ياألطفال دون ســــــــــن اخلامســــــــــة ب ن عام

يف املائة، بينما اخنفض معدل التقزم يف شرق  31فعلى سبيل املثال، سجلت جنوب آسيا اخنفاضا يف معدل التقزم بنسبة 
يف املائة خالل الفرتة قيد االســــــتعراض )اليونيســــــيف/منظمة الصــــــحة العاملية/البنك  71اســــــتثناء اليابان(، بنســــــبة آســــــيا )ب
 .(2017الدويل، 

األطفال دون سن اخلامسة معدل انتشاره يف مناطق  لدىيف املائة(  15.4جتاوز انتشار اهلزال يف جنوب آسيا )و  
العاملي الناجم عن اهلزال )اليونيسيف/منظمة الصحة العاملية/البنك الدويل، أخرى من العامل، وبلغ أكثر من نصف العبء 

جملاعات األطفال، وال يرتبط دائماً با لدى، مع خطر ارتفاع معدالت الوفيات هائلةال يزال اهلزال ميثل مشـــــكلة (. و 2017
 يستمر ق الريفية خالل املواسم اليتيف املناط لدى أصحاب احليازات الصغريةواألزمات اإلنسانية. وميكن أن لحدث أيضا 

فيها اجلوع. ولئن كانت اجملاعات املدمرة من النوع الذي حدث يف القرن ن التاســــع عشــــر والعشــــرين أقل شــــيوعاً اليوم، فال 
تزال لألســـــــف حتدث جماعات يف ســـــــياق احلروب األهلية والصـــــــراعات والكوارث الطبيعية، كما هو احلال يف منطقة القرن 

، وآخرون von Grebmer؛ de Waal ،2002)ومشــــال نيجرييــــا، ومن املتوقع أن يزيــــد تغري املنــــاخ من تواترهــــا األفريقي 
2015). 

 الوزن الزائد والسمنة

دءا بلدان )املرتبة ب عشـــــــــرةيف املائة من األشـــــــــخاا الذين يعانون من الســـــــــمنة يف العامل يف  50يعيش أكثر من  
األشــــــــــخاا الذين يعانون من الســــــــــمنة(: الواليات املتحدة األمريكية، والصــــــــــ ن،  بالبلدان اليت تتوفر على أكرب عدد من

واهلند، واالحتاد الروســي، والربازيل، واملكســيك، ومصــر، وأملانيا، وباكســتان وإندونيســيا. وتعترب الواليات املتحدة األمريكية 
الرجال  ادات كبرية يف معدالت الســـــــــــمنة لدىزي تشـــــــــــهدواململكة املتحدة وأســـــــــــرتاليا من ب ن البلدان املرتفعة الدخل اليت 

والنســــاء. وعلى الصــــعيد اإلقليمي، فقد بلغت بلدان الشــــرق األوســــط ومشال أفريقيا، وأمريكا الوســــطى والدول اجلزرية يف 
يف  44احمليط اهلادئ والبحر الكارييب بالفعل معدالت عالية بصــــــــــورة اســــــــــتثنائية حلاالت الوزن الزائد والســــــــــمنة )أكثر من 

ملائة(. وتعترب البحرين ومصـــر، واململكة العربية الســـعودية، وســـلطنة عمان والكويت من ب ن البلدان اليت لديها أكرب نســـبة ا
. ويف املائةيف  50الرتفاع حاالت الســمنة على الصــعيد العاملي اليت يشــكل فيها انتشــار الســمنة لدى النســاء ما يزيد على 

، وآخرون Ng)يف املائة(، لدى نســاء جنوب أفريقيا  42أعلى معدالت الســمنة )أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى، تســجل 
2014). 

. وال تزال البلدان املرتفعة (2015، وآخرون Roberto)وحىت اآلن، مل يقم أي بلد بعكس اجتاه وباء الســـــــمنة لديه  
 31.1) يانياســـيف أمريكا الشـــمالية وأو  ويعترب انتشـــار الســـمنةالدخل تكافح ضـــد ارتفاع معدل انتشـــار الوزن الزائد والســـمنة. 

يف املائة، على  4ز5و 20.0يف املائة، على التوايل( أعلى مما هو عليه األمر يف أوروبا الغربية وآســـــــــــــيا واحمليط اهلادي ) 25.3و
لزائد أو ا أكثر من ثلثي الراشـــــــــــــدين من الوزنيعاين ويف الواليات املتحدة األمريكية،   .(2012، وآخرون Stevens)التوايل( 
يف املائة من الرجال،  67. ويف اململكة املتحدة، تشـــــــــري أحدث البيانات املتاحة إىل أن (2014، وآخرون Ogden) الســـــــــمنة

يف املائة من الفتيات( يعانون من الوزن  29يف املائة من الفتيان و 26يف املائة من النســــــــــــــاء، وأكثر من ربع األطفال ) 57و
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وال تزال هذه االجتاهات أعلى مما هو عليه احلال يف العديد من البلدان املنخفضــــــــة . (2014، نوآخرو  Ng)الزائد والســــــــمنة 
 .(2011، وآخرون Finucane) 2كغم/م 21.5الدخل يف آسيا وأفريقيا، حيث متوسط مؤشر الكتلة اجلسمية أقل من 

طق احلضــرية دخل، ليس فقط يف املناوميس الوزن الزائد والســمنة بصــورة متزايدة البلدان املنخفضــة أو املتوســطة ال 
 لدىوحاالت الســــــــــمنة (. Prentice ،2006)ولكن أيضــــــــــا يف املناطق احمليطة باملراكز احلضــــــــــرية وحىت يف املناطق الريفية 

األطفال مرتفعة جداً وتواصــــــــل االرتفاع يف العديد من البلدان املنخفضــــــــة أو املتوســــــــطة الدخل، وكذلك احلال يف البلدان 
 )انظر (2015، وآخرون Ells؛ 2013، وآخرون Kelly)واململكة املتحدة  الواليات املتحدة األمريكيةلدخل مثل املرتفعة ا
بلدان بلغ يف القد ، أشــــــــارت التقديرات إىل أن الوزن الزائد والســــــــمنة لدى األطفال واملراهق ن 2013(. ويف عام 5 اإلطار

طة لفتيات. ويف البلدان املنخفضة أو املتوسإىل ايف املائة بالنسبة  22.6ان ولفتيإىل ايف املائة بالنسبة  23.8املرتفعة الدخل 
، وآخرون Ng)لفتيات إىل ايف املائة بالنسبة  13.4لفتيان وإىل ايف املائة بالنسبة  12.9ر معدل االنتشار بنسبة د  الدخل، قُ 

ون من الوزن الزائد الذين يعيشــون يف آســيا يف املائة من األطفال دون ســن اخلامســة الذين يعان 24و 49نســبة  مع (2014
 (.2017وأفريقيا على التوايل )اليونيسيف/منظمة الصحة العاملية/البنك الدويل، 
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اب يعيشون يف البلدان املتوسطة الدخل واملرتفعة الدخل مبا يف طفل وش 13 000أكثر من  مشلتدراسة  114 نتائجحديثان يلخص استعراضان 
ق وأســــــــــــــرتاليا، واليابان وماليزيا. وتب ن هذه الدراســــــــــــــات أن اجلمع ب ن تدخالت تتعل ااألمريكية، وكندا، ونيوزيلنداملتحدة ذلك أوروبا، والواليات 

ســــــــنة، ولدى املراهق ن  11إىل  6لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ب ن  بالنظام الغذائي والنشــــــــاط البدين والتغري الســــــــلوكي قد يقلل من الوزن
ما خيص هذه الدراســـات واختالف يف النتائج. ولدى األطفال، قد يكون هلذه  ســـنة، ولكن هناك قيود يف 17إىل  12الذين ترتاوح أعمارهم ب ن 

ة لة اجلسمية )قياس بديل لدهون اجلسم على أساس الوزن يف صلالتدخالت أثر صغري ومتوسط املدى خلفض وزن األطفال ودرجات مؤشر الكت
. ولدى املراهق ن، كانت هناك أدلة ذات نوعية متوســــطة بأن اجلمع ب ن عدة تدخالت ينتج (2017، وآخرون Mead) بالطول واجلنس والعمر( 

 .(2017، وآخرون Al-Khudairy)كغ 3.7عنه خفض وزن املراهق مبعدل 

بك ن، الص ن، شارك األطفال ووالديهم يف دراسة متتد على مدى ثالث سنوات بشأن التثقيف يف جمال التغذية والنشاط يف ة املناطق احلضرييف و 
لقيام ما خيص ممارســــــــــتهم الصــــــــــحية املعتادة ومناهج الرتبية البدنية دون ا البدين. ويف الوقت نفســــــــــه، جرت متابعة جمموعة مقارنة من األطفال يف

خالل ثالث ســــنوات، كان انتشــــار الوزن الزائد والســــمنة أقل بكثري يف املدارس اليت أجريت فيها  ت(. وبعد التدخالn = 2425بتدخل إضــــايف )
(. P < 0.01يف املائة،  13.3مقابل  7.9؛ الســـــــــــــــمنة: P < 0.01يف املائة،  14.4مقابل  9.8تدخالت مقارنة باملدارس املرجعية )الوزن الزائد: 

يف املائة يف املدارس اليت أجريت فيها تدخالت، على التوايل، بعد التدخل. بينما ارتفع  5ز32و 26.3لزائد والسمنة بنسبة واخنفض انتشار الوزن ا
والســـــــــمنة يف املدارس املرجعية. وكان هناك أيضـــــــــا اختالف كبري يف مؤشـــــــــر الكتلة اجلســـــــــمية ب ن املدارس اليت أجريت فيها انتشـــــــــار الوزن الزائد 

الـذين مل يكونوا يعـانون من عـدد األطفـال  وازدادبعـد التـدخـل.  (vs 20.3 +/- 3.4, P < 0.01 2.6 -/+ 18.2)س املرجعيـة التـدخالت واملـدار 
 يف املائة( يف ُاية 2.4منه يف املدارس اليت أجريت فيها تدخالت )أكثر يف املائة(  7.0)يف املدارس املرجعية وأصـــــــــــــــبحوا يعانون منها  الســـــــــــــــمنة
 (.2007، وآخرون Jiang) P<0.01) )املطاف 

 ن أجلماملرتفعة الدخل، تعمل املنظمات اليت ال تســتهدف الربح ووكاالت الصــحة العامة على مجيع املســتويات احلكومية و ويف البلدان املتوســطة 
ة بارزة من املرجح أن يخفض الوزن الزائد والســـمنة لدى الراشـــدين واألطفال. ويعترب فرض ضـــريبة على املشـــروبات احملالة بالســـكر ســـياســـة ضـــريب

تضــــــطلع بدور مهم يف خفض معدل الســــــمنة؛ ورغم ذلك، مل تربز أيه أدلة بشــــــأن تأثريها خارج نطاق مشــــــرتيات الصــــــودا.  كما بدأت هيئات 
ة. ومتيل الربامج يالرقابة يف توحيد املطالبات الصــحية بشــأن تغليف املواد الغذائية وتســميات عناصــر التغذية يف مجيع قطاعات صــناعة املواد الغذائ

الرامية إىل خفض نســبة الســمنة لدى األطفال إىل وضــع دروس موجهة للفصــول الدراســية واألســر يف املنزل على الســواء، حبيث تســتهدف عملية 
 اختيار األغذية والنشاط البدين.

ذية اليت تفضــي املعقدة املتصــلة باألغذية والتغوتعترب إقامة خطاب مفتوح وشــراكات ب ن القطاع ن العام واخلاا أمرا أســاســيا للتصــدي للمســائل 
زيد من التنســـيق ب ن صـــانعي األغذية وهيئات الرقابة وواضـــعي الســـياســـات أمرا أســـاســـيا لضـــمان أن القيام مب(. ويعترب Yach ،2014إىل الســـمنة )

 الوقت نفســـــه عن التغذية مع التشـــــجيع يف تزيد بطريقة فعالة معارف األطفاللكي تكون التدخالت ذات الصـــــلة بالتغذية متعددة القطاعات، و 
 نشاط بدين كاف.القيام بيارات غذائية صحية و القيام خبعلى 
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 النقص في المغذيات الدقيقة

تزال العديد من البلدان يف جنوب شــرق آســيا وغرب ووســط وشــرق أفريقيا متأثرة بشــدة بالنقص يف املغذيات  ال 
. ولئن كــانــت (2015، وآخرون Kumssa؛ 2015و 2013، وآخرون Stevens؛ 2012، وآخرون Andersson)الــدقيقــة 

ا يفحاالت نقص التغذية تؤثر يف أغلب األحيان يف البلدان املنخفضــــــة أو املتوســــــطة الدخل،  لبلدان املرتفعة ا توجد أيضــــــً
يد دنقص املغذيات الدقيقة، وتنتشــــــــــــــر حاالت نقص احلمن حاالت ســــــــــــــج ل فيها الدخل جيوب للفقر حيث ال تزال ت

، وآخرون Low؛ أ2009)منظمة الصـــــــحة العاملية، عرب مجيع الشـــــــرائح االجتماعية واالقتصـــــــادية  (دال) ن فيتامالوالزنك و 
2009). 

يف املائة من األطفال يف سن ما قبل املدرسة يعانون من فقر الدم يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا،  65.5و 67.6ومثة  
ئة من النســـــــاء احلوامل يعان ن من فقر الدم يف أفريقيا وجنوب شـــــــرق آســـــــيا، على التوايل يف املا 48و 57.1على التوايل. ومثة 

(De Benoist 2008، وآخرون) قيا أيضــــــــــا يف أفري (ألف)، تؤثر حاالت النقص يف الفيتام ن 4الجدول . وكما هو مب ن  يف
ة من السكان يف أوروبا لديهم عدم كفاية يف يف املائ 52(. وتشري التقديرات إىل أن ب2009، العاملية الصحة منظمةوآسيا )

يف املائة تقريبا من األطفال يف ســــن  30مليون فرد يعانون من نقص اليود يف جنوب شــــرق آســــيا. وهناك  500اليود، وهناك 
فوالت . وقد تتســـــــــــــم عملية قياس نقص (2015، وآخرون Bailey)الدراســـــــــــــة يف العامل ال يتناولون كميات كافية من اليود 

. ورغم ذلك، (2015، وآخرون Bailey)لدى النســاء يف ســن اإل اب، والنســاء احلوامل وصــغار األطفال بالصــعوبة  ديداحل
-De)تب ن  أن تناول محض الفوليك خالل الفرتة احمليطة باحلمل مينع وجود عيوب يف األنبوب العصيب مثل الُسنُسنة املشقوقة 

Regil ســـطة محض الفوليك أدت إىل اخنفاض كبري يف التشـــوهات اخلُلقية مثل عيوب وأن تقوية الدقيق بوا (2015، وآخرون
 .(2013، وآخرون Lancellotti-Castillo)األنبوب العصيب يف عدة بلدان عرب أرجاء العامل 

كما يعترب من الصــعب قياس حاالت نقص الزنك بســبب أوجه القصــور اليت تشــوب التجارب على الواصــمات  
ن ذلك، يتم تقدير حاالت نقص الزنك يف أغلب األحيان من خالل انتشــــــــــــــار التقزم لدى األطفال البيولوجية. وبدال م

يف املائة من الســـــــــكان ليس  17.3وتوافر الزنك يف اإلمدادات الغذائية. وعلى الصـــــــــعيد العاملي، تشـــــــــري التقديرات إىل أن 
 Bailey)يف املائة(  19.4يف املائة( وآســـــــــــــيا ) 23.9كاف من الزنك، مع وجود أعلى التقديرات يف أفريقيا )  متناوللديهم 
. وجتدر اإلشــــــــــارة إىل أن حاالت نقص املغذيات الدقيقة تكون عادة متعددة لدى شــــــــــخص واحد، مما (2015، وآخرون

 جيعل من الصعب تقدير حجم حاالت اجلوع اخلفي على الصعيد العاملي.

 التباينات داخل البلدان

ن توزع ســــوء التغذية داخل البلدان ما ب ن اجملموعات االجتماعية واالقتصــــادية هناك أيضــــا اختالفات كبرية بشــــأ 
 ئات األكثر أو األقل تعليما.وب ن الف

وتعترب النســاء واألطفال الفئات األكثر تضــررا. فعلى ســبيل املثال، مع انتقال البلدان إىل معدالت أعلى من التنمية  
 قل الســــــــمنة إىل اجملموعات احملرومة اقتصــــــــاديا. وتتجلى هذه االجتاهات بوجه خااوزيادة الناتج القومي اإلمجايل للبلد، تنت

أن معدالت الســـــمنة لدى األطفال تتزايد على  مع. و (2004، وآخرون Monteiro؛ 2012، وآخرون Dinsa)لدى النســـــاء 
، وآخرون Dinsa)خل املتوســطة الدالصــعيد العاملي، غري أُا متثل يف األغلب مشــكلة الفئات الغنية يف البلدان املنخفضــة أو 

 مشكلة لدى مجيع الشرائح االجتماعية واالقتصادية يف البلدان املرتفعة الدخل. تطرحمقارنة بكون السمنة  (2012
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، ويب ن  بالك ما خيص نقص التغذية ويتجلى التوزع غري املتســـاوي عرب الوضـــع االجتماعي واالقتصـــادي أيضـــا يف 
بيانات مســـــتمدة من بنغالديش والربازيل ونيجرييا، أن التقزم رغم اخنفاضـــــه عرب مرور الزمن،  (، بناء علىأ2013) وآخرون

ال يزال انتشــــاره مرتفعا لدى األســــر املنخفضــــة الدخل ويف املناطق الريفية. كما ســــلطوا الضــــوء على احلد بدرجة كبرية من 
، ما ب ن األســر املنخفضــة أو املرتفعة 2006و 1996ب ن  أوجه عدم املســاواة يف انتشــار التقزم، اليت ُلوحظت يف الربازيل ما

ياجات تالدخل، وكذلك ما ب ن املناطق الريفية واحلضــــــــــرية، مما يب ن  أن الســــــــــياســــــــــات والربامج ينبغي أن تتكيف مع االح
 املختلفة جملموعات حمددة.

 التعرض لسوء التغذية 2-1-3
خاا الذين لديهم احتياجات غذائية أكرب )يف مرحلة فئة الناس املعرضــــــ ن لنقص املغذيات األشــــــ تشــــــمل عادة 

من مراحل دورة احلياة(، وكذلك األشــــــــــــــخاا الذين ميلكون ســــــــــــــيطرة أقل على اختيارهم للنظام الغذائي، مبن يف ذلك 
ق ط، واملرضى أو األشخاا املعرضة مناعتهم للخطر، والفقراء يف املنا املسن ناملراهقات واحلوامل واملرضعات، و األطفال و 

. كما تعترب اجملموعات املهاجرة أو النازحة بســــــــــبب الصــــــــــراعات أو موجات (2008، وآخرون Black)الريفية واحلضــــــــــرية 
 اعات أو قضايا حيازة األراضي معرضة خلطر سوء التغذية احلاد.اجملاجلفاف والفيضانات وكوارث طبيعية أخرى و 

د عرضــــــة ملختلف أشــــــكال ســــــوء التغذية بســــــبب وبصــــــفة عامة تعترب الشــــــعوب األصــــــلية من ب ن الفئات األشــــــ 
التهميش؛ والفقر املدقع وانتهاكات حقوقهم األصـــــيلة على أراضـــــيهم وأقاليمهم ومواردهم التقليدية احملتلة أو املســـــتخدمة؛ 

زال توتدهور البيئة والنظام اإليكولوجي؛ واخنفاض مصـــــــادر غذائهم التقليدية. ويف أمريكا الالتينية، على ســـــــبيل املثال، ال 
 الشؤون دارةإيف املائة لدى أطفال الشعوب األصلية وغالبا ما تبلغ نسبة سوء التغذية الضعف ) 70الوفيات مرتفعة بنسبة 

(. وتب ن  أدلة حديثة أن الشـــــعوب األصـــــلية تعاين من معدالت مرتفعة 2009، املتحدة األمم يف واالجتماعية االقتصـــــادية
خنفاض الوزن عند الوالدة، وســـــــــوء التغذية لدى األطفال، والســـــــــمنة لدى األطفال لوفيات الُرضـــــــــع، ووفيات األمهات، وا

 Anderson)والكبار، واخنفاض مســـتوى التحصـــيل العلمي وضـــعف الوضـــع االقتصـــادي أكثر من الشـــعوب غري األصـــلية 
 .(2017، وآخرون

يث أُا تؤثر حة األكثر أمهية وتعترب "األلف يوم األوىل"، ابتداء من الوالدة حىت ســــــــــــــنت ن من عمر الطفل، الفرت  
. واحلاجة إىل (أ2013، وآخرون Black؛ 2006، الدويل البنك)على العواقب التغذوية والصــــــــــــــحية على املدى الطويل 

الرتكيز على الوقاية من سوء التغذية يف مرحلة مبكرة من احلياة جرى التأكيد عليها كذلك بواسطة مفهوم األصول اجلنينية 
؛ 2002، وآخرون Barker)ين حيث تكون للتعرض املبكر آثار عميقة على العواقب الصــــحية للراشــــدين ألمراض الراشــــد

Calkins وDevaskar ،2011).  األلف يوم األوىل" وعواقبها الالحقة ل حلد من ســــــــــــــوء التغذية خالعلى اوهناك قدرة"
يا جة"، مثل تعزيز الرضـــــــاعة الطبيعية حصـــــــر على احلالة الصـــــــحية والتغذوية خالل مرحلة البلوغ من خالل "إجراءات مزدو 

، العاملية لصـــحةا منظمةوتغذية األمهات، اليت هلا القدرة على التصـــدي يف الوقت نفســـه ألشـــكال متعددة لســـوء التغذية )
 (.ب2017

أجيـــال لعـــدة يوم، وميكن أن متتـــد آثـــاره  1 000ويؤثر ســــــــــــــوء التغـــذيـــة على دورة احليـــاة بـــأكملهـــا بعـــد أول  
وبوجه خاا، تؤثر احلالة التغذوية للمرأة احلامل يف نتيجة الوالدة واحلالة التغذوية ألطفاهلا وحالتهم الصحية  (.6 الشكل)

والتغذوية الالحقة مثل الُرضـــــــــــــع وحىت رمبا يف مرحلة البلوغ. وتكون لدى مجيع النســـــــــــــاء احتياجات متزايدة من املغذيات 
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تعذر  إذا لبدنيةاية هذه االحتياجات من خالل احتياطيا ا من املغذيات الدقيقة خالل مرحلة احلمل والرضاعة. وميكن تلب
عليها اســــــتهالك أغذية إضــــــافية لتغطيتها؛ ومع ذلك، فذن االســــــتفادة من هذه االحتياطيات ليســــــت بعيدة عن أن تكون 

 .(2008، وآخرون Black)مثالية 

ســــــمنة ميكن أيضــــــا أن يشــــــكال خماطر صــــــحية ز على نقص التغذية، فذن الوزن الزائد واليرك   6الشـــــكل أن  معو  
 نعكاساتااألمهات والوزن الزائد خالل احلمل على حد سواء بتزايد خطر حدوث لدى سمنة اللألجيال القادمة. وترتبط 

أيضـــــــــا ب ن الوزن الزائد لدى األمهات  عالقةومثة  (2013، وآخرون Gaillard)ســـــــــلبية على صـــــــــحة األم واجلن ن والطفل 
؛ Gluckman،2015و Hanson)ي لألمهات( وخطر أن يصـــــبح الطفل مصـــــابا بالســـــمنة أو داء الســـــكري )النمط الغذائ

Lelijveld وتشـــري بعض األدلة أيضـــا إىل العالقة ب ن الوزن الزائد لدى األطفال وخطر اإلصـــابة بنقص (2016، وآخرون .
ــــدقيقــــة  ــــات ال ؛ 2011، وآخرون Cepeda-Lopez؛ 2008، وآخرون Zimmermann؛ 2004، وآخرون Nead)املغــــذي

Tzioumis وAdair ،2014). 
 

 أعباء نقص التغذية خالل دورة الحياة وعبر األجيال :6 الشكل
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 عواقب سوء التغذية 2-2
 العواقب الصحية 2-2-1
تســــلط جمموعة مهمة من األدلة الضــــوء على الروابط املوجودة ب ن ســــوء التغذية  ميع أشــــكاهلا وتطور األمراض  

 (.2017، وآخرون oPriet-Sotos؛ 2017، وآخرون Magni )مثال،

 نقص التغذية

. (2012، وآخرون Hoddinott)والوفيات  اإلصــــــــــــابة باألمراضعلى املدى القصــــــــــــري، يزيد نقص التغذية خطر  
 يف لوفاة، ويكونون معرضــــــــــــ نأكثر من غريهم خلطر اويكون املواليد اجلدد ذوي الوزن املنخفض خالل الوالدة معرضــــــــــــ ن 

اومة لألمراض املعدية خالل املراحل األوىل بعد الوالدة، وهم من املرشــــــح ن لإلصــــــابة وأقل مق لإلصــــــابة باألمراض الغالب
 .(Barker ،2001و Godfrey)باألمراض غري السارية يف املستقبل 

د األطفال أن عد معوالوفيات. و  اإلصــــــــــــــابة باألمراضما خيص  اهلزال ونقص التغذية احلاد أكرب املخاطر يف تتأدى عنو 
أمراض صــــــــابتهم بإاهلزال صــــــــغري، يعترب األطفال الذين يعانون من اهلزال معرضــــــــ ن أكثر للوفاة بســــــــبب  الذين يعانون من
 .(ب2013، وآخرون Black)الطفولة الشائعة 

أول لتغذية خالل وتكون لســــــــوء اويتســــــــبب التقزم أو نقص التغذية املزمن يف تأخر النمو البدين والتطور املعريف.  
 Adair؛ 2010، وآخرون Martorell؛ 2008، وآخرون Victoria) مــة خالل مرحلــة البلوغعــام ن من احليــاة عواقــب مه

تكبح قدرة الطفل على بلوغ كامل إمكاناته. وإضــــــافة إىل ذلك، يكون الشــــــخص اهلزيل معرضــــــا خلطر   (2013، وآخرون
 . ويوجز(2012، رونوآخ Hoddinott)ما يتعلق بنتائج احلمل الســـــــــــــيئة وضـــــــــــــعف اإلدراك خالل مرحلة البلوغ  كبري يف

 قصة  اح من اهلند بشأن كيفية التصدي لألعباء املرتفعة النامجة عن التقزم. 6 اإلطار

ومثة عالقة ب ن النمو البشــــري املبكر وخطر اإلصــــابة باألمراض غري الســــارية يف مرحلة الحقة من احلياة. وُلوحظ  
 Barker)إلصابة بالوزن الزائد واألمراض غري السارية املرتبطة هبا يزيدان من احتمال اوالتقزم  الوالدةأن اخنفاض الوزن عند 

، وآخرون Norris؛ 2011، وآخرون Uauy؛ 2008، وآخرون Victoria؛ 2003، وآخرون Sawaya؛ 2002، وآخرون
 (.2013، وآخرون Prentice؛ 2012

 ت التقزممهاراشترا، الهند، باعتبارها حالة إفرادية النخفاض كبير في حاال :6 اإلطار

مليون نسمة، مبا يف ذلك مدينة مومباي. كما أُا إحدى أهم املدن  112تعترب مهاراشرتا ثالث أكرب والية من حيث السكان، حيث تضم 
مهاراشـــــــــــــــرتا معروفة كذلك مبا حققته من اخنفاض مطرد يف معدالت التقزم خالل الطفولة. وبينما ال تزال معدالت التقزم و الغنية واملتقدمة. 

يف املائة لدى األطفال دون ســـــــن الثانية من  24يف املائة إىل  39رتفعة ومســـــــتقرة عرب أرجاء اهلند على حد ســـــــواء، فقد اخنفض التقزم من م
 وآخرون. واقرتح حداد 2013إىل  2005يف املائة لدى األطفال دون ســــــــــــن اخلامســــــــــــة يف مهاراشــــــــــــرتا من  30يف املائة إىل  45العمر، ومن 

 استنتاجات أولية رئيسية من االخنفاض الكبري يف حاالت التقزم الذي حققته مهاراشرتا. أربعةاستخالا ( 2014)
ســــــجلة احلد من اجلوع أعلى من املعدالت املو  كان النمو االقتصــــــادي مطرداو فض معدالت التقزم. خلأوال، حافظت الوالية على بيئة مواتية 

أوضـــــاع . وحافظت النســـــاء على 2011و 2009يف املائة ما ب ن  0.5التغذية بنســـــبة  امجلرب عرب أرجاء البلد. وارتفعت امليزانيات املخصـــــصـــــة 
نســـــبيا يف مهاراشـــــرتا مقارنة بواليات هندية أخرى، مبا يف ذلك ارتفاع نســـــبة إملام اإلناث بالقراءة والكتابة، واخنفاض وفيات األمهات  مرلحة

ك لصــــــحية لألطفال والتدخالت التغذوية يف جمموعة متنوعة من الربامج، مبا يف ذلومعدالت فقر الدم. واســــــتثمرت الوالية يف جمال الرعاية ا
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ثة التغذية. . وأعلنت احلكومة أيضــــــا التزامها بتحســــــ ن التغذية بواســــــطة بعاألطفالالبعثة الوطنية للصــــــحة الريفية واخلدمات املتكاملة لتنمية 
غريات تإحداث ات إجيابية صــــغرية يف حمددات التغذية مباشــــرة ري ال تغيمن شــــأن إدخ ه( إىل أن2014) وآخرون ونتيجة لذلك، خلص حداد
 مهمة يف معدالت التقزم. 

إىل أن معدالت التقزم ميكن أن تنخفض، رغم أن احملددات األساسية اهلامة لسوء التغذية، مبا يف ذلك املياه املأمونة هؤالء الباحثون  ثانيا، أشار
ؤالء الباحثون ه أو مل حتقق أي تقدم على اإلطالق. ثالثا، أشــار ضــئيال الرعاية الصــحية، مل حتقق ســوى تقدمً واملرافق الصــحية والنمو الزراعي وا

آثار ســــــــــــياســــــــــــة التدخل االجتماعي والصــــــــــــحي املذكورة آنفا متاما إىل مجيع أ اء  تتجلىإىل أن ما يقرب من عقد من الزمان مضــــــــــــى قبل أن 
التزامات كبرية من طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة وأصحاب وجود  2012ضة بدرجة كبرية يف عام مهاراشرتا. وأظهرت معدالت التقزم املنخف

ولوية أاملصـــــلحة منذ أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشـــــرين. وأخريا، أشـــــارت الوالية والقيادة الفردية إىل أن خفض حاالت التقزم يعترب 
 سياسية.

ملدين لقيادة احلكومة واجملتمع ا على تضــــافر قوىالســــياق االجتماعي واالقتصــــادي الداعم ميكن أن يســــاعد وتشــــري جتربة مهاراشــــرتا إىل أن 
 وكبرية وسريعة. ةالتدخالت املتعددة القطاعات، مما يؤدي إىل خفض معدالت نقص التغذية بطريقة ناجح

  (.2014، )وآخرون(، حداد 2014(، حداد )2014) IIPS (2012 ،)MHFW: املصادر

 

 الوزن الزائد والسمنة

يف املائة من العبء العاملي للمرض املعرب  3.8مليون حالة وفيات يف الســــــــنة و 3.4، كانت حوايل 2010يف عام  
، وآخرون Ng؛ 2012، وآخرون Lim)تُعزى إىل الوزن الزائد   20(،DALYsعنه بســـنوات العمر املعدلة حســـب اإلعاقة )

بلدا على مدى  195قب الصــحية النامجة عن الوزن الزائد والســمنة أجريت يف . وخلصــت دراســة اســتعرضــت العوا(2014
، أســــهم على الصــــعيد العاملي 2015( إىل أن الزيادة املفرطة يف مؤشــــر الكتلة اجلســــمية، يف عام GBD ،2017ســــنة ) 25

مليون من جمموع  120يف املـائـة من مجيع حـاالت الوفيـات( وتســــــــــــــبـب يف  7.1مالي ن حـالـة وفـاة ) 4فيمـا يقـدر حبوايل 
 عدلة حسب اإلعاقة لدى الراشدين(.يف املائة من جمموع سنوات العمر امل 4.9سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة )

لسرطان، وأمراض ا اأساسً  -ويعترب الوزن الزائد والسمنة من عوامل اخلطر الرئيسية املسببة لألمراض غري السارية  
. (2012، وآخرون Lozano؛ 2011)منظمة الصـــــحة العاملية، املزمنة ومرض الســـــكري  أوعية القلب، واألمراض التنفســـــية

 60وتعترب األمراض غري الســـارية حاليا من األســـباب األكثر شـــيوعا للوفيات واإلعاقة عرب أرجاء العامل، حيث تتســـبب يف 
 .(1420، وآخرون)إسالم يف املائة من الوفيات يف العامل، أو اثنان من أصل ثالث وفيات 

ام املاضــــــــي القريب. ومنذ ع يفوتصــــــــاعدت حاالت الوفيات ذات الصــــــــلة باألمراض غري الســــــــارية بدرجة كبرية  
 .(Riboli ،2013و Ezzati)األمراض غري السارية نتيجة ، عانت مجيع املناطق يف العامل من زيادة يف عدد الوفيات 2000

يف املائة من  42مليون حالة وفاة أو  16، كانت 2012ة عام مليون حالة وفاة بســـــبب األمراض غري الســـــاري 38ومن ب ن 
 منظمة) 2000مليون حالة وفاة عام  14.6مقارنة حبوايل  -احلاالت عبارة عن وفيات مبكرة وميكن تفاديها إىل حد كبري 

من الوفيات املبكرة  يف املائة 82األمراض غري الســارية ونتيجة يف املائة من الوفيات  75. وحتدث (أ2014، العاملية الصــحة
. وتعترب الوفيات املبكرة من الشواغل الرئيسية، (أ2014، العاملية الصحة منظمة)يف البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل 

                                                      
سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة بالنسبة للمرض أو العلل الصحية على أُا جمموع سنوات احلياة الضائعة بسبب الوفيات املبكرة لدى "حتتسب   20

الســــكان والســــنوات الضــــائعة بســــبب اإلعاقة بالنســــبة لألشــــخاا الذين يعانون من علل صــــحية أو عواقبها. وميكن أن تعترب ســــنة من ســــنوات العمر 
 سب اإلعاقة باعتبارها سنة واحدة ضائعة من احلياة "الصحية".املعدلة ح

 (.2017 أيلول/)اطلع عليه يف سبتمرب /http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/enانظر: 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
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 ُنظم الصـــــحية.أيضـــــا بضـــــعف ال وال ســـــيما يف البلدان املنخفضـــــة أو املتوســـــطة الدخل، حيث يرتبط عدد الوفيات املرتفع
 30لســارية يف وفاة الناس يف ســن أصــغر يف البلدان املنخفضــة أو املتوســطة الدخل: حيث حتدث وتتســبب األمراض غري ا

 13، وهي فرتة العمر األكثر إنتاجية، مقارنة بنســـبة 60يف املائة من الوفيات ذات الصـــلة باألمراض غري الســـارية قبل ســـن 
 .(ب2010، العاملية الصحة منظمة ؛2014، وآخرون Harikrishnan)يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل 

 املتصــلة باألمراض لإلصــابة باألمراضا رئيســيً  عامالً وتعترب أمراض أوعية القلب الســبب الرئيســي للوفيات املبكرة و  
. (2014، رونوآخ)زغيب غري الســـــارية، وهي أكرب عبء لألمراض اليت حتدث يف البلدان املنخفضـــــة أو املتوســـــطة الدخل 

وزن الزائد أي الســمنة وال -الســكري التحوالت اليت تفضــي إىل العوامل املمهدة ألمراض أوعية القلب  داءويعقب انتشــار 
(Atun 2017، وآخرون) مليون شــخص  108. وعلى الصــعيد العاملي، تزايد عدد الراشــدين املصــاب ن مبرض الســكري من

يف أي بزيادة  2014يف املائة( يف عام  8.5) مليون شخص 422ليبلغ  1980يف املائة( يف عام  4.7)معدل انتشار بنسبة 
(. وعلى وجه اخلصـــوا، زاد انتشـــار مرض الســـكري خالل NCD-RisC ،2016يف املائة ) 80.9نتشـــار بلغت معدل اال

، NCD-RisCيف املائة يف أفريقيا ) 129يف املائة يف جنوب آسيا، وبنسبة  109.8بنسبة  2014إىل  1980الفرتة من عام 
يف املائة مع وجود اختالفات   7.3الســـكري يف مجيع الواليات اخلمس عشـــرة للهند  داءاالنتشـــار اإلمجايل ل . وبلغ(2016

كبرية ب ن الواليات، ومتيل هذه النســــــبة املئوية إىل االرتفاع يف املراكز احلضــــــرية ويف الفئات االجتماعية واالقتصــــــادية الدنيا 
(Anjana 2017، وآخرون). 

 لدقيقةالنقص في المغذيات ا

يعترب األطفال و وقد تؤثر حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة اخلفيفة واملعتدلة على الصحة البشرية والرفاه والتطور.  
راض ا ما ترتبط عدة أمدون ســـن اخلامســـة والنســـاء يف ســـن اإل اب والنســـاء احلوامل عرضـــة للخطر بصـــفة خاصـــة. وغالبً 

ا أمراض الكلى املزمنة وفشــــــل القلب املزمن ومرض الســــــرطان ومرض خصــــــوصــــــً مزمنة بفقر الدم الناجم عن نقص احلديد 
دراســــة إفرادية من كوســــتاريكا حول كيفية معاجلة فقر الدم  7اإلطار . ويعرض (2016، وآخرون Lopez)التهاب األمعاء 

 عن طريق تدعيم السلع الغذائية األساسية باحلديد.
 

 ق الذرة والحليب( بالحديد في كوستاريكاتدعيم األغذية )دقيق القمح ودقي :7 اإلطار

تاريكا بلدً  ا يف جمال التدعيم اجلماعي للعديد من األغذية والتوابل. ورغم تدعيم دقيق القمح باحلديد ألول مرة عام ا رائدً كانت كوســـــــــــــــ
حلديد املختزل، ســــــــتعيض عن ا. وقد االقرن املاضــــــــي تســــــــعينياتد منذ ، فقد كانت هناك دفعة قوية لتدعيم األغذية باحلديد يف البال1958

، وأضيفت 2001سحوق يف عام املسائل و الليب احل، يف 1999احلديد يف دقيق الذرة يف عام  تالذي مل يكن له تأثري فعال، بثنائي غليسنا
اء م لدى النســــ. ولدراســــة تأثري برنامج التدعيم باحلديد، جرت دراســــة مدى انتشــــار فقر الد2002دقيق القمح يف عام  إىلاحلديد فومارات 

(، حيث كان التدعيم 2009إىل  2008وبعد ) 1996ســـــــــنوات( قبل عام  7ســـــــــنة( واألطفال )من ســـــــــنة واحدة إىل  45ســـــــــنة إىل  15)من 
طفال بعد بدء الربنامج. وخالل هذه  403امرأة و 863طفال، و 965امرأة و 910اإللزامي باســـــــــــــــتخدام بيانات املســـــــــــــــح الوطين الذي مشل 

يف املائة على الصـــــــــــــــعيد الوطين.  10.2يف املائة إىل  18.4يف املائة لدى األطفال ومن  4.0يف املائة إىل  19.3ر الدم من الفرتة، اخنفض فق
يف املائة لدى األطفال، واخنفض فقر الدم الناجم عن نقص احلديد  6.8يف املائة إىل  26.9وعالوة على ذلك، اخنفض نقص احلديد من 

 عذر الكشف عنه.يف املائة إىل أن ت 6.2من 
 (.2015) وآخرون Martorell: املصدر
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هو الســـــبب الرئيســـــي للعمى الذي ميكن جتنبه لدى األطفال. وهو يتســـــبب يف ضـــــعف  (ألف)فنقص الفيتام ن  
ب األمراض األمراض احلادة وحىت الوفاة بســــباإلصــــابة بالبصــــر والعمى ويضــــر باجلهاز املناعي، مما يزيد بدرجة كبرية خطر 

(. ولدى 2004، بالتغذية املعنية الدائمة املتحدة األمم جلنةة يف مرحلة الطفولة مثل أمراض اإلســــــــــهال واحلصــــــــــبة )املعدي
خصــوصــا خالل الفصــل األخري من احلمل، حينما يبلغ طلب اجلن ن واألم  (ألف)النســاء احلوامل، لحدث نقص الفيتام ن 

لـدى األمهـات يف ارتفـاع حـدوث  (ألف)نقص الفيتـام ن  (. ويتجلىLadipo ،2000على الفيتـام ن أعلى مســــــــــــــتويـاتـه )
 من خطر وفيات األمهات. (ألف)العشى الليلي خالل هذه الفرتة. ويزيد نقص الفيتام ن 

وتضــــر اضــــطرابات نقص اليود، اليت ميكن أن تبدأ قبل الوالدة، بالصــــحة العقلية لألطفال وحىت بذمكانية بقائهم  
احلاالت اخلطرية لنقص اليود خالل احلمل إىل والدة جن ن ميت )اإلمالا( واإلجهاض  على قيد احلياة. وميكن أن تؤدي

. وتؤدي اضــــــــــــطرابات نقص اليود إىل إعاقة عقلية (2015، وآخرون Bailey)التلقائي والتشــــــــــــوهات اخللقية مثل الفدامة 
 .(de Benoist ،2008)منتشرة تقلص القدرات العقلية يف املنزل واملدرسة والعمل 

ا يســــــــــــاعد على حدوث عواقب محل عادية ويعزز منو الطفل، مبا يف ذلك قدرة مواجهة ا مهم  يعترب الزنك مغذيً و  
. ويؤدي نقص الزنك إىل تأخر يف النمو، واخنفاض املناعة ضــد األمراض (2004، وآخرون Brown)األمراض ومنو الدماغ 

ما خيص  دراســات حالة إفرادية يف 8اإلطار  . ويعرض(2015، وآخرون Bailey)واإلعاقة املعرفية، من ب ن مســائل أخرى 
 معاجلة حاالت نقص املغذيات الدقيقة من خالل اسرتاتيجيات قائمة على األغذية لتحس ن التنوع الغذائي.

 معالجة النقص في المغذيات الدقيقة بواسطة نُهج التنوع الغذائي :8اإلطار 

، من خالل إدخال حتســـــــــــــــينات على التنوع الغذائي كحل ممكن ملعاجلة النقص يف املغذيات يف الربوز بدأت الُنهج القائمة على األغذية
الدقيقة باإلضــــــافة إىل تدخالت أخرى مثل تدعيم الدقيق والزيوت واألمالح والتدعيم احليوي للمحاصــــــيل األســــــاســــــية وإضــــــافة مســــــاحيق 

ن بربنامج الدولية إلنتاج األغذية يف األراضي احمليطة باملساكن الذي يقرت  امج منظمة هيل ن كيلرنقام بر و املغذيات الدقيقة إىل أغذية الُرضع. 
تواصلي لتغيري السلوك الذي يستهدف النساء  مع أدلة على  و مطرد تثبت تأثريها على وضع املغذيات الدقيقة وحالة القياسات البشرية 

ة شــــــار فقر الدم لدى األطفال بالتزامن مع زيادة اســــــتهالك األغذيلدى النســــــاء واألطفال. ويف بنغالديش والفلب ن، اخنفضــــــت معدالت انت
فاسو، اخنفضت حاالت فقر الدم )باإلضافة إىل اهلزال واإلسهال(  . ويف بوركينا(2010، وآخرون Talukder)احليوانية املصدر مثل البيض 

 Olney)ذائي والتنوع الغ اروغريها من الفواكه واخلضــــــــــــ (ألف) فيتام نالالغنية ب ارالفواكه واخلضــــــــــــ لدى األطفال الصــــــــــــغار مع زيادة إنتاج
، وهي أمساك صـــــغرية غنية باملغذيات توجد يف الربك وحقول األرز يف Mola. ويف بنغالديش، كان لزيادة اســـــتهالك أمساك (2015، وآخرون

 .(2016، وآخرون Andersen) (ألف)فيتام ن البنغالديش، تأثري على وجود احلديد لدى األطفال الذين لديهم مستوى ضعيف من 

 
 العواقب االقتصادية واالجتماعية 2-2-2
تعترب التكلفة االقتصادية النامجة عن سوء التغذية مرتفعة. وميتد تأثري سوء التغذية املزمن لدى األطفال إىل مرحلة  

 Hoddinott)تراجع اإليرادات البلوغ، مما يؤدي إىل قصــر القامة وضــعف األداء املدرســي، واخنفاض اإلنتاجية االقتصــادية و 
. ويعترب األشــــــــــخاا ضــــــــــحايا التقزم عامل ن أقل إنتاجية، ويســــــــــهمون إســــــــــهاما حمدودا يف االقتصــــــــــاد (2012، وآخرون

(Alderman 2006، وآخرون) كما تؤدي األمراض املرتبطة بســـــــوء التغذية املزمن إىل نفقات كبرية على مســـــــتوى الرعاية .
 .(2013، وآخرون Hoddinott)الصحية 

 Global Panel for Agriculture and Foodويفرض ســــــــوء التغذية تكاليف متنوعة مباشــــــــرة وغري مباشــــــــرة ) 

Systems for Nutrition, 2016b وعلى الصـــــــــــعيد العاملي، تشـــــــــــري التقديرات إىل أن التكاليف املرتبطة بنقص التغذية .)
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، والزراعة األغذية منظمة؛ 2006، الدويل البنك)ائة ســــــــــــــنويا يف امل 3إىل  2والنقص يف املغذيات الدقيقة ترتاوح ما ب ن 
. وعند النظر يف األمراض غري الســارية ذات الصــلة بالنظام الغذائي املرتبطة بالســمنة، ميكن أن تبلغ تكاليف ســوء (أ2013

(. ويف البلــدان أ2013، والزراعــة األغــذيــة منظمــةيف املــائــة من النــاتج احمللي اإلمجــايل على الصــــــــــــــعيــد العــاملي ) 5التغــذيــة 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل  16إىل  3ضـــــياع اإلنتاجية بســـــبب نقص التغذية ما ب ن  كلفةاملنخفضـــــة الدخل، تقدر  

(Hoddinott ،2016) وتشــــــري البيانات املشــــــرتكة ب ن البلدان املتعلقة بالبلدان األفريقية جنوب الصــــــحراء الكربى إىل أن .
. (Hoddinott ،2016)يف املائة  2.4ائة من الطول املمكن خالل مرحلة البلوغ يقلص اإليرادات بنسبة ضياع واحد يف امل

أن الضياع على مستوى طول األفراد يرتجم إىل ضياع سنوي ميكن أن  (Horton ،2011و Steckel)وتقدر دراسة أخرى 
 الدخل. املنخفضة يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان 12يبلغ 

ويعترب األطفـال احملرومون اجتمـاعيـا واقتصـــــــــــــــاديـا يف البلـدان املرتفعـة الـدخـل واألطفـال الـذين يتمتعون بوضــــــــــــــع  
؛ 2012، وآخرون Knai)اجتماعي واقتصــــادي أعلى يف البلدان املنخفضــــة أو املتوســــطة الدخل عرضــــة خلطر الوزن الزائد 

Lobstein ؛ 2004، وآخرونWang وLim ،2012) ذلــك، ختتلف هــذه العالقــة إذا أخــذت يف االعتبــار عوامــل . ورغم
صــــحية الرعاية الأخرى مثل اخلصــــائص الدميغرافية )الســــن ونوع اجلنس واألصــــل اإلثين والعرق(، والتوســــع احلضــــري ونُظم 

 .احلسنة األداء
نقص احلديد  يوتنجم عن حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة عواقب اقتصــادية مماثلة. فعلى ســبيل املثال، يؤد 

، Ross و Horton)نقص اليود، إىل تقليص قدرة عمل األفراد ومجيع الســـــــكان يف وفقر الدم، باإلضـــــــافة إىل اضـــــــطرابات 
، مما ينجم عنه عواقب اقتصــــــــــــــادية كبرية وإعاقة التنمية الوطنية، ال ســــــــــــــيما يف البلدان  (de Benoist ،2008؛ 2003

 املتوسطة الدخل. املنخفضة أو
لتكاليف الطبية واألعباء املفرطة اليت تتكبدها الُنظم الصحية مرتبطة بسوء التغذية. وتب ن أدلة مستمدة كما أن ا 

من بلدان خمتلفة أن األفراد املصــــــاب ن بالســــــمنة يتكبدون تكاليف صــــــحية أعلى من األفراد الذين ال يعانون من الســــــمنة، 
ويتكبد األفراد الذين يعانون من الســــــــــمنة تكاليف طبية أعلى  .(2014، وآخرون Dee)وأُم غالبا ما يتغيبون عن العمل 

يف املائة من إمجايل نفقات  3يف املائة من نظرائهم من ذوي الوزن الطبيعي، وقد متثل الســـــــــمنة ما يصـــــــــل إىل  30بنســـــــــبة 
 .(Alter ،2011و Withrow)الرعاية الصحية يف البلد 

ترليون دوالر  7لعبء االقتصـــادي لألمراض غري الســـارية ســـيبلغ وعلى الصـــعيد العاملي، تشـــري التقديرات إىل أن ا 
، حيث ســـــــتمثل التكاليف النامجة عن أمراض أوعية القلب معظم هذه 2025إىل  2011أمريكي خالل الفرتة املمتدة من 

نوب ج ، بلغت التكلفة اإلمجالية النامجة عن مرض الســــــكري يف أفريقيا2015. ويف عام (2014، وآخرون)زغيب النفقات 
، وآخرون Atun)يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الكلي  1.2مليار دوالر أمريكي أو  19.45الصـــــــحراء الكربى وحدها 

2017.) 
لزائد ســــوء التغذية. فعلي ســــبيل املثال، يؤدي وزن اجلســــم ا نتيجةكما أن مثة عواقب اجتماعية وثقافية ونفســــية  

لى وصـــــــورة اجلســـــــد والتفاعالت االجتماعية. وينطبق هذا أيضـــــــا ع الثقة بالنفس إىل بروز االضـــــــطرابات املرتبطة بضـــــــعف
لعمل مكان ايف . وتشــري األدلة أيضــا إىل املعاناة من التمييز داخل اجملتمع و (2016، وآخرون Bliss)اخنفاض وزن اجلســم 

تدين ســــــــــــم كانت مرتبطة ب( أن زيادة وزن اجل2004)  Cawleyواإلقصــــــــــــاء االجتماعي وكذلك اخنفاض اإليرادات. ووجد
لك أن الوزن الزائد ذ ،حىت يف املناطق املرتفعة الدخل. وجتدر اإلشـــــارة إىل أن هذا ليس هو احلال يف مجيع البلدان رواتبال

 ا رمزا للمركز االجتماعي والسلطة.قد يكون أيضً 
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 أنواع الُنظم الغذائية في مختلفالنتائج المتصلة بالتغذية  2-3
ة من واحد، فذن ربط أنواع معينالبلد الا غذائية متعددة ميكن أن تتعايش داخل م به أن نُظمً أنه من املســــــــــــــل مع 

الشــكل  ويوضــح األعباء املتعددة يف نظام ما. تأثريحملة عامة عن كيفية  يعطيالنظم الغذائية بأعباء ســوء التغذية ميكن أن 
زم؛ واهلزال؛ والوزن الزائد؛ والوزن الزائد والســــــمنة لدى العواقب الصــــــحية والتغذوية )الوفيات دون ســــــن اخلامســــــة؛ والتق 7

ف أنواع النظم ذات الصلة مبختل (ألف)الراشدين؛ وفقر الدم لدى النساء يف سن اإل اب؛ والنقص اإلمجايل يف الفيتام ن 
شارة إىل أن مثة إلذلك، جتدر ا معالغذائية باستخدام بيانات قطرية وتصنيف البلدان حسب نوع النظام الغذائي السائد. و 

العديد من الفروق الطفيفة داخل طائفة واسـعة من أسـباب سـوء التغذية  ميع أشـكاله، ومن مث جيب تصـميم السـياسـات 
  الوطنية أو تكييفها مع السياق احمللي.

 مختلف أنواع الُنظم الغذائية فيانتشار النتائج الصحية والتغذوية     :7الشكل 
 
 

 
 

 

ىل إيشــار إىل القيم اليت تقع داخل نفس فاصــل الثقة بنفس احلروف )مثال، إذا طبق"أ" على مؤشــر مع ن بالنســبة  .ء يف ســن اإل ابالنســا مالحظات:
الوزن  لنُظم غذائية خمتلفة يعين أن االختالف املالحظ ب ن هذين النظام ن الغذائي ن على مســـــــتوى هذا املؤشـــــــر ليســـــــت له داللة إحصـــــــائية؛ انظر كمثا

 لدى األطفال دون سن اخلامسة(. الزائد
نفت البلدان  المنهجية:  ,kcal/capita/day) اإلمدادات الغذائيةملؤشــرات التالية: الطاقة الغذائية داخل إىل ابالنســبة  هودوناملتوســط قي م فوق  ضــمنصــُ

FAO Food Balance Sheets( والتوســع احلضــري ،)املتحدة، دارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية يف األمم إpercent( والقدرة على الشــراء )index 

value, Global Food Security Index خطوط(، ووجود ( توجيهية غذائية قائمة على األغذيةyes/no, FAO .) جرى النظر يف البلدان اليت لديها و
نفت البلدان اليت تكون مجيع املؤشــــرات األn=108املؤشــــرات األربعة ) بشــــأن هذهبيانات  ربعة فوق املتوســــط على أن معظمها ذات نظام غذائي (. وصــــُ

نفت البلدان اليت تكون مجيع املؤشــرات  نفت األربعة دون حديث؛ وصــُ تكون  لبلدان اليتااملتوســط على أن معظمها ذات نظام غذائي تقليدي؛ بينما صــُ
النظم الغذائية  ب ن خمتلف أنواع العالقةي خمتلط. ولتحديد األربعة دون وفوق املتوســـط على حد ســـواء على أن معظمها ذات نظام غذائ مجيع املؤشـــرات

ى تقييم أنواع النظم الغذائية باستخدام مدى انتشار بيانات التغذية على املستوى الوطين: الوفيات دون سن اخلامسة، والتقزم دون ر والنتائج التغذوية، ج
ص قالراشــدين، والســمنة لدى الراشــدين، وفقر الدم لدى النســاء يف ســن اإل اب والن ســن اخلامســة، والوزن الزائد دون ســن اخلامســة، والوزن الزائد لدى

 .(ألف)اإلمجايل يف الفيتام ن 
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وترتبط النظم الغذائية التقليدية بأعلى معدل النتشــــــــــــــار نقص التغذية، مبا يف ذلك التقزم، واهلزال والوفيات دون  
ائد أُا مرتبطة مبســـتويات أدل من الوزن الز  معيات الدقيقة. و النتشـــار نقص املغذســـن اخلامســـة، فضـــال عن أعلى معدل 

 يف املائة يف هذه الُنظم. 28 و بلغ والسمنة لدى الراشدين، ال يزال انتشار الوزن الزائد لدى الراشدين 

السمنة، و  وتواجه النظم الغذائية املختلطة مستويات متوسطة جلميع أعباء سوء التغذية: نقص التغذية، والوزن الزائد 
ة األعباء األولوية للســــياســــات والربامج ملعاجل إســــنادوالنقص يف املغذيات الدقيقة. ويشــــكل هذا حتديات للبلدان، من حيث 

 املتعددة.

وترتبط النظم الغذائية احلديثة مبســــــــــــــتويات أدل من نقص التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة، ولكنها ترتبط  
زائد والسمنة، وال سيما لدى الراشدين. وحىت يف حالة املستويات املتدنية من نقص املغذيات مبستويات أعلى من الوزن ال

 يف املائة من السكان يف هذه الُنظم. 20الدقيقة، ال يزال لفقر الدم تأثري تقريبا يف 

 
 خالصةال 2-4
ات الغذائية غطي االحتياجال ميكن حتقيق صحة وتغذية ذات مستوى جيد إال إذا كانت النظم الغذائية الفعالة ت 

ع أشــــكاله ا يف العامل. ويعترب ســــوء التغذية  ميللجميع على كوكب األرض، مبن يف ذلك الفئات املهمشــــة واألكثر حرمانً 
ا مطروحا أمام مجيع البلدان، ســـــــــواء أكانت متقدمة النمو أم نامية. وبعض اجملموعات معر ضـــــــــة بوجه خاا لســـــــــوء حتديً 

لنســاء احلوامل واملرضــعات، واملراهقات، وصــغار األطفال، واملســنون، واملرضــى وذوو املناعة املعرضــة التغذية، مبن يف ذلك ا
 املدن والريف، والشعوب األصلية. للخطر وفقراء

أن نقص التغذية قد اخنفض يف العديد من مناطق العامل، فذن زيادة الوزن والســــــــــــــمنة، إىل جانب األمراض مع و  
ا الوزن الزائد والســــــــــــــمنة بالبلدان املرتفعة الدخل، غري أُمعادة رتفاع يف كل مكان. ويرتبط غري الســــــــــــــارية، آخذة يف اال

ا  ا يف البلدان املنخفضــــــة أو املتوســــــطة الدخل. وعلى غرار نقص التغذية، ميثل الوزن الزائد والســــــمنة عبئً ا كبريً يتزايدان تزايدً 
وضـــــيح املباشـــــرة أو غري املباشـــــرة. ويف الفصـــــل التايل، ســـــيجري ت ا على امليزانيات الوطنية، ســـــواء من حيث التكاليفكبريً 

 التحوالت احلالية واالجتاهات املستقبلية لألمناط الغذائية.
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 المرحلة االنتقالية لألنماط الغذائية -3
ط ااألمناط الغذائية أحد األســــــباب الرئيســــــية لســــــوء التغذية وما يرتتب عليه من نتائج صــــــحية. وتعترب األمنتعترب  

 على الصــعيد العاملي للوفيات وضــياع ســنوات العمر املعدلة الرئيســيعامل اخلطر  يف الوقت الراهن 21الغذائية غري الصــحية
 مثاًل التدخ ن وارتفاع ضغط الدم.حيث تتجاوز  (2015، وآخرون Forouzanfar) حسب اإلعاقة

 غـذائيـةجـانيب العرض والطلـب من النظم ال لىعهنـاك العـديـد من العوامـل املؤثرة اليت تؤدي إىل تغريات غـذائيـة و  
. ويقدم هذا الفصــل حملة عامة عن األمناط الغذائية احلالية واملســتقبلية واالجتاهات والتحوالت يف ســياق النظم على الســواء

 لعواملغذائي، ويصــف االذه التحوالت من منظور النظام إزاء هالغذائية، ويســلط الضــوء على فئات حمددة أكثر هشــاشــة 
 الغذائية. قراراتالاملؤثرة اليت حتدد شكل 

 

 األنماط الغذائية رتغيّ  3-1
تغريت األمناط الغذائية العاملية، مما كان له تأثري على الناس يف مجيع أرجاء العامل. ولئن كان لبعض هذه التغريات  

وعلى البلدان  لدخلخفضة واملتوسطة اأثر سليب على البلدان املناآلخر بعضها ل كانما خيص تعزيز الصحة،   أثر إجيايب يف
 .املرتفعة الدخل

 

 الحالية اتجاهات االستهالك الغذائي واألنماط الغذائية 3-1-1
ا ما تســـــتخدم كشـــــوف حســـــابات األغذية اليت وضـــــعتها منظمة األغذية والزراعة لتوصـــــيف األمناط الغذائية غالبً  
ذائي. الغ املتناولغذية تقيس اإلمدادات الغذائية وليس . بيد أن كشــوف حســابات األ(Wiggins ،2014و Keats مثال)

اليت  22(GIFT) للمتناول الغذائيوتقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة العاملية بوضــع قاعدة بيانات فردية عاملية 
ن مبادرات قائمة املشـــــروع ما بشـــــأن األمناط الغذائية. وســـــيســـــتفيد هذا ا قيمً ا عامليً يتوقع، عند االنتهاء منها، أن متثل موردً 

مماثلـة من أجـل تبـادل التجارب وجتنب االزدواجية يف اجلهود. ومن ب ن هـذه املبـادرات، قـاعدة البيـانـات الغذائيـة العـاملية 
(GDD)23  اليت وضعها االحتاد الدويل املعين بالتغذية العاملية والسياسات يف كلية توفتس فريدمان لعلوم وسياسات التغذية

الواليات املتحدة األمريكية(. وتقوم قاعدة البيانات الغذائية العاملية  مع املســـــــوح لدى األســـــــر املعيشـــــــية اليت  )بوســـــــطن،
ة املتعلقة وتعترب قاعدة البيانات الغذائية العاملية قاعدة بيانات ناشــئة تســجل البيانات القطريتقيس األمناط الغذائية الفعلية. 

                                                      
ور الربية واحلبوب الكاملة والثمار اجلوزية والبذ اراألمناط الغذائية غري الصـــــــــــــحية هي تلك اليت تنخفض فيها حصـــــــــــــص الفواكه واخلضـــــــــــــعادة ون تك  21

مناط الغذائية واألمحاض الدهنية املتعددة غري املشبعة، واأل 3واحلليب واأللياف والكالسيوم واألغذية البحرية واألمساك الغنية باألمحاض الدهنية أوميغا 
 )املدخنة أو املبخرة أو اململحة أو احملفوظة كيميائيا(، واملشـــروبات احملالة بالســـكر، الدهون املتحولة والصـــوديوم اجملهزةالغنية باللحوم احلمراء واللحوم 

(Forouzanfar  ،وتكون 2015وآخرون .) ملتحولة والســـــــــــكر املضـــــــــــاف األغذية العالية التجهيز غنية بامللح بصـــــــــــفة متميزة والدهون اعادة(Baker 
 .(2013وآخرون،  Monteiro؛ Friel ،2014و

22  -WHO_GIFT_project_brief-sessment/FAOhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/as
.pdf2017_February_ 

23  .globaldietarydatabase.orgwwwhttp:// 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_project_brief-_February_2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_project_brief-_February_2017.pdf
http://www.globaldietarydatabase.org/
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 كشـــوف حســـابات األغذية اليت وضـــعتها منظمة األغذية والزراعة، توفر قاعدة البيانات باملدخول الغذائي. وباإلضـــافة إىل
 ها عرب الزمن.هذه املزيد من املعلومات اخلاصة باألمناط الغذائية وكيفية تغري 

ية غذ، صـــــــن ف الفريق العاملي املعين بالزراعة ونظم األ2013بناء على نتائج قاعدة البيانات الغذائية العاملية لعام و  
ا "األغذية الصــــحية" أو األغذية اليت ينبغي أن يســــتهلكه مها فئت ن ضــــمن( مواد غذائية خمتلفة GloPanمن أجل التغذية )

)الفريق ألف( و"األغذية غري الصــــــــــــحية" أو األغذية اليت ينبغي اســــــــــــتهالكها بطريقة  النمط الغذائي املعتاداملرء كجزء من 
اختالفات إقليمية  وجود وكشـــــــــف هذا التحليل  24ية حتليل األمناط الغذائية عرب األقاليم.حمدودة )الفريق باء( بغ وأمعتدلة 

  25(.8)الشكل  كبرية يف االستهالك

معدل اســــــــــــــتهالك الفواكه أعلى يف األقاليم املرتفعة الدخل مقارنة باألقاليم املنخفضــــــــــــــة يعترب ويف الفريق ألف،  
ا على الصــعيد يً ا نســب. ويعترب معدل اســتهالك األغذية البحرية منخفضًــ أدل اخلضــارمعدل اســتهالك  يف ح ن أن  الدخل، 

العاملي، حيث توجد أعلى مستويات االستهالك يف جنوب شرق آسيا. ومعدالت استهالك األلبان هي األعلى يف أمريكا 
 26 اخلمسة عشر. االحتاد األورويببلدان و الشمالية 

لدان بمراء مماثلة يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية و ويف الفريق باء، معدالت استهالك اللحوم احل 
الدهون املتحولة األعلى يف جنوب آســـــــــيا، بينما معدالت  املتناول من. وتعترب معدالت اخلمســـــــــة عشـــــــــر االحتاد األورويب

  استهالك املشروبات احملالة بالسكر هي األعلى يف أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية.

                                                      
 ناقشة بشأن األغذية "الصحية" و"غري الصحية".م علىلالطالع  1-3-1 قسمانظر ال  24
 ن أقــاليم منظمــة، عقســـــــــــــــمالفرعيــة، على النحو احملــدد يف قــاعــدة البيــانــات الغــذائيــة العــامليــة واملســـــــــــــــتخــدمــة يف هــذا ال قــد ختتلف األقــاليم واألقــاليم  25

 األغذية والزراعة.
 .2003/كانون األول ديسمرب 31لالحتاد األورويب حىت تاريخ  15الـ إىل الدول األعضاء  اخلمسة عشر األورويباالحتاد  بلدان يشري مصطلح  26
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 2013، األقاليمالمدخول من األغذية األساسية ومكونات األنماط الغذائية، حسب  :8 كلالش

 الفريق ألف

 

 الفريق باء

 

  

 على البيانات والتصنيف اإلقليمي املستمدة من قاعدة البيانات الغذائية العاملية.  بناءً Masters (2016 )،  (أ2016) GloPan :املصدر

 
ات يف نصـــيب الفرد من اســـتهالك اجملموعات الغذائية فضـــال عن مكونات األمناط الغذائية مثل الدهون إن التغري  

 .9الشكل  ، مبي نة يف2013إىل  1990غري املشب عة املتعددة والصوديوم وغري ذلك، اليت تقارن البيانات من 

قاليم خالل ا يف مجيع األاط الغذائية عمومً ويف الفريق ألف، زاد اســتهالك أغلب اجملموعات الغذائية ومكونات األمن 
بعض االختالفـات املهمـة عرب أنواع اجملموعـات الغـذائيـة. وزاد اســـــــــــــتهالك  هنـاك. ورغم ذلـك، 2013إىل  1990الفرتة من 

من  ملتناولايف أربعة أقاليم فقط من أصـــــــــل ســـــــــبعة أقاليم. ومل يرتفع  ارالفواكه يف مجيع األقاليم، بينما زاد اســـــــــتهالك اخلضـــــــــ
ا إال يف جنوب شـــــرق آســـــيا، بينما اخنفض اســـــتهالك األغذية البحرية يف ثالثة أقاليم من أصـــــل ا مهم  احلبوب الكاملة ارتفاعً 

 سبعة أقاليم.
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حولــة يف مجيع من الــدهون املت املتنــاولا. واخنفض ويف الفريق بــاء، كــانــت االختالفــات خالل الفرتة أكثر تبــاينًــ  
ا لتحليل حمتوى ا أوروبيً بلدً  14دراســــــــــــــة منهجية يف إجراء ، دعم االحتاد األورويب اآلن من قبل عقد ونصــــــــــــــفو األقاليم. 

(. وقــد أدى هــذا إىل إعــادة الصــــــــــــــيــاغــة الطوعيــة لبعض van Poppel ،1998الــدهون املتحولــة يف اإلمــدادات الغــذائيــة )
وقت نفســـــــه، ملتحدة األمريكية، يف الاملنتجات وحتســـــــينات التكنولوجيا بشـــــــأن جزء من الصـــــــناعة الغذائية. ويف الواليات ا

د. ة حبظر الـــدهون املتحولـــة من اإلمـــدادات الغـــذائيـــة للبالكيـــقـــامـــت إدارة األغـــذيـــة والعقـــاقري يف الواليـــات املتحـــدة األمري
كما   27يف املائة تقريبا. 40 بنســـبة فيهاواخنفض اســـتهالك اللحوم احلمراء يف كل مكان باســـتثناء شـــرق آســـيا، حيث ارتفع 

تهالك اللحوم اجملهزة يف مجيع األقاليم، بينما ارتفع استهالك املشروبات احملالة بالسكر يف أكثر من نصف األقاليم، زاد اس
 وسجلت أمريكا الشمالية أكرب زيادة. وكانت التغريات يف استهالك امللح/الصوديوم ضئيلة يف مجيع األقاليم.

 )النسبة المئوية( 2013-1990، األقاليمومكونات األنماط الغذائية حسب  التغيرات في المدخول من األغذية األساسية :9الشكل 

 الفريق ألف

 
 باء الفريق

 

 

  بناء على البيانات والتصنيف اإلقليمي املستمدة من قاعدة البيانات الغذائية العاملية.Masters (2016 )،  (أ2016) GloPan :املصدر

                                                      
الذي عرفته جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى استبدال اللحوم احلمراء بأنواع أخرى من اللحوم  االخنفاضن أن يعكس ميك  27

 الطازجة، غري أن البيانات احلالية ال تسمح بتقييم هذه اإلمكانية.
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 15-االحتاد األورويب
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ا بدراســــة( 0152) وآخرون  Imamuraوقام  ا، حســــب بلدً  187يف  2010و 1990األمناط الغذائية يف عامي  أيضــــً
الســن واجلنس، باســتخدام جمموعة واســعة من مصــادر البيانات، مبا يف ذلك كشــوف حســابات األغذية اليت وضــعتها منظمة 

نوعية ثالثة رجة د جرى تســـــجيلو . نطاقواســـــعة المثيلية الوطنية ودون الوطنية والاألغذية والزراعة وكذلك املســـــوح الغذائية الت
قول، ، والفاصــــــوليا، والبارصــــــحية" )الفواكه، واخلضــــــغذائية "مواد  األول يعتمد على اســــــتهالك عشــــــرالنمط أمناط غذائية: 

بات نوالثمار اجلوزية والبذور الربية، واحلبوب الكاملة، واحلليب، واألمحاض الدهنية غري املشـــــــــبعة املتعددة الكلية، واألمساك، و 
واأللياف الغذائية(؛ والثاين يعتمد على اســـــــــــتهالك ســـــــــــبع مواد غذائية "غري صـــــــــــحية" )اللحوم احلمراء غري اجملهزة،  3أوميغا 

يدمج والصوديوم(؛ و  الغذائي والكوليسرتولواللحوم اجملهزة، واملشروبات احملالة بالسكر، والدهون املشبعة، والدهون املتحولة، 
كما أبرزوا، على الصــــــــعيد العاملي، حصــــــــول ارتفاع يف اســــــــتهالك املواد الغذائية "الصــــــــحية" و"غري   مادة غذائية. 17الثالث 

 الصحية" على السواء، حيث جتاوزت نسبة استهالك املواد غري الصحية نسبة استهالك املواد الصحية يف أغلب األقاليم.

فواكه هتمام، أن األغذية احليوانية املصـــــدر والعترب جودة األغذية وســـــالمتها مصـــــدر قلق متزايد. ومن املثري لالوتُ  
ذن  ومن مث ف ؛هي األغذية األكثر مســـــــــؤولية عن األمراض اليت تنتقل عن طريق األغذيةفمغذية للغاية، مع أُا ، ارواخلضـــــــــ

التوصــــــية بتناول هذه األغذية لغرض التغذية دون معاجلة قضــــــايا ســــــالمة األغذية من شــــــأنه أن يؤدي إىل تدهور الصــــــحة 
مليون شـــخص  600ا إىل منظمة الصـــحة العاملية، تعرض  و ، اســـتنادً 2010(. ويف عام Grace ،2017) واضـــحبشـــكل 

لإلصــــابة باملرض من جراء اســــتهالك أغذية ملوثة بالبكترييا أو الفريوســــات أو الطفيليات أو الســــموم أو املواد الكيميائية. 
مليون  33ن عقل  ما ال يالصــــــعيد العاملي مســــــؤولة ع األغذية علىريق ويعترب اثنان وثالثون من األمراض اليت تنتقل عن ط

حالة وفاة. وتصـــــيب األمراض اإلســـــهالية وحدها  420 000تســـــببت يف هي من ســـــنوات العمر املعدلة حســـــب اإلعاقة و 
حالة  230 000وتســـــببت يف  اإلعاقة،مليون من ســـــنوات العمر املعدلة حســـــب  18مليون شـــــخص، وتتســـــبب يف  550
يف املائة من العبء العاملي الناجم عن األمراض اليت تنتقل عن طريق  40. ويتحمل األطفال دون اخلامســـــة من العمر وفاة

 .(د2015، منظمة الصحة العاملية)األغذية 
 

 التحوالت في األنماط الغذائية: مرور التغذية بمرحلة انتقالية 3-1-2
، إىل التغريات يف األمنــاط الغــذائيــة جراء التحول 10الشـــــــــــكـل  يشــــــــــــــري مرور التغــذيــة مبرحلــة انتقــاليــة، املب ن  يف 

لفئات السكانية الدى ا يف األمناط الوبائية االقتصادي. وتؤثر هذه التحوالت الحقً  والتوسع احلضري والنمو 28غرايفو الدمي
 .(Popkin ،1997و Drewnowski؛ أPopkin ،2006) اتيشهد أسلوب عيشها تغري اليت 

ائية التقليدية، مبا يف ذلك نُظم الصــــــــــــــيد ومجع الثمار واجملتمعات الريفية اليت تعتمد على زراعة الُنظم الغذ يفو  
ا يتناو  الأُم أو القليل من األغذية اجملهزة و  الناس األغذية احمللية تناول، ي(2009، وآخرون Frassetto)الكفاف  على لُو
الت زال أو التقزم، ومعدض املعدية، ومعدالت مرتفعة من اهلإلصــــــــابة باألمرامن ا. وهم عرضــــــــة ملعدالت مرتفعة اإلطالق
فال، وعوامل أخرى ينتج عنها قصــــــــــــــر العمر املتوقع. وحىت عندما تنحســــــــــــــر اجملاعة مع طوفيات األمهات واألمن مرتفعة 

 اجلوع". مواسمالناس يعانون من " ظهور الزراعة، ال يزال

                                                      
ا قبل وفيات إىل معدالت منخفضــــة حيث يتطور البلد أو اإلقليم من نظام مغرايف إىل االنتقال من معدالت مرتفعة للوالدات والو الدمي التحول يشــــري  28
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ســـــل إمدادات ا، مع وجود ســـــالصـــــبح الُنظم الغذائية أكثر ترابطً ومع التوســـــع احلضـــــري والعوملة وحترير التجارة، ت 
ا )انظر الفصـــــــل الرابع(. وتتيح هذه الُنظم الغذائية للعديد من املســـــــتهلك ن إمكانية احلصـــــــول باألغذية أطول وأكثر تعقيدً 

ع الســـــنة، مما لحميهم من النقص املومسي و  مدارعلى  اوأكثر تنوعً على أغذية جديدة  يقيهم ذائية و ا م الغخيار نطاق يوســـــ 
ذلك، ال تزال لدى بعض الفئات املهمشـــــــة والضـــــــعيفة خيارات غذائية حمدودة  معتغيري أفضـــــــليا م الغذائية. و من من مث 

على األراضي  ابسبب نوع جنسها أو أصلها اإلثين أو وضعها االجتماعي واالقتصادي، أو بسبب عدم االعرتاف حبقوقه
 لك البذور(. وقد تكون لدى بعض اجملتمعات احمللية، اليت تعيش يف مناطق ريفية نائية، أو يفواملوارد الطبيعية )مبا يف ذ

قدرة حمدودة ة( اجلزر الصـــــغري  الســـــاحلية أوالبلدان غري  يف مناطق معزولة )مثال يف اجلبال أو الغابات أو الفقرية أواألحياء 
قد  أغذية غنية ال تستطيع ت باألغذية اليتالسل اإلمدادات أمناط غذائية متنوعة وجيدة بسبب اختالل سعلى النفاذ إىل 

ة بذنتاج . وتقوم اجملتمعات الريفية والعديد من الشـــعوب األصـــليواألغذية احليوانية املصـــدرباملغذيات مثل الفواكه واخلضـــار 
ا األاألغذية لغرض اســــــــتهالكها اخلاا، غري أن اجملتمعات املعتمدة على زراعة الكفاف تنتج  بيعها. أجل  منغذية أيضــــــــً

تظل األغذية  بعض اجملتمعات احمللية،إىل ل، من ب ن عوامل أخرى. وبالنســــــبة ولذلك ميكن أن يرتبط إنتاج األغذية بالدخ
 الورقية احمللية، وأغذية الزراعة احلراجية والبقول، واحلبوب التقليدية والدرنات( مكونات ارالتقليدية احمللية )مثال، اخلضــــــــــــــ

 اط الغذائية غري أُا قد ال تكون كافية لسد الفجوات التغذوية.مهمة لألمن

ومنو الدخل.   وســـــــــع احلضـــــــــريوتتأثر إىل حد كبري بالت 29ويف النظم الغذائية املختلطة واحلديثة، تتغري أمناط احلياة 
لقوة إىل انســــــاء ال املزيد من انضــــــمامغرافية وتكنولوجية من قبيل و كما ميكن أن يتســــــبب التوســــــع احلضــــــري يف تغريات دمي

. ومن شـــــــــأن التوســـــــــع احلضـــــــــري، (Ramankutty ،2016و Seto)ا جديدة فرصـــــــــً  تتيححتتية جديدة  باوجود العاملة و 
االدخل وأســلوب العيش، التأثري  ما خيص باإلضــافة إىل التغريات املرتبطة به يف ت الغذائية. ومن املتوقع على األفضــليا أيضــً

 اخلرباء فريق؛ 2016، وآخرون Ranganathan)، ال ســيما األغذية احليوانية املصــدر على األغذيةحصــول زيادة يف الطلب 
ليت اكما ازداد طلب املســــــتهلك ن يف املناطق احلضــــــرية على األغذية اجملهزة واملالئمة، واألغذية .  (2016، املســــــتوى الرفيع
بل فحســـــــــــب تناول املزيد من األغذية ال مييلون إىل هم ( و IPES-Food ،2017يف الشـــــــــــوارع والوجبات الســـــــــــريعة )تباع 

ما خيص اإلصـــــابة بالســـــمنة واألمراض غري  (، مما يؤدي إىل عواقب كبرية يفKearney ،2010يقومون بنشـــــاط بدين أقل )
 السارية.

األمناط الغذائية لتشـــــــــمل املزيد من األغذية احليوانية املصـــــــــدر كما هو مالحظ يف  تتحو لعندما يرتفع الدخل، و  
فاع يف الدخل مل ، حيث إن االرتهلذه القاعدة ومتثل اهلند اســــــــــتثناءً  -بالربازيل  ا بالصــــــــــ ن وانتهاءً البلدان، بدءً العديد من 

؛ 1983، وآخرون Timmer) اثقافية أســـــاســـــً  ألســـــبابيتســـــبب بالضـــــرورة يف زيادة الطلب على بروتينات اللحوم، وذلك 
Peter ،1981 ؛Gaiha وYoung ،1989 ؛Tilman وClark ،2014) يكون فيها دخل الفرد . ويف البلدان املتقدمة اليت

 .(Clark ،2014و Tilman)األقل ثراء  البلدانالطلب على األغذية احليوانية املصدر أعلى مقارنة مع  الواحد أعلى، يعترب

عدية، ملمع اخنفاض انتشـــــــــار نقص التغذية واألمراض ا وأمناط النشـــــــــاطوتتزامن هذه التغريات يف األمناط الغذائية  
اولكن  مع ارتفاع معدالت الوزن الزائد والســـمنة وظهور األمراض غري الســـارية. ويُعزى التحول  و الســـمنة واألمراض  أيضـــً

                                                      
 ا على العمل اليدوي وأقل حركة.أصبح األشخاا املهاجرون إىل املراكز شبه احلضرية واحلضرية أقل اعتمادً   29
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، Popkin) ا إىل التغريات يف األمناط الغذائية واســــــــــتهالك الطاقةجزئيً  30غري الســــــــــارية على النحو املب ن  يف التحول الوبائي
ورة ســـيف اســـتهالك األغذية اجملهزة واألغذية اجملهزة بنســـبة عالية اليت هلا عمر ختزين أطول، واملي اأيضًـــ . ويبدأ الناس (أ2006

؛ PAHO/WHO ،2015)، ولكن ميكن أن تكون هلا عواقب ســـــلبية على الصـــــحة اإلعدادســـــهلة الالتكاليف، واملالئمة و 
Moreira ؛ 2017، وآخرونMoubarac 2017، وآخرون). 

األمناط الغذائية مدفوعة بالتنمية االقتصــــــــــــــادية، وتوافر األغذية وتكلفة تلك األغذية. فعلى وكانت التغريات يف  
ج لالزيوت والدهون النباتية وزاد توافرها،  ما اخنفضــــــــت كلفةســــــــبيل املثال، حيث ذه الدهون يف ارتفاع يف اســــــــتهالك ه ســــــــُ

نية الغذائية من حيث ارتفاع مســـــــــــتويات . كما تغريت الب(Popkin ،1997و Drewnowski)البلدان املنخفضـــــــــــة الدخل 
، فضـــال عن إضـــافة مكونات أخرى جتعل األغذية ســـائغة (Popkin ،1997و Drewnowski)الســـكر يف األمناط الغذائية 

ا، أصـــــبح الناس قتصـــــاديةاألمناط اال شـــــهد اومســـــتقرة التخزين. ومع التغريات اليت  وتغري اســـــتهالكم  اأكثر اســـــتقرارً  أيضـــــً
 .(أPopkin ،2006)سهم كذلك يف التحول الوبائي للطاقة، مما ي

 هذا أن مع ابقة،الســـ للنماذج الســـلبية االجتاهات عكس يف الســـلوكي التغري النهائية، يبدأوخالل مرحلة التحول  
خبفض ي صـــحتهم ويقومون عن وعب ااهتمامً  هنا أكثر الناس ويكون. الدخل املرتفعة البلدان يف حىت احلدوث، نادر األمر
الشيخوخة.  ةيف مرحلبقاءهم بصحة جيدة  يساهم يفنشاطهم البدين، مما  عدالتمن األغذية اجملهزة وزيادة م هالكهماست

 التعليم أو قد حتدث حبكم الضــرورة يف حالة األشــخاا الذين يعانونمســتويات وقد تكون هذه التغريات نامجة عن زيادة 
)مبا يف ذلك  العوامل جمموعة منهناك و م مصابون هبا. ارهبأق ذا كانية أو إباألمناط الغذائاملتصلة من األمراض غري السارية 

. وإضافة (2012، وآخرون Popkin)التغريات هذه  حتِدثالتوسع احلضري والنمو االقتصادي والتغري التقين والثقافة( اليت 
صول حتوالت  ذائية، آخذ يف التغري مع حا من األمناط الغا كبريً استهالك احلبوب األساسية، اليت تشكل جزءً  إىل ذلك، فذن  

لثقافات يف غرب أفريقيا. ويف إطار ا إىل القمح يف الصــــــــ ن، ومن الدخن إىل األرز   كبرية أي االنتقال من اســــــــتهالك األرز  
ا طلب بارز  هناكالغربية،   Drew؛ 2016، وآخرون Teuber)على احلبوب الدخيلة مثل الكينوا، وحبوب "التيف" أيضــــــــــــً
 .(Singh ،2016 و Mathew؛ 2017 ،وآخرون

ا عا. وترتبط عترب تــأثري التحول التغــذوي على اجلودة اإلمجــاليــة لألمنــاط الغــذائيــة متبــاينًــ ويُ   اليت تكون البلــدان مومــً
دقيقة، مبعدالت مرتفعة من حاالت التقزم ونقص الوزن والنقص يف املغذيات النظمها الغذائية الريفية تقليدية بدرجة أكرب 

 حوثلب الدويل املعهد)أُا تتميز مبعدالت منخفضــــــــــــــة من حاالت الوزن الزائد والســــــــــــــمنة واألمراض غري الســــــــــــــارية إال 
. بينما ترتبط النظم الغذائية احلديثة الصـــناعية، على النقيض من ذلك، مبعدالت منخفضـــة (أ2015، الغذائية الســـياســـات

 زائد والسمنة واألمراض غري السارية.لوزن المن امبعدالت مرتفعة  أيًضامن نقص التغذية ولكن 

وال تشـــــــــــــري هذه األمناط إىل مصـــــــــــــري مؤكد مع حدوث حتوالت يف هذه البلدان. ومثة طرق لتجاوز اجلوانب غري  
الصـــحية هلذه األمناط، وبذمكان البلدان املنخفضـــة أو املتوســـطة الدخل أال متر بنفس املســـار الذي مرت به البلدان املرتفعة 

ك، سيتطلب األمر بذل جهود متضافرة لتجنب اآلثار الضارة اليت عانت منها العديد من البلدان املرتفعة الدخل. ومع ذل
 ذلك من نتائج صحية. نية، والتوسع احلضري، وما يرتتب عتغري النظم الغذائ الدخل مع

                                                      
يف معدالت منو الســـــــكان الناجم عن االبتكار الطيب يف جمال التخفيف من األمراض والتحول  التحول الوبائي هو مرحلة من مراحل التطور تشـــــــهد زيادة 30 

 السكاين من االخنفاضات الالحقة إىل معدالت خصوبة. معدالت النمو إعادة تعديلمن األمراض املعدية إىل األمراض غري السارية، تعقبها 
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 Popkin (1997.) و Drewnowski: مقتبس من املصدر

 

 االتجاهات الغذائية المستقبلية المتوقعة واالستدامة 3-1-3
إذا اســــــــــــتمرت االجتاهات احلالية يف اســــــــــــتهالك األغذية، فذن النظم الغذائية لن تكون قادرة على تقد  األمناط  

شـــــهد نة يف مجيع أ اء العامل يف العقدين القادم ن: لن يالغذائية العالية اجلودة الضـــــرورية للحد من معدالت اجلوع والســـــم
ت إمجايل الســعرات احلرارية، ســوى ختفيضــات معتدلة يف آســيا، بينما ســيظل نقص الســعرا ا إىل توافراســتنادً نقص التغذية، 

مليــة وبروز ويؤدي تزايــد الوعي بــالتحــديــات العــا (.أGloPan ،2016) 2030 احلراريــة يف حــالــة ركود يف أفريقيــا حىت عــام
  31املخاطر النظامية إىل زيادة مشاركة أصحاب املصلحة يف التحليل العاملي للنظم الغذائية وممارسات حتديد التوقعات.

 اتقريبً  ، إال أن ســـــوء التغذية موجود يف كل بلداألغذيةعلى الصـــــعيد العاملي، تنتج الُنظم الغذائية ما يكفي من و  
(Popkin 2012، وآخرون) ويــدعو .Esnouf ( إىل إحــداث حتوالت وحتقيق إ ــازات يف النظم الغــذائيــة 2013) وآخرون

للحد من آثارها الســـلبية على التغذية وعلى الصـــحة وعلى النظم اإليكولوجية وجعلها أكثر اســـتدامة. وتشـــري مناذج التنبؤ 
إىل أن  (GloPan) ية من أجل التغذيةالفريق العاملي املعين بالزراعة ونظم األغذو اليت تصــــــــــــــدرها منظمة األغذية والزراعة 

                                                      
اعة الفرنســـــية ســـــتة أمناط للعوملة احلالية للُنظم ر ، حددت وزارة الز ” 2030MOND’alim“ة ممارســـــة من ممارســـــات حتديد التوقعات املســـــما إطاريف   31

توحيد وحتويل  (3؛ و)( االعتماد املتزايد على التجارة الدولية ولكن ليس هناك ســوق عاملية2و) ؛( العوملة والتنويع املتزامن لســلوك التغذية1الغذائية: )
( 5)؛ ووظهور خماطر نظاميةبالتحديات العاملية  على مســتوى العامل ككل  ( الوعي 4؛ و)عوملة النماذج البديلة النموذج الزراعي الصــناعي، إىل جانب

( تعدد األطراف يف األزمات واحلوكمة املختلطة واجملزأة على  و متزايد 6؛ و)م تفاعال تكاثروضــعهم و  فاختالأصــحاب املصــلحة و عدد مضــاعفة 
alimentaires-systemes-des-mondialisation-la-sur-prospectif-regard-un-2030-http://agriculture.gouv.fr/mondalim-ظــــــــــر أنــــــــــ)

100-ndeg-analyse.) 

   

 انحسار المجاعة

الصغرية الريفية،  احليازاتزراعة أصحاب  
 املوجهة  و الكفاف

أمناط غذائية تعتمد بدرجة كبرية على 
احلبوب والدرنات واألغذية احليوانية املصدر 

 واحلصول املومسي على الفواكه
 املومسية ارواخلض

هن ذات الكثافة العمالية املرتفعة، مثل امل
 الزراعة والتعدين، وغري ذلك.

طهي األغذية يف املنزل مع كفاءة أقل يف 
 استهالك الوقود

ات ، والنقص يف املغذيالتقزمارتفاع حاالت 
 الدقيقة واألمراض املعدية وقصر العمر املتوقع

االقتصادات التي تمر 
 بمرحلة انتقالية

 حلضري واحلضرياالقتصاد شبه ا
 والقائم على اخلدمات

 املزيد من األغذية اجملهزة
 وأغذية الشوارع واملعلبة،

 والزيوت النباتية والسكر

 ارتفاع أنواع العمل املستقر،
 والسيارات وتزايد وسائل النقل العام

تناول األغذية املعدة بعيدا عن املنزل 
 والطبخ بدرجة أقل

غري ارتفاع معدالت السمنة واألمراض 
السارية وارتفاع العمر املتوقع ولكن مع 

 زيادة حاالت اإلعاقة

 نظم حديثة 

 حضرية أو مرتابطة باملدينة بيئة
 يف بلدة صغرية والعيش

 املزيد من التنوع الغذائي
 والوصول إىل األغذية احليوانية املصدر

 اروالفواكه واخلض

 املساحات اخلضراء
 ومسارات الدراجات وأماكن

 شاط البدين اهلادفللن
 األكل بعيدا عن املنزل، وتسليم األغذية

ارتفاع معدالت السمنة وعبء األمراض غري 
 السارية ولكن الرعاية الصحية أفضل،

 وبالتايل ارتفاع العمر املتوقع

http://agriculture.gouv.fr/mondalim-2030-un-regard-prospectif-sur-la-mondialisation-des-systemes-alimentaires-analyse-ndeg-100
http://agriculture.gouv.fr/mondalim-2030-un-regard-prospectif-sur-la-mondialisation-des-systemes-alimentaires-analyse-ndeg-100
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اخلاصة  تعديالت على السياسات إدخال غذائية حمسنة عقب توصيات منظمة الصحة العاملية سيتطلب خصائصاعتماد 
 .(أGloPan ،2016) 2050 بكل بلد من أجل إبطاء الزيادات يف معدالت اجلوع والسمنة حبلول عام

وقع مبرور الوقت، ســيزداد تأثريمها على األمناط الغذائية العاملية. ومن املتومع توقع زيادة الدخل والتوســع احلضــري  
الطبقة املتوسطة العاملية، يف ح ن سيعيش أكثر من ثلثي إىل صفوف  2030نسمة حبلول عام  ات و ثالثة مليار  ينضم  أن 

ا على الطاقة، فضــــــال عن بعض يدً ا متزا. ومن شــــــأن هذه التطورات أن تولد طلبً 2050ســــــكان العامل يف املدن حبلول عام 
الطلب  زديادامبا يف ذلك األغذية احليوانية املصــــــدر والزيوت الصــــــاحلة لألكل واألغذية اجملهزة، مع واســــــتهالكها األغذية، 

 .(2016، وآخرون Ranganathan)، وكذلك لتناول الطعام خارج املنزل السريعة اجلاهزةاألغذية على 

 ال بد  من وجود. و (أGloPan ،2016)عقبات وتوزعها والبقول  ارالفواكه واخلضــــــــــــــ إنتاجواجه يومن املرجح أن  
-Brownاإلنتاج املتوقع من اخلضـــار والبقول )اخنفاض حوافز كبرية للمزارع ن، إىل جانب ســـياســـات أخرى، لتغيري مســـار 

Paul ،2014.) 

وســــــــــطة يف البلدان املنخفضــــــــــة أو املتوقد حدث أكرب منو يف مبيعات األغذية اجملهزة بدرجة متوســــــــــطة أو عالية  
  الســــــــــياســــــــــات حوثلب الدويل املعهدالدخل، يف ح ن من املتوقع أن تظل املبيعات مســــــــــتقرة يف البلدان املرتفعة الدخل )

(. وستحدث معظم الزيادة املتوقعة يف مبيعات األغذية اجملهزة يف شرق آسيا، مبا يف ذلك البلدان املتوسطة 2014، الغذائية
 .(أGloPan ،2016)ات الكثافة السكانية العالية مثل الص ن وإندونيسيا الدخل ذ

قد هلذه األغذية على ا بالنظر إىل التأثري املعوميثل حتديد املستوى األمثل الستهالك األغذية احليوانية املصدر حتديً  
 واد الغذائيةات فريدة من املالوضــــــــع الصــــــــحي والتغذوي. ويف ح ن أن مجيع األغذية احليوانية املصــــــــدر حتتوي على جمموع

لعناصر الغذائية الرئيسية، مثل ا يف توفريا بدرجة كبرية، فذن لبعض األغذية احليوانية املصدر مسامهات كبرية املتوافرة بيولوجيً 
 غالًبايف األمساك الغنية بالزيوت. و  3الكالســــــــــــيوم يف منتجات األلبان والزنك واحلديد يف اللحوم واألمحاض الدهنية أوميغا 

 (ألف)ام ن نقص يف احلديد والزنك والفيت املصـــــــــدر إىلما تؤدي األمناط الغذائية املنخفضـــــــــة احملتوى من األغذية احليوانية 
(. وتعترب املغذيات الدقيقة الرئيســـــــــــــية املوجودة يف األغذية احليوانية املصـــــــــــــدر، Allen ،2012) (12باء )الزنك والفيتام ن 

ا، موجودة 12باســتثناء الفيتام ن باء   ملصــدر،اكثافتها وتوافرها البيولوجي أعلى يف األغذية احليوانية   يف النباتات ولكن   أيضــً
ا للمواد املغذية. وينبغي النظر يف االحتياجات احملددة للفئات الضـــعيفة عند تقد  توصـــيات بشـــأن ا هامً مما جيعلها مصـــدرً 

إىل النســـــبة انية املصـــــدر أمهية خاصـــــة باملوجودة يف األغذية احليو . وتكتســـــي املغذيات ة املصـــــدراســـــتهالك األغذية احليواني
ألطفال الصــــغار والنســــاء احلوامل واملرضــــعات، فضــــال عن األشــــخاا الذين يعانون من ســــوء التغذية. ويرتبط اســــتهالك ا

 ملرتفعة الدخلااألغذية احليوانية املصــــــــدر بفوائد صــــــــحية وتنموية لألطفال يف كل من البلدان املنخفضــــــــة الدخل والبلدان 
(Gibson ،2011 ؛Allen ،2012)اهميســـــــــــــبشـــــــــــــكل خاا بالوقاية من التقزم يف ح ن  يبل. و"يرتبط اســـــــــــــتهالك احل 

، وآخرون Hoddinott؛ 2014، وآخرون Rawlins؛ 2013، وآخرون Darapheak)اســــــــــــــتهالك اللحوم يف النمو املعريف 
2015). 

تتحول من األمناط الغذائية القائمة على النباتات إىل املزيد من  ســـــــيما يف آســـــــيا( العديد من البلدان )ال أن   معو  
ال يزال الوصــــــــول إىل األغذية احليوانية املصــــــــدر من قبل الفئات ( Wiggins ،2014و Keats) ة املصــــــــدراألغذية احليواني

الغذائية  لموادا لتركيزً ر القيد على الصــــــحة ألن األغذية احليوانية املصــــــدر هي مصــــــادر أكث ويؤثر هذاا. ا حمدودً األشــــــد فقرً 
(Dewey وAdu-Afarwuah ،2008). 
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يوانية املصـــدر، الوصـــول إىل األغذية احلالقدرة على ا ما يفتقر املســـتهلكون يف البلدان املنخفضـــة الدخل إىل وكثريً  
(. ومن أGloPan ،2016مثل اللحوم ) ة املصــدريف ح ن أن البلدان املرتفعة الدخل قد تفرط يف اســتهالك األغذية احليواني

 ةاملتوقع أن تشـــهد البلدان النامية زيادات كبرية يف اســـتهالك اللحوم واألمساك ومنتجات األلبان وغريها من األغذية احليواني
، مع نتائج متباينة بشـــــــأن التغذية: ففي ح ن أنه من املرجح أن تكافح البلدان املنخفضـــــــة الدخل من أجل زيادة املصـــــــدر

املرتفعة الدخل قد و ويات الالزمة لعكس اجتاه النقص يف املغذيات الدقيقة، فذن البلدان املتوســــــــطة اســــــــتهالكها إىل املســــــــت
ذوي مع ما لذلك من آثار ســـلبية على الوضـــع الصـــحي والتغ ة املصـــدرفراط يف اســـتهالك األغذية احليوانيتتعرض خلطر اإل

(Alexandratos وBruinsma ،2012 2016، املســــــــــتوى الرفيع اخلرباء فريق؛)  يشــــــــــكل عكس هذه االجتاهات  . ويظل
 (.2016، توىاملس الرفيع اخلرباء فريق) ة املصدرمصدر قلق كبري، مبا يف ذلك استدامة اإلمدادات من األغذية احليواني

، وآخرون Joyce) مناط الغذائيةألالتأثريات البيئية ل لألدبيات املختصــــــةوقد خلصــــــت عدة اســــــتعراضــــــات حديثة  
مبـــا يف ذلـــك ثالثـــة  ( 2016، وآخرون Nelson؛ 2015، وآخرون Hallström؛ Fulgoni ،2015و Auestad؛ 2014

؛ 2016، وآخرون Aleksandrowicz)اســتعراضــات اســتكشــفت النتائج الصــحية بشــكل صــريح إىل جانب النتائج البيئية 
Payne ؛2016، وآخرون Perignon ط الغذائية اليت . وخلصـــــــــــت هذه االســـــــــــتعراضـــــــــــات إىل أن األمنا(2016، وآخرون

 Aleksandrowiczببدائل قائمة على النباتات متنح أكرب الفوائد البيئية. ووجد  ة املصـــــــــدرتســـــــــتعيض عن األغذية احليواني
دراســــــة، أن األمناط الغذائية القائمة على  63ســــــيناريوهات مســــــتمدة من  210يف اســــــتعراضــــــهم لنحو  (2016) وآخرون

حلراري لبيض ومنتجات األلبان ارتبطت باخنفاضــــات كبرية يف انبعاثات غازات االحتباس ااملأكوالت النباتية اليت ختلو من ا
خدام املياه. اخنفاضــــــات كبرية يف اســــــتدوث واســــــتخدام األراضــــــي، بينما ارتبطت األمناط الغذائية القائمة على النباتات حب

اأاألمساك والدواجن وحلم اخلنزير، ببدائل أخرى، مثل  اتوتظهر النظم الغذائية اليت اســــــتعاضــــــت عن حلوم اجملرت  ا آثارً  يضــــــً
؛ 2015، وآخرون Hallström؛ Fulgoni ،2015و Auestad)النبـــــاتيـــــة بيئيـــــة أقـــــل، وإن كـــــانـــــت أقـــــل من البـــــدائـــــل 

Aleksandrowicz 2016، وآخرون). 

ما، تشـــــــــري و باســـــــــتمرار مع حدوث فوائد صـــــــــحية. وعم ترتافقومع ذلك، فذن الفوائد البيئية لألمناط الغذائية ال  
العديد من الدراســـــــات إىل اخنفاض الوفيات النامجة عن مجيع األســـــــباب، وخماطر أمراض أوعية القلب، وســـــــرطان القولون 

. ومع ذلك، كانت هذه (2016، وآخرون Aleksandrowicz)اســــــــتدامة  واملســــــــتقيم وداء الســــــــكري ألمناط غذائية أكثر
. وعلى هذا (2016، وآخرون Payne)كانت غري ذات داللة إحصـــــــــــائية ما   غالًباالنتائج غري متجانســـــــــــة إىل حد كبري، و 

ملنخفضــة ، خاصــة يف البلدان االصــعبةاملســتدامة من اإلشــكاالت  األمناط الغذائيةالنحو، ميكن أن تكون التوصــيات بشــأن 
 اليت تعاين بالفعل من التحوالت التغذوية ونقص املغذيات الدقيقة. واملتوسطة الدخل

(، جيب أن تكون هناك جهود متضــــــــــافرة للحد من اســــــــــتهالك األغذية 2015)Grace و Perry نلكل  م ووفقا 
ثروة جديدة، روز باحليوانية املصدر يف البلدان املرتفعة الدخل، وتثبيط االستهالك املفرط يف االقتصادات النامية اليت تشهد 

ار نظام أفقر الدول واجملموعات الضــــعيفة. ويف إط ئدةاملصــــدر لفااألغذية احليوانية  وزيادة فرا الوصــــول إىل املغذيات من
رية يف جمال تعزيز صــــــحة اإلنســــــان مع اإلشــــــراف البيئي حتديات كبب ن وازنة املغذائي يتســــــم بالرتابط والعوملة، متثل عملية 

 .(2015، وآخرون Whitmee)السياسات 
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 األنماط الغذائية للفئات الضعيفة 3-2
ل ا ألن هذه الفئات، كما هو مب ن يف الفصــــــا خاصـــــــً لبعض اجملموعات احملددة اهتمامً تســـــــتحق األمناط الغذائية  

الثاين، لديها احتياجات غذائية أعلى، وهي أكثر عرضة لسوء التغذية  ميع أشكاله. ومع ذلك، هناك حاجة إىل بيانات 
دف حتســـــــ ن الفئات الضــــــــعيفة هب تقلب األمناط الغذائية هلذه مكانغذائية أكثر تفصــــــــيال من أجل فهم أفضــــــــل لكيفية و 

 يف جمال األمن الغذائي والتغذية.حالتها 
 األطفال الصغار

تســـي األمناط الغذائية لألطفال الصـــغار أمهية خاصـــة ألنه، كما هو مب ن يف الفصـــل الثاين، تؤثر نوعية التغذية تك 
 .(ب2013، وآخرون Black)الالحقة تهم إنتاجيو  هم البدينيوم على صحة الراشدين وتكوين 1 000يف أول 

فذن أقل من  ذلك،ع موتعترب الرضاعة الطبيعية احلصرية هي الشكل األمثل لتغذية الرضع حىت سن ستة أشهر. و  
وبدال من  .(2016، وآخرون Victora)ا ملدة ســــتة أشــــهر يف املائة من الرضــــع يف العامل يتلقون رضــــاعة طبيعية حصــــرً  40

فاهلن يف األم( عندما يكون أط حليبتغذية املختلطة )أي توفري األغذية والســـوائل مع ذلك، متارس العديد من األمهات ال
 د حليب األمما يتعلق بتوري يفمن تصـــــــــورات قدمي الرعاية مبا ملذلك  يرتبطما  غالًباو  األشـــــــــهر الســـــــــتة األوىل من العمر.

 Balogun؛ 1986 وآخرون Allen)مبكر  ، فضـــــــال عن املعايري الثقافية اليت تشـــــــجع على إدخال األغذية يف وقتوكمي ته
يف  11. وترتبط التغذية املختلطة بزيادة معدالت االعتالل والوفيات ب ن الرضـــع، وميكن أن يُعزى حوايل (2015، وآخرون

 (.ب2013، وآخرون Black)املائة من وفيات الرضع إىل ممارسات الرضاعة الطبيعية دون املستوى األمثل 
 ااخلاا للتأثري يف ســـــياســـــات تغذية الرضـــــع وصـــــغار األطفال تضـــــاربً القطاع ت شـــــركات وميكن أن متثل تدخال 

ال ا مع القوان ن املعمول هبا. وتدعو االســـــرتاتيجية العاملية لتغذية الرضـــــع وصـــــغار األطفا يف املصـــــاحل يتعارض أحيانً مباشـــــرً 
ائي هيئة الدســتور الغذائي ومدونة الدســتور الغذ ( الوفاء مبعايري اجلودة والســالمة اليت وضــعتها1املؤســســات التجارية إىل: )

مع املدونة  على مجيع املستوياتالسلوك اتفاق وضمان ( 2ملمارسات النظافة العامة لألغذية اخلاصة بالرضع واألطفال؛ )
الرضع األساسية قد تعطي صناعة األغذية اخلاصة ب اتاألم. ومع ذلك، فذن عملية صنع القرار  لنبالدولية لتسويق بدائل 

وقرارات  1981األم لعام  لنبوال تزال املدونة الدولية لتســــــــــــــويق بدائل (. 9)اإلطار ( Richter ،2005ا ال مربر له )تأثريً 
مجعية الصحة العاملية الالحقة غري خاضعة لإلنفاذ على الرغم من االعرتاف الواسع النطاق بأن الرضاعة الطبيعية احلصرية 

واســتمرار الرضــاعة الطبيعية، إىل جانب األغذية التكميلية اآلمنة والكافية، حىت ســن الثانية  -خالل األشــهر الســتة األوىل 
حلياة اهي الطريقة املثلى لتغذية الرضـــــــع، وتقلل من خطر الســـــــمنة واألمراض غري الســـــــارية يف وقت الحق من  -أو أكثر 

(De Schutter،2011). 
، توصـــي منظمة الصـــحة العاملية شـــهرا 23و 6اوح أعمارهم ب ن لرضـــع واألطفال الصـــغار الذين ترت إىل اوبالنســـبة  

األم، وأن يكمله اســـــــتهالك األغذية اليت تكون كثيفة من حيث الطاقة واملغذيات ومتنوعة  حليببأن يســـــــتمر اســـــــتهالك 
 احلماية من (. ويرجع هذا إىل أن حليب األم ال يزال بعد ســـتة أشـــهر يوفر2002، لتعزيز منو أمثل )منظمة الصـــحة العاملية

، يونيســـــــــــيفالاألمراض املعدية الشـــــــــــائعة مثل اإلســـــــــــهال ولكنه غري كاف لتلبية احتياجات الطفل من الطاقة واملغذيات )
(. ويف العديد من البلدان املنخفضــــــة الدخل، يهيمن احلســــــاء املتكون من احلبوب على األمناط الغذائية اخلاصــــــة ب2016

ا ما يوصـــــــى (. وكثريً Dewey ،2013الالزمة لدعم منو الطفل ) كليةذيات الدقيقة والتفتقر إىل املغ الصـــــــغار اليتباألطفال 
 والبدائل النباتية املدعمة كأغذية تكميلية لألطفال ألُا غنية باملواد املغذية، مبا يف ة املصــــــــــــدرباســــــــــــتخدام األغذية احليواني
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 إىلكثافة املغذيات أمهية خاصــــة بالنســــبة   (. وتكتســــيDewey ،2013األم ) حليبذلك احلديد والزنك، اليت تغيب عن 
م )إىل ا ألطفال، نظرً ا (. ومن الصــــــــــعب للغاية على األطفال تلبية احتياجا م ب2016، اليونيســــــــــيفصــــــــــغر حجم بطُو

نوع نظام غذائي متتباع التغذوية إذا مل يكن لدى أســـــرهم دخل كاف لشـــــراء األغذية، وكذلك الوقت واملهارات الالزمة ال
 وآمن.

 األم لبنالمدونة الدولية لتسويق بدائل  :9ار اإلط

ا دعا إىل وضــــــــــــع مدونة دولية ا دوليً ، اســــــــــــتضــــــــــــافت كل من منظمة الصــــــــــــحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة اجتماعً 1979يف عام 
 ة. للتسويق، فضال عن اختاذ إجراءات على جبهات أخرى لتحس ن ممارسات تغذية الرضع واألطفال يف مرحلة مبكر 

مبوجب  1981الصـــحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة يف عام  وضـــعتها منظمةاألم اليت  لنبمدت املدونة الدولية لتســـويق بدائل واعتُ 
 تالدولية مجيع أعمال الرتويج للرضـــــاعة االصـــــطناعية وحتدد املتطلبات املتعلقة بوضـــــع العالما وحتظر املدونة 32قرار مجعية الصـــــحة العاملية.

اواملعلومات عن تغذية الرضــــع. وإن أي نشــــاط يقوض الرضــــاعة الطبيعية ينتهك  ة وقرارات . واملقصــــود من املدونوروحها هدف املدونة أيضــــً
 ال جيوز لشركات أغذية األطفال:و تكون احلد األدل من املتطلبات يف مجيع البلدان.  الالحقة أن 33العامليةمجعية الصحة 

 ملستشفيات واحملالت التجارية أو للجمهور؛الرتويج ملنتجا ا يف ا 

 إعطاء عينات جمانية لألمهات أو لوازم جمانية أو مدعومة للمستشفيات أو أجنحة الوالدة؛ 

 إعطاء اهلدايا للعامل ن الصحي ن أو األمهات؛ 

  ســــــــــــائل العلمية وأي معلومات تقدمها الشــــــــــــركات جيب أن حتتوي فقط على امل -الرتويج ملنتجا ا لدى العامل ن الصــــــــــــحي ن
 والوقائعية؛

  الرتويج ألغذية أو مشروبات للرضع؛ 

  معلومات مضللة. إعطاءأو 

 

 مؤشرات التغذية التكميلية :10اإلطار 

والذين يتلقون أغذية من أربع جمموعات غذائية  شهرا 23و 6نسبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ب ن  الحد األدنى لتنوع األنماط الغذائية
وتنوع األمناط الغذائية هو بديل لكثافة املغذيات الدقيقة الكافية من األغذية. وأظهرت بيانات األمناط الغذائية املستمدة من  34.أو أكثر

يف عشرة مواقع يف البلدان النامية أن استهالك األغذية من أربع جمموعات غذائية على  شهرا 23و 6األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ب ن 
وم السابق سيعين أن لدى األطفال يف معظم الفئات السكانية احتماال كبريا الستهالك غذاء واحد على األقل من األغذية األقل يف الي

 األقل، باإلضافة إىل املواد الغذائية األساسية. على اراخلضوقطعة واحدة من الفواكه أو  ة املصدراحليواني

والذين يتلقون احلد األدل املقبول من  شهرا 23و 6ألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ب ن نسبة ا الحد األدنى المقبول من األنماط الغذائية:
شهرا متعددة األبعاد، فمن املهم أن يكون هناك  23إىل  6األمناط الغذائية )باستثناء حليب الثدي(. وألن التغذية املناسبة لألطفال من 

غذائية ب ن معايري األدل املقبول من األمناط ال مؤشر احلدالكافية لألطفال. وجيمع  مؤشر مركب يتتبع مدى تلبية األبعاد املتعددة للتغذية
 املتزامن  نتنوع األمناط الغذائية وتواتر التغذية وحالة الرضاعة الطبيعية. ومن مث يوفر املؤشر وسيلة مفيدة لتتبع التقدم احملرز يف جمال التحس

 لتغذية اخلاصة باألطفال.ألبعاد اجلودة والكمية الرئيسية ألمناط ا

 .(ج2010)منظمة الصحة العاملية : املصدر

                                                      
ا أيضـــــــــــــــــً  انظر iycn_en.pdf22.34http://www.who.int/nutrition/topics/WHA_: 1198يف عـــام  (22-34)قرار مجعيـــة الصـــــــــــــــحـــة العـــامليـــة   32

lish.pdfhttps://www.unicef.org/nutrition/files/nutrition_code_eng  
33  essentials.pdf-code-from-http://ibfan.org/art/WHA_resolutions 
 -4لبـان )احلليـب، واللنب واجلنب(؛ منتجـات األ -3البقول والثمـار اجلوزيـة؛  -2احلبوب واجلـذور والـدرنـات؛  -1: يلياجملموعـات الغـذائيـة هي كمـا   34

 .أخرى ارفواكه وخض -7(؛ الغنية بالفيتام ن )ألف ارواخلض الفواكه -6البيض؛  -5م، السمك، الدواجن والكبد/حلوم األعضاء(؛ و اللحوم )اللح

file:///C:/Users/RicciF/Dropbox%20(FAO)/HLPE%20Internal/%23R12%20Nutrition%20and%20Food%20Systems/%2320%20Languages/AR/%20(قرار%20جمعية%20الصحة%20العالمية%2034-22)
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA34.22_iycn_en.pdf
https://www.unicef.org/nutrition/files/nutrition_code_english.pdf
http://ibfan.org/art/WHA_resolutions-from-code-essentials.pdf
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( توصــــــــي هبما منظمة الصــــــــحة العاملية لتقييم جودة األمناط الغذائية اخلاصــــــــة 10إلطار وهناك مؤشــــــــران )انظر ا 
ن احلد األدل شــــــهرا الذين يبلغو  23و 6النســــــبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما ب ن  األطفال:بالرضــــــع وصــــــغار 

نظمة الصــــــــــــــحة ملتنوع األمناط الغذائية والنســــــــــــــبة املئوية لألطفال الذين يبلغون احلد األدل املقبول من األمناط الغذائية )
يف املائة من الرضـــع احلد  28بلدان املنخفضـــة الدخل حيث تتوفر البيانات، مل يبلغ إال إىل ال(. وبالنســـبة ج2010، العاملية

 ويلالد املعهديف املائة منهم احلد األدل املقبول من األمناط الغذائية ) 15إال  يســــــــــــتهلكمناط الغذائية، ومل األدل لتنوع األ
املائة  يف 90و 5ب ن  -كال املؤشــرين إىل   (. غري أن التباين ب ن البلدان واســع بالنســبة2014، الغذائية الســياســات لبحوث

غذية الكثيفة يف احلد من استهالك األ تقد  املشورة الغذائية لألمهات فعاالً  املائة على التوايل. وقد يكون يف 72و 3وب ن 
 .(2012، وآخرون Vitolo)الطاقة لدى الرضع، وهو مفيد يف حتس ن العادات الغذائية املبكرة 

 

 الفتيات المراهقات 

ض. ولدى بداية احلياحلالة التغذوية للمراهقات معرضـــــــة للخطر بســـــــبب النمو الســـــــريع وفقدان املغذيات خالل  
محض غــذائيــة متوازنــة بكميــات كــافيــة من احلــديــد و  االفتيــات املراهقــات احتيــاجــات متزايــدة من املغــذيــات، ويتطلنب أمنــاطًــ 

ما يكون هناك اخنفاض يف اســــــتهالك الطاقة  غالًبا. ورغم ذلك، (Bhutta ،2015)ســــــالم والفوليك والكالســــــيوم والزنك 
 .(Masibo ،2014و Ochola)قيقة لدى هذه الفئة العمرية وعدم كفاية كمية املغذيات الد

، ا ما تتسم األمناط الغذائية للمراهق ن يف خمتلف املناطق بتنوع غذائي حمدود، وتستند يف الغالب إىل احلبوبوكثريً  
ناطق . ويف العديد من امل(2015، وآخرون Elliot؛ Masibo ،2014و Ochola) ارمع كمية حمدودة من الفواكه واخلضـــــــــــــ

ااحلضـــــرية، تتميز  (. وقام Masibo ،2014و Ocholaبزيادة اســـــتهالك الوجبات اخلفيفة واملشـــــروبات العالية الطاقة ) أيضـــــً
Elliot بــاســــــــــــــتعراض منهجي للمؤلفــات لتقييم جودة األمنــاط الغــذائيــة للفتيــات املراهقــات اليت ترتاوح  (2015) وآخرون

 مدى بتقييم الدراســة وقامت .الدخل املتوســطة أو املنخفضــة البلدان من عةواســ جمموعة يف ســنة، 20و 10أعمارهن ما ب ن 

 والزراعة األغذية ملنظمة املقدرة االحتياجات مبتوســــــــط يتعلق ما يف الدقيقة واملغذياتلية الك املغذيات من املدخول كفاية

 خيص ما يف املائة يف 50 من أعلى يكون أن إىل مييل الكفاية عدم انتشــــــــار" أن الباحثون ووجد. العاملية الصــــــــحة ومنظمة

 مجيعها تعد ةدقيق مغذيات وهي - "والريبوفالف ن والثيام ن الفوليك ومحض (دال) والفيتام ن والكالســــــــــيوم والزنك احلديد

 .والرضع الشابات لألمهات جيدة لمح نتائج على للحصولو  والشابات، للفتيات اجليدة للصحة حيوية

القضـــــــــــايا املتعلقة ب بدءاتماعية والثقافية اليت تؤثر على األمناط الغذائية للمراهقات، وهناك عدد من العوامل االج 
 الزواج املبكر واملكانة االجتماعية يف بلدان أخرى. واملراهقة هي وقتانتهاء بقضـــــــايا بصـــــــورة اجلســـــــم يف بعض البلدان، و 

ت إىل مسار قد يؤثر الفتيات الصغريابالصحية  األمناط الغذائية غري فضيتتشكل فيه عادات غذائية مستقلة، وميكن أن ت
 ا على حيا ن يف مرحلة البلوغ.سلبً 

 النساء

بســـــــبب احليض واحلمل والرضـــــــاعة. ومع ذلك، فذن ســـــــوء تغذية  متزايدة تياجات غذائيةحالنســـــــاء ا تكون لدى 
 (ب2013، وآخرون Black)من عواقب على النســاء وأطفاهلن  رغم ما لهاألمهات ال يتم تتبعه بشــكل وثيق أو منهجي، 

 ل جودة األمناط الغذائية للمرأة.ا حو دوليً  ميكن مقارنتهامن البلدان  مع بيانات يقوم عدد قليل و 
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ملراهق ن واألطفال الصغار، ال تستهلك النساء يف سن اإل اب يف كثري من األحيان  إىل اوكما هو احلال بالنسبة  
عنــدمــا تليب  واحلــديــد( حىت (ألف))مثــل الفيتــام ن ( 2010، وآخرون Arimond) الــدقيقــةكميــات كــافيــة من املغــذيــات 

الطاقة الفردية )كيلو كالوري(. فعلى ســــــــــبيل املثال، تشــــــــــري بيانات املســــــــــح الدميوغرايف  من حتياجاتاالالغذائية  نأمناطه
ن املواد الغذائية يســتهلك والصــحي لســتة بلدان من بلدان أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى إىل أن معظم النســاء أفدن بأُن

 (ألف)فيتام ن لايف املائة أفدن أُن يستهلكن البقول والثمار اجلوزية والفواكه واخلضار الغنية ب 50النشوية، ولكن أقل من 
 .(2014، وآخرون Kothari) ستجوابلال السابقأو منتجات األلبان أو البيض يف اليوم 

د من توزيع الغذاء داخل األسر املعيشية قد لح ل االجتماعية، حيث أن  بسبب العوام يتفاقم هذاومن احملتمل أن  
ما يســـــــــــتند  اا ما تكون أمناط توزيع األغذية متباينة، وكثريً حصـــــــــــول املرأة على األغذية ذات النوعية التغذوية األعلى. وكثريً 

ض األماكن إىل مســــــــــــامهتهن ، يف بعة املصــــــــــــدرمدخول النســــــــــــاء )وأطفاهلن(، وال ســــــــــــيما مدخوهلن من األغذية احليواني
ا ما تتاح للرجال فرا أكرب للحصــــــــول على . وكثريً (Vastine ،2003و Gittelsohn)االقتصــــــــادية وتقييمهن االجتماعي 

األغذية الغنية بالدهون والربوتينات واألغذية الغنية باملغذيات الدقيقة مقارنة بالنساء، بينما لحصل كال اجلنس ن على فرا 
(. ويؤثر الوضـــــع االجتماعي للمرأة على النتائج التغذوية Messer ،1997على األغذية األســـــاســـــية )متســـــاوية للحصـــــول 

ويؤدي إىل نقص يف املغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والســمنة لدى النســاء، ال ســيما يف ضــوء املطالب والقيود اليت تفرضــها 
 .من جيل إىل آخر عليهن مسؤوليا ن املنزلية واملهنية. وميكن أن تكون هلا عواقب

 السكان األصليون وفقراء األرياف والمهاجرون الريفيون

يف أجزاء كثرية من العامل، ال يزال فقراء األرياف واملهاجرون الريفيون عرضـــــــــــــة يف الغالب لقضـــــــــــــايا عميقة تتعلق  
ان الريفي ن والســـكان من الســـك إىل الكثريينالوزن والســـمنة. وبالنســـبة  أكثر فأكثر بزيادةالتغذية. كما أُم يتأثرون بنقص 

األصــــــلي ن، فذن إعادة تنشــــــيط ومحاية األغذية التقليدية احمللية يف املكان األصــــــلي ونظم املعارف املرتبطة هبا أمر ضــــــروري 
 ية. املناطق الريفيف اتملكافحة سوء التغذية، واحلفاظ على نظمها الغذائية احمللية واحلد من إزالة االستثمار 

رة من املنــاطق الريفيــة إىل املــدن إىل تغريات كبرية يف النظــام الغــذائي، تلتهــا زيــادات كبرية يف أدت اهلجقــد و  
بالنظام الغذائي. وباملثل، يعتقد أن اهلجرة داخل البلدان تؤثر على النظم الغذائية للمهاجرين  املتصــــــــــــــلةاألمراض املزمنة 

 املهاجرون إىل املناطق احلضـــــــرية إىل اعتماد أمناط غذائية اخلاصـــــــة مبجتمعا م األصـــــــلية وبلدان املقصـــــــد، إذ مييل وتلك
 (.Popkin ،1993حضرية )

 
 الغذائيةنماط ألالتأثير اإلقليمي ل 3-3
يف ح ن أن االجتاهات الوطنية لإلمدادات الغذائية ال تبشـــــــــــــر باخلري بالنســـــــــــــبة إىل األمناط الغذائية، هناك بعض  

غذائية احمللية اليت تقوم على أســـــــــــاس ثقايف، وهي ذات أمهية يف التأثري على األمناط الاألمثلة على النظم الغذائية اإلقليمية و 
 وقد أســـفرت الدراســـات املتعلقة مبحتوى املغذيات ذات التنوع البيولوجي والنظم الغذائيةوتعكس أســـاليب احلياة وتعززها. 

ها الطبيعية اهدشـــيدة عن الشـــعوب األصـــلية ومجد أفكارلشـــعوب األصـــلية عن لدى االتقليدية ونظم املعارف املرتبطة هبا 
 لقرن املاضي.ا خاللا ا كبريً وأمناطها الغذائية وحالتها التغذوية على مر األجيال. وقد تغري هذا املشهد الغذائي تغريً 
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وهناك أمناط غذائية أخرى يف العصــــــر احلديث مت توثيق آثارها التغذوية والصــــــحية، مثل النمط الغذائي يف بلدان  
. وال يتوفر النمط (2009، وآخرون Willcox)والنمط الغذائي الياباين ( 2015، وآخرون Poulsen)شــــــــــــــمال األورويب ال

ط غذائي على عناصر تعترب مهمة ضمن من -وهو أحد األمناط الغذائية اليت حظيت بدراسات كثرية  -الغذائي املتوسطي 
 .(11)اإلطار  تعترب مستدامة صحي فقط، بل على أسلوب حياة وعناصر اجتماعية وثقافية

 
 النمط الغذائي المتوسطي: نموذج لنمط غذائي مستدام :11اإلطار 

ذ نأظهرت األحباث باستمرار أن بعض األمناط الغذائية، مثل النمط الغذائي املتوسطي، تقوم بدور رئيسي يف الوقاية من األمراض املزمنة. وم
أمراض عوامل اخلطر املتصــــــلة ب أجريت علىزت معظم البحوث اليت رك   املتوســــــطي،غذائي ( دراســــــاته بشــــــأن النمط ال1995)  Keysأن بدأ

(. ويف ُاية القرن املاضـــي أجريت جمموعات رصـــدية كبرية لزيادة األدلة Nestlé ،1995أوعية القلب، وخاصـــة على أمراض شـــراي ن القلب )
بعض التجارب الســـــــــــــــريرية أو اجملتمعية، مثل دراســــــــــــــــة بريدميد على حدوث أمراض أخرى. وقد أدت الدراســــــــــــــــات الوبائية املســـــــــــــــتقبلية و 

(PREDIMEDإىل( )الوقاية بواســطة اعتماد منط غذائي متوســطي ،)  زيادة كبرية يف مســتوى ونوعية األدلة حول النمط الغذائي املتوســطي
 (.2010، وآخرون Sofi؛ 2006، وآخرون Serra-Majem)يف العقود األخرية 

د جتربة متعددة املراكز أجريت يف إســبانيا )من قبل معهد الصــحة كارلوس الثالث( وبتمويل من احلكومة اإلســبانية. وهي وتعترب دراســة بريدمي
لى ثالث جمموعات عشـــــــــــــــوائية: عأمراض أوعية القلب، جرى توزيعهم ا هم عرضـــــــــــــــة بدرجة كبرية خلطر فردً  7 457تقي م عينة تتكون من 

 زيوت جوز ا وإما يفاملتوســـــــــــــــطي منح هلما مكمل غذائي يتمثل إما يف زيت الزيتون الصـــــــــــــــايف جدً  جمموعتان تعتمدان على النمط الغذائي
عية ا للمبادئ التوجيهية الصـــــــــــــــادرة عن اجلممنخفض الدهون وفقً  اغذائي ااألشـــــــــــــــجار )اللوز والبندق واجلوز(، وجمموعة ثالثة اعتمدت منطً 

يف املائة حلاالت اإلصابة بأمراض األوعية القلبية لدى األشخاا  30ا بنسبة نسبيً ا األمريكية لصحة القلب. وأظهرت هذه الدراسة اخنفاضً 
، وآخرون Estruch) امتوســــطيً  اغذائيً  ااملعرضــــ ن خلطر شــــديد، غري مصــــاب ن يف البداية هبذه األمراض، يف كلتا اجملموعت ن اللت ن تتبعان منطً 

ة اليت تعتمد على منط غذائي متوســـــطي غين بزيت الزيتون الصـــــايف جدا (، لدى اجملموعPREDIMED. وأظهرت دراســـــة بريدميد )(2013
ظام بالنظام الغذائي: اخنفاض اإلصــــابة مبرض عدم انت املتصــــلةوغريها من األمراض  أوعية القلباخنفاض خطر اإلصــــابة بالعديد من أمراض 

؛ واخنفاض اإلصـــابة مبرض الســـكري بنســبة املائةيف  70ة ئة؛ واخنفاض اإلصـــابة مبرض الشـــريان الطريف بنســـبايف امل 38ضـــربات القلب بنســـبة 
يف املائة؛ واخنفاض اإلصـــابة مبرض الســـمنة يف منطقة  62لدى النســـاء بنســـبة  ســـرطان الثدي الغزوي؛ واخنفاض اإلصـــابة مبرض املائةيف  40

 .املائةيف  10البطن أو الدهون يف منطقة البطن بنسبة 

، ة املصدرانيا على النباتات ويتقبل كميات معتدلة إىل منخفضة من األغذية احليو ا مركزً ا غذائيً تباره منطً ويبدو النمط الغذائي املتوسطي، باع
، HLPE؛ 2013، وآخرون Sáez-Almendros)ا لنمط غذائي مســــــتدام ميكن أن يعا  الشــــــواغل الصــــــحية والبيئية على حد ســــــواء منوذجً 
ا باعتباره منوذجً  اأيضًــ الغذائي املتوســطي على أنه جمرد جمموعة من األغذية فقط، ولكن  . وباإلضــافة إىل ذلك، ال ينبغي فهم النمط(2016
ي هو تراث ثقايف وتارخيي املتوســـــط والنمط الغذائيا يتضـــــمن الطريقة اليت يتم من خالهلا اختيار األغذية وإنتاجها ومعاجلتها وتوزيعها. ثقافيً 

وال تارخيها. ومنذ ا بأســاليب حياة الشــعوب املتوســطية طا وثيقً لعدة قرون، ويرتبط ارتباطً  من جيل إىل جيل وبيئي انتقلواجتماعي وإقليمي 
جل النمط الغذائي املتوســـــــطي على القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشـــــــرية الصـــــــادرة عن 2010نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  16 ، ســـــــُ

 .(Burlingame ،2011و Dernini)اليونسكو 

قاعدة أدلة قوية للتأثري على عملية صــــــــياغة اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية يف  (،PREDIMEDربة بريدميد )وقد وفرت جت
ذائية غمجيع أ اء العامل: يف البلدان املتقدمة، مت اســـتبدال خيار األغذية املنخفضـــة الدهون بشـــكل ُائي، وحتول الرتكيز إىل نوعية الدهون ال

 .(2014، وآخرون Salas-Salvado؛ 2015، وآخرون Martínez-González)كمية بدال من ال

(؛ 2015وآخرون ) Martínez-González(؛ 1995) Nestlé(؛ 2013وآخرون ) Estruch(؛ 2011) Burlingameو Dernini: املصــــادر
Sáez-Almendros ( ؛ 2013وآخرون)Salas-Salvadó (2014 ؛)Serra-Majem (2006 ؛)Sofi  (؛ 2010ون )وآخرHLPE (2016). 
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( بأُا "نُظم مهمة الســـــــــــتخدام GIAHSظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية )ف منظمة األغذية والزراعة نُ وتعر   
احتياجاته مع تطلعاته ا اليت تنشـــــأ عن تكيف اجملتمع و األراضـــــي واملشـــــاهد الطبيعية اليت هي ثرية بالتنوع البيولوجي اهلام عامليً 

ظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية يف مجيع (. وقد تطورت نُ 2002، منظمة األغذية والزراعةقيق التنمية املســـــتدامة ")لتح
ة للشــــــــعوب األصــــــــلية وثقافات منتجي األغذية والعالقة القائمة على أســــــــاســــــــها مع يأرجاء العامل. وهي تعكس الُنظم املعرف
ة والغذائية التقليدية واســـــتمرت بســـــبب الفهم األســـــاســـــي للنظام اإليكولوجي واإلدارة الطبيعة. وقد  حت هذه النظم الزراعي

 املستدامة للموارد الطبيعية.

، فذن نُظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية مهددة بســــــــــــــبب فقدان املوارد الطبيعية املهمةورغم هذه املنافع  
انكبت منظمة األغذية والزراعة على صــــــون نُظم الرتاث الزراعي  ،2002والتحديث والتوســــــع احلضــــــري والعوملة ومنذ عام 

ذات األمهية العاملية من خالل مبادرة  دف إىل حتديد الُنظم القائمة وتعزيز الوعي هبذه الُنظم وأمهيتها لدى املنظمات 
االدولية واحلكومات واجلمهور. و دف املبادرة  نفع على نُظم ُا أن تعود بالإىل دعم الســياســات واحلوافز اليت من شــأ أيضــً

الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية وزيادة دخل املزارع ن بأن تدفع هلم أجور ذات صــــــــــــــلة خبدمات النظم اإليكولوجية، 
 .(Cruz ،2011و Koohafkan)ووضع العالمات اإليكولوجية والسياحة البيئية 

الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية وعرضــتها خالل  ظمنُ خاصــة بمنظمة األغذية والزراعة مبادرة شــراكة  أطلقتو  
. و دف مبادرة 2002مؤمتر القمة العاملية بشـــأن التنمية املســـتدامة الذي عقد يف جوهانســـربغ، يف جنوب أفريقيا، يف عام 
مم املتحدة وبرنامج األ الشــــــــــــــراكة مع األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

إىل ا بالنســـــــبة ، مع االعرتاف بأمهيتها، إىل حتديد ودعم ومحاية هذه النظم الغذائيةللبيئة، بوصـــــــفها أكثر الوكاالت نشـــــــاطً 
نظمة األغذية والزراعة، مســـــــــبل العيش والتنوع البيولوجي واملشـــــــــاهد الطبيعية ونظم املعرفة والثقافات يف مجيع أ اء العامل )

 .(ج2016

 
 ما يخص األنماط الغذائية دور الدخل في 3-4
. وقد يؤدي ارتفاع الدخل إىل (2015وحداد،  Smith)يقوم الدخل بدور أســـــــــاســـــــــي يف تقليص ســـــــــوء التغذية  

قرية ا وغنية باملغذيات، ويف الوقت نفســـــــه إىل املزيد من األغذية الغنية بالطاقة والفتيســـــــري احلصـــــــول على أغذية أكثر تنوعً 
الرتابط اإلجيايب ب ن الدخل واالســــــــتهالك القومي للمواد  11الشــــــكل . ويوضــــــــح (2014، وآخرون Mayén)ت، باملغذيا

الغذائية "الصـــــحية" و"غري الصـــــحية" على الســـــواء. فعلى ســـــبيل املثال، مع ارتفاع الدخل القومي، مييل اســـــتهالك الفواكه 
ذائي. لدهون املتعددة غري املشــــــــــــــبعة يف النمط الغإىل ابة واألغذية البحرية واحلليب إىل االرتفاع، كما هو احلال بالنســــــــــــــ

ا باخنفاض املدخول من األلياف النباتية. كما يرتفع استهالك اللحوم احلمراء واللحوم مصحوبً  اروينخفض استهالك اخلض
ألن هذا املكون  ااجملهزة، فضــال عن اســتهالك املشــروبات احملالة بالســكر والصــوديوم. ويظل اســتهالك الدهون املتحولة ثابتً 

 ة واإلمدادات الغذائية بوجه عام.يتم إزالته ببطء من األغذية اجملهز 
أكثر  ا إىل أن األمناط الغذائية الصحية متيل إىل أن تكونوتشري األدلة املستمدة من البلدان املرتفعة الدخل أساسً  

ث بلغت تكلفة ا، حيغذية املختلفة متباينً تكلفة؛ ومع ذلك، فمن خالل التحليل التجميعي، كان فارق األســــــــــــــعار يف األ
؛ Specter ،2004و Drewnowski)يف اليوم الواحــد  اإضـــــــــــــــافيًــ  اأمريكيًــ  ادوالرً  1.50األمنــاط الغــذائيــة الصــــــــــــــحيــة  و 

Drewnowski ،2004 ؛Rao وقد أظهرت الدراســات أن األمناط الغذائية ذات النوعية التغذوية األقل (2013، وآخرون .
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من األمناط الغذائية الصـــــحية، وأن هذه األمناط الغذائية تســـــتهلك عادة من  احلرارية أقلن حيث الســـــعرات ذات تكلفة م
 أدل. ويف ح ن تتوفر بعض األغذية الغنية باملغذيات بتكلفة منخفضـــــــــة، اجتماعي واقتصـــــــــاديقبل جمموعات ذات مركز 

ة لتلبية انيات االســـــــــتهالكية املنخفضـــــــــة الدخل غري كافيا مقبولة ثقافيا لدى املســـــــــتهلك ن، ومعظم امليز فذُا ليســـــــــت دائمً 
 .(Drewnowski ،2015و Darmon) االحتياجات التغذوية

ا، بأن املداخيل بلدً  187(، يف إطار دراســــــــــــــتهم املذكورة أعاله بشــــــــــــــأن 2015) وآخرون Imamuraكما وجد  
ائية "الصـــــحية" بل الوطنية املرتفعة ال ترتبط فقط مبســـــتويات اســـــتهالك مرتفعة للمواد الغذا زيادة كبرية يف اســـــتهالك ب أيضـــــً

املواد الغذائية "غري الصحية"، مما يشري إىل أن الروابط ب ن املركز االجتماعي واالقتصادي ونوعية األمناط الغذائية هي أكثر 
نمط الغذائي قد يكون ال ا بكثري مما يفرتض عادة. وأشـــــــاروا يف النهاية إىل أن هذا االرتباط املعقد ب ن الدخل ونوعيةتعقيدً 

أقل أو خمفيا يف الدراســـــــات اليت تدرس فقط األمناط الغذائية العامة اليت جتمع املواد الغذائية "الصـــــــحية" و"غري الصـــــــحية" 
 على حد سواء.

وتؤثر الزيادات يف أســــــــعار املواد الغذائية على الفقراء بوجه خاا، ألُم ينفقون نســــــــبة أعلى من ميزانيتهم على  
منظمة األغذية يف املائة من دخلها على الغذاء ) 80إىل  50ء، حيث تنفق األســــــــــر الفقرية يف البلدان النامية نســــــــــبة الغذا

كون لدى الفقراء يف البلدان املنخفضــــة أو املتوســــطة الدخل أمناط غذائية قائمة على احلبوب ت ا ما(. وكثريً أ2011الزراعة، 
ما حتدث  اغالبً مع منو الدخل، و . ارذية احليوانية املصــــــــــــــدر، والفواكه واخلضــــــــــــــبدرجة كبرية، مع كمية غري كافية من األغ

حتوالت يف األمناط الغذائية من املواد الغذائية التقليدية واحلبوب اخلشــــــــــــــنة واجلذور والدرنات إىل األمناط الغذائية اليت هي 
 Alexandratos؛ 2016، للبيئة املتحدة األمم امجبرن)املصدر  واألغذية احليوانيةوالفواكه  اراخلضا واليت تشمل أكثر تنوعً 

اومع ذلك، يرتبط منو الدخل . (Kearney ،2010؛ Bruinsma ،2012و بزيادة اســــــــتهالك األغذية اجملهزة واملعبأة  أيضــــــــً
(GloPan ،2016أ.) 

 2013استهالك األغذية ومكونات األنماط الغذائية األخرى حسب مجموعة الدخل الوطني  :11الشكل  
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 70و 35ا، ترتاوح أعمارهم ما ب ن راشدً  153 996مشل ا وبائيا مستقبلية استخدمت مسحً  أترابوجدت دراسة  
 ا من اجملتمعات احلضرية والريفية يف البلدان املرتفعة الدخل، وسبعة بلدان من الشرلحة العليا من البلدانجمتمعً  628سنة، من 

ل وأربعة بلدان منخفضة الدخل أن اللحوم احلمراء واألغذية املقلية هي األغذية الشائعة االستهالك يف املتوسطة الدخ
، وآخرون Teo)معقولة  بأسعار ار، يف ح ن ليس يف مقدور البلدان الفقرية عموما استهالك الفواكه واخلضالبلدان األكثر ثراءً 

ا بلدً  18يف  2013و 2003ما ب ن خالل الفرتة  ارك الفواكه واخلض( بتقييم استهال2016) وآخرون  Miller. وقام(2013
بطريقة إجيابية  باطهارت ، رغمارترتاوح ما ب ن البلدان املرتفعة الدخل واملنخفضة الدخل. ووجدوا أن استهالك الفواكه واخلض

، ارفواكه واخلضمل تكاليف الرتبط باخنفاض القدرة على حتيا عرب أرجاء العامل و بالدخل الوطين واألسري، يظل منخفضً 
 طة الدخل أو يف املناطق الريفية.وال سيما لدى األسر املعيشية الفقرية يف البلدان املنخفضة أو املتوس

البلدان املنخفضة أو  الناس يف بوضوح أن تب ن   يف الربازيلنة متثيلية وطنية من السكان ومع ذلك، فذن نتائج عي   
هم إمكانيات حقيقية للحفاظ على عادا م الغذائية الواقية لصحتهم. وأظهرت الدراسة أن زال لديتاملتوسطة الدخل ال 

األغذية الطبيعية أو األغذية اليت خضعت حلد أدل من التجهيز ومستحضرات الطهي املصنوعة من هذه األغذية ال تزال 
يقرب من ربع  والفاصوليا وحدمها ما ل األرز  تشكل ما يقرب من ثلثي إمجايل استهالك الطاقة الغذائية يف الربازيل. ويشك

جمموع الطاقة الغذائية، تليها حلوم البقر أو حلم اخلنزير )اللحوم احلمراء( والدجاج واحلليب واجلذور والدرنات )ومعظمها 
 (.Brazil ،2014والبيض ) ارمن الكسافا والبطاطا( والفواكه واألمساك واخلض

 
 خالصةال 3-5
اط الغذائية آثار إجيابية وسلبية على التغذية والصحة، وعلى البيئة وعلى احلالة االجتماعية للتغريات يف األمن 

ع احلضري التغريات مبا يف ذلك التوس تؤدي إىل هذهواالقتصادية على حد سواء. وهناك العديد من العوامل املؤثرة اليت 
تقليدية  يف مع سياقها احمللي وما يرتبط هبا من معارفوميكن للدراسات املتعلقة بالنظم الغذائية اليت تتكواملداخيل. 

خوض وسيومسارات جديدة  و أمناط ونُظم غذائية أكثر استدامة. ا أفكارً تراكمت على مدى آالف السن ن أن توفر 
 تائج التغذوية.نالفصل التايل يف صلب الدوافع الكلية الكامنة وراء تغريات النظام الغذائي اليت تؤثر على األمناط الغذائية وال
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 محركات تغيير النظم الغذائية -4
ة تؤثر على عمل النظم الغذائية وقدر ا على توفري أمناط غذائية صـــــــحية ومســـــــتدامة. ولحد د يدهناك حمركات عد 

 مخس فئات رئيسية من حمركات النظم الغذائية اليت تؤثر على األمناط الغذائية والنتائج التغذوية. الفصلهذا 
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عتمد إنتاج األغذية بقوة يكما بي نته التقارير الســـــــابقة الصـــــــادرة عن فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى املعين بالتغذية،  
فــاف فضــــــــــــــاًل عن زيــادة حــدة موجــات اجل. فــذن تغري  املنــاخ وتقل بــه، النظم اإليكولوجيــةخــدمــات و  املوارد الطبيعيــةعلى 

على  قدرة النظم اإليكولوجية واجملتمعات واألســـر علىالصـــحة واإلنتاجية و  علىوالفيضـــانات وعددها ســـوف تؤثر مجيعها 
اأوينبغي للنظم الغذائية أن تتكيف مع تغري املناخ، وميكنها  .من الســـكان ســـيما الشـــرائح األضـــعف الصـــمود، وال أن  يضـــً

 تساهم بشكل ملحوظ يف التخفيف من وطأته.
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تعتمــد النظم الغــذائيــة والتــأثريات اليت متــارســــــــــــــهــا على األمنــاط الغــذائيــة والتغــذيــة، على املوارد الطبيعيــة والنظم  
بالفعل، تعتمد النظم الغذائية على خدمات النظام اإليكولوجي اليت ال و  .(Pinstrup-Andersen ،2013)اإليكولوجية 

ار املنافع لنظام إعادة تدوير املغذيات بشـــــكل عام فحســـــب إمنا توف   ؛ اتفاقية 2005لصـــــحة اإلنســـــان )وزارة الزراعة،  أيضـــــً
(. ولطــاملــا اعُتربت األغــذيــة إحــدى خــدمــات النظــام اإليكولوجي؛ ويف اآلونــة األخرية، مت  حتــديــد 2016التنوع البيولوجي، 

اط الغــذائيــة الكــاملــة من ب ن خــدمــات النظــام اإليكولوجي )منظمــة األغــذيــة مفــاهيم املغــذيــات املوجودة يف األغــذيــة واألمنــ
أم ا الزراعة، اليت تشــــكل حجر األســــاس بالنســــبة إىل النظم الغذائية، فال ميكنها أن تكون مســــتدامة ب(. 2013والزراعة، 

املســــــتوى املعين  ريق اخلرباء الرفيعإلدارة جيدة )ف ،والرتبة يضــــــاســــــوى إذا خضــــــعت املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك املياه واألر 
(. وإذا افتقرت الرتبة للمغذيات الرئيســية، ســوف تنخفض غال ت احملاصــيل وإنتاج الثروة احليوانية 2016، 2015بالتغذية، 

(، األمر الذي ســـــــــوف يؤثر على جودة األمناط الغذائية والصـــــــــحة البشـــــــــرية. كما أن 2016)برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
 على صحة اإلنسان. األمسدة االصطناعية قد تؤثر سلًبان الثقيلة يف الرتبة املتأتية من املعاد

اأأم ا التنو ع البيولوجي، أو عدد األنواع النباتية واحليوانية، فضـــــالً عن األصـــــناف داخل األنواع، فهو حاســـــم    يضــــً
أثريات املناخ أو احلماية من خسارة احملاصيل النامجة عن تلألمن الغذائي واألمناط الغذائية والتغذية. فالتنو ع البيولوجي يوف ر 

ملواجهة تغري  املناخ. كذلك، فذن األنواع واألصناف املختلفة، وخباصة األصناف األصلية واحمللية،  جًدااألمراض، وهذا هام 
. (2011، وآخرون Swiderska)ومالمح خمتلفـة للمغـذيـات وجيـب محـايتهـا للحفـاظ على هـذه املنـافع  ا غـذائيًـاتوف ر تنو عًـ 

وميكن أن يفضـــــي الثراء يف التنو ع البيولوجي يف منطقة زراعية وإيكولوجية معي نة إىل حتســـــ ن املتناول من املغذيات وحتســــ ن 
 (.2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، ؛ 2009الصحة البيئية )منظمة األغذية والزراعة، 
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ا واعتماًداية والغذائية كذلك، تصــبح النظم الزراع  املية"، مبا على عدد صــغري من احملاصــيل "الع أكثر فأكثر جتانســً
ج ه املمارســــــــــات . وتت(2014، وآخرون)خوري احلبوب الرئيســــــــــية القائمة على الكربوهيدرات واحملاصــــــــــيل الزيتية  يف ذلك
ن من غالل احلبوب على املدى القصـــــ و تكثيف زراعة احملصـــــول الواحد، األمر الذي قد لحبشـــــكل متزايد الزراعية  ري ســـــ 

، وآخرون Negin؛ 2007، وآخرون Graham) من التنوع البيولوجي املطلوب لألمنــاط الغــذائيــة العــاليــة اجلودة ولكنــه لحــد  
 .(2014، وآخرون؛ خوري 2009

عة احملصـــــــــول املية، زراحول نظم اإلنتاج )الكبرية مقابل الصـــــــــغرية النطاق، احمللية مقابل الع زال اجلدال قائًما وما 
الواحد مقابل الزراعة املختلطة أو الزراعة العضــــــــوية مقابل الزراعة غري العضــــــــوية( األكثر فائدًة لتعظيم توف ر األغذية وتلبية 

إىل  وجههـا التغـذيـةأو اليت ت الزراعـة املراعيـة للتغـذيـةوتســــــــــــــعى احلـاجـات التغـذويـة مع احلفـاظ يف الوقـت ذاتـه على البيئـة. 
 ةتلبيل كافيت ن  وجودة ةوآمنة بكمي اغذية مالئمة ثقافيً إنتاج جمموعة متنوعة من األغذية بأســــــــــــــعار معقولة، وأضــــــــــــــمان "

ويفرتض هذا اهلدف اعتماد ُج متكامل يشــــــمل مجيع مراحل النظام  ."االحتياجات الغذائية للســــــكان بطريقة مســــــتدامة
 والبيع بالتجزئة وصـــــــــوالً إىل االســـــــــتهالك )منظمة األغذية والزراعة،الغذائي: من اإلنتاج، واملناولة بعد احلصـــــــــاد، واملعاجلة 

 د(. 2016
(، هناك أنواع عدة من نظم اإلنتاج الزراعي يف 2016لفريق اخلرباء الدويل املعين بنظم األغذية املســــــتدامة ) ووفًقا 

 النظم ، يتخصـــــص املنتجون يفالســـــلســـــلة املتواصـــــلة القائمة ب ن زراعة الكفاف والزراعة الصـــــناعية املتخصـــــصـــــة. من جهة
الزراعية الصناعية إم ا يف إنتاج أنواع متجانسة وأنواع من احملاصيل الواحدة أو يف الرتبية املكثفة للثروة احليوانية. وتعظ م هذه 
النظم الغال ت وإنتــاجيــة العمــل من خالل وفورات احلجم، واملكننــة واملــدخالت اخلــارجيــة مثــل األمســدة االصــــــــــــــطنــاعيــة، 

يدات احلشـــرات واملضـــادات احليوية. وقد تؤدي إىل قيام ســـالســـل إمداد طويلة. ويف ح ن أنه بذمكان هذه النظم زيادة ومب
االغال ت يف األجل القصــــــــري، فهي قد تزيد  ؛ 2013، وآخرون Garnett؛ 2011، وآخرون Foley)األضــــــــرار البيئية  أيضــــــــً

Pingali ،2012 ؛Tilman 2011، 2002، وآخرون). 
ول دت كفاءات، فقد تنشأ انعكاسات سلبية على الصحة نتيجة اعتمادها على قد  أن النظم الصناعية ويف ح ن 

كيميائية مثل األمسدة، ومبيدات احلشرات واملضادات احليوية لضمان غال ت كبرية والوقاية من األمراض )برنامج   مدخالت
ذمكان مبيدات احلشــــــرات ومبيدات األعشــــــاب الضــــــارة (. كما أنه ب2015، وآخرون Gore ؛2013األمم املتحدة للبيئة، 

ضــــادات ما تســــتخدم نظم اإلنتاج املكثف للثروة احليوانية امل غالًبايف بعض البلدان، و اضــــطرابات.  حُتدثاالصــــطناعية أن 
ااحليوية، ليس ملعاجلة االلتهابات فحســــــب إمنا  يوية يف حللتعزيز النمو، األمر الذي ميكن أن يزيد مقاومة املضــــــادات ا أيضــــــً

.  (2016، وآخرون Ranganathan)الكائنات اليت تنقل العدوى لإلنسان وتسب ب التهابات يكون من األصعب معاجلتها 
كما أنه من املرجح أن تصـــبح مقاومة املضـــادات احليوية، اليت تقرتن باســـتخدام مفرط للمضـــادات احليوية يف الزراعة، أحد 

(. 2016صـــــــحة العامة يف العقود القادمة )فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى املعين بالتغذية، التحد يات العاملية الرئيســـــــية أمام ال
تطوير يف املراحل النهائية من الزراعة، ينبغي وضــــــــــــــع و  وتناوهلاوهبدف التقليل من التعر ض هلذه املدخالت االصــــــــــــــطناعية 

 قة.احلد  منه، مثل الزراعة الدقيصطناعية و وسائل جديدة إلنتاج األغذية تتيح االستخدام األمثل هلذه املدخالت اال
اوميكن للنظم الزراعية الصــناعية  أن تزعزع أســاليب حياة الســكان األصــلي ن وســبل عيش أصــحاب احليازات الصــغرية  أيضــً

 غري القادرين على التنافس مع هذه النماذج إلنتاج األغذية باالستناد إىل وفورات احلجم.
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ي ن من أصحاب احليازات الصغرية يف العامل ميارسون زراعة الكفاف اليت قد ختل ف آثارًا ومن جهة أخرى، ما زال املال 
املســتوى املعين  اإلنتاجية واالرتباط احملدود باألســواق )فريق اخلرباء الرفيعتدين أقل على البيئة، إمنا قد تواجه حتديات عديدة مثل 

 (.2016بنظم األغذية املستدامة، ؛ فريق اخلرباء الدويل املعين 2016، 2013بالتغذية، 
، للتحو ل من (، بوصــــــفه منوذًجا جديًدا2016كذلك، يرو ج فريق اخلرباء الدويل املعين بنظم األغذية املســــــتدامة ) 

هذه النظم إىل نظم زراعية إيكولوجية متنو عة تتضــــمن تنويع ودمج جمموعة أوســــع من األنواع النباتية واحليوانية واألصــــناف 
الظروف احمللية،  مع غي أن تكون هذه النظم أفضــــــــــــل تكيًفاعددة، على نطاقات فضــــــــــــائية وزمانية خمتلفة. وينبألغراض مت

بشـــــــــكل أقل على املدخالت اخلارجية وبشـــــــــكل أكرب على إعادة  يف مقابل اعتمادهالعمالة واملعرفة، اعتماًدا على اوأكثر 
ا جيري توزيعها من خالل ســـــــالســـــــل إمداد أقصـــــــر قل جتانســـــــً إىل قيام منتجات غذائية أ يؤدي ذلكتدوير املغذيات. وقد 

 (.2016)فريق اخلرباء الدويل املعين بنظم األغذية املستدامة، 

للتغذية.  قدر أكرببهذه النظم املختلفة  ية مراعاةالعلمي املعين بالزراعة لتحديد كيف اجملتمعومثة اختالفات داخل  
شــــــــاهد الطبيعية املختلطة أو النظم الزراعية اإليكولوجية املتنوعة ألصــــــــحاب ( أن نظم امل2017) وآخرون Herreroويعترب 

ن األنواع واألصــــناف، م لغذائية العاملية. فهي تنتج طيًفااحليازات الصــــغرية تنتج أكثر من نصــــف املغذيات يف اإلمدادات ا
ملهملة يف أغلب األحيان لقليلة االســــتعمال واالورقية التقليدية؛ احملاصــــيل ا ارمبا يف ذلك: البقوليات الغنية بالربوت ن؛ اخلضــــ

اء املـائية ، والـذرة الرفيعـة والـدخن؛ والنظم املتكـاملـة للثروة احليوانيـة وتربيـة األحيـ)حبوب الفونيو(الـدجييتـاريـا و مثـل الكينوا، 
(Herrero 2016اتفاقية التنو ع البيولوجي،  ؛ 2017، وآخرون.) 
ُا توف ر أخاصـــة و األمناط الغذائية لدى الســـكان، مكونات من  و نًا رئيســـًيااألغذية احليوانية املصـــدر مكوتشـــكل  

واملغــذيــات الــدقيقــة. غري أن نظم إنتــاج الثروة احليوانيــة، وخبــاصـــــــــــــــة على النطــاق  3واألمحــاض الــدهنيــة أوميغــا  اتالربوتينــ
(. وتنجم 2016األغذية املســــتدامة، الصــــناعي، قد تكون مضــــر ة لصــــحة اإلنســــان والبيئة )فريق اخلرباء الدويل املعين بنظم 

ن احليوانات )مثل املخل فات(، واالســـتخدام املفرط للمضـــادات احليوية، وبصـــورة غري مباشـــرة عهذه اآلثار بصـــورة مباشـــرة 
ة كومية الدوليهليئة احلن إزالة األحراج واســــتخدام األراضــــي إلنتاج العلف احليواين )مثل إزالة املوائل للعلف أو املراعي( )اع

(. إمنا يف العديد من الســــــــــــياقات 2017، 2016؛ فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى املعين بالتغذية، 2014، املعنية بتغري املناخ
، وآخرون Steinfeldالزراعية، توىل احليوانات قيمة إجيابية بوصـــــــــفها اســـــــــتثمارات وأصـــــــــول ومصـــــــــادر لألمسدة وقوة اجلر  )

 (.2016ملعين بالتغذية، فريق اخلرباء الرفيع املستوى ا؛ 2006

الغذائية،  من األمناط هاًما مكونًاكما أن حصـاد األغذية الربية من البيئة، وخباصـة من الغابات الطبيعية، يشـكل  
ائر النظام بفعل إزالة األحراج وغريها من خســـ تواجه هذه األغذية الربية  ديًداســـيما بالنســـبة إىل الســـكان األصـــلي ن. و  ال

(. وميكن أن توفر النبــاتــات الربيــة األمن الغــذائي ح ن 2017يق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بــالتغــذيــة، اإليكولوجي )فر 
فريق اخلرباء الرفيع ؛ 2011، وآخرون Swiderskaتفشــــــــــــل احملاصــــــــــــيل، وتضــــــــــــيف املغذيات الدقيقة إىل األمناط الغذائية )

نوع من احلشـــــــــــرات من جانب أكثر من  2 000أكثر من إضـــــــــــافًة إىل ذلك، يؤكل و (. 2017املســـــــــــتوى املعين بالتغذية، 
(. وتوف ر هذه احلشــــــرات مغذيات كبرية Gahukar ،2011) يســــــتخدم يف العلف، ومعظمها بلًدا 130جمموعة يف  3 000

ت بة إىل بعض اجملموعا. وبالنس(باء)والكلسيوم واحلديد والزنك وجمموعة الفيتام ن  اتوصغرية رئيسية مبا يف ذلك الربوتين
لدميوقراطية، يف منطهم الغذائي مبا يف ذلك يف مجهورية الكونغو ا اتكبرياً من الربوتين  جزًءامن السكان، فذن احلشرات توف ر 

(. Rothman ،2013و Raubenheimerيف النظم الغذائية لبعض القبائل ) اتيف املائة من الربوتين 64حيث توف ر حىت 
يف النمط الغذائي لبعض ســـــــــــــكان اجلزر  اتيف املائة من الربوتين 30قد تصـــــــــــــل إىل  نســـــــــــــبة، متثل اجلديدة ويف بابوا غينيا

(DeFoliart ،1999.)  وهي حتتل مكانة أكرب حىت خالل مواســــم اجلوع عندما ال تكون األغذية األخرى متوفرة. وخالل
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تناول من الســـــعرات احلرارية يف املائة من امل 40املوســـــم الرطب يف زامبيا، قد تســـــتحوذ اليســـــاريع على نســـــبة قد تصـــــل إىل 
(DeFoliart ،1999) . غري أن احلواجز الثقافية حتد  من اســــــــتهالك احلشــــــــرات يف البلدان الغربية. ويف ظل العوملة، يتســــــــم

لدى  غالًبااحلشــــــــــرات، و  يف اســــــــــتخدام غربية يكاد يســــــــــب ب تراجًعااملوقف الغريب بأمهية ألن التطب ع الثقايف بأمناط احلياة ال
(. إضـــافًة إىل ذلك، DeFoliart ،1999، وال تتوف ر أي وســـيلة الســـتبدال التغذية املفقودة" )املهمشـــة اقتصـــاديًا اتاجملموع

يوانية تتطل ب مزيداً أن الثروة احلو ضــارة على البيئة ســيما  ثارًااحلشــرات باللحوم، خيل ف ذلك آ اتبروتين تيف حال اســُتبدل
 ر من احلشــــــــــــــرات )منظمة األغذية والزراعة،ثات من غازات االحتباس احلراري أكانبعاثكمي ة من املياه واألراضــــــــــــــي وتنتج  

 ج(.2013
األمساك وتربية األحياء املائية هامة لألمناط الغذائية والتغذية  مصــــــــــــــايدكذلك، فذن النظم اإليكولوجية املائية، و  

يف املائة من اســــتهالك  17غذية البحرية نســــبة ب(. ومتثل األمساك واأل2014)فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين بالتغذية، 
و جزرية )منظمة يف عدة بلدان ســـــــــــاحلية أ اتالربوتين ههلذ ية يف العامل، إمنا قد تكون مصـــــــــــدرًا رئيســـــــــــًيااحليوان اتالربوتين

 املائة على األقل يف 20األمساك وتربية األحياء املائية يف مجيع أ اء العامل توف ر  مصايدد(. كما أن 2013األغذية والزراعة، 
يف املائة على األقل لعدد إضـــــــايف من الســـــــكان  15لدى ثالثة مليارات من األشـــــــخاا، و ةاحليواني اتمن متناول الربوتين

ـــــــــــــــ(. أم ا بالنســبة إىل الفقراء، فتشــكل األمساك واألغذية البحرية 2016مليار نســمة )منظمة األغذية والزراعة،  1.3يبلغ  هـ
ااجلود ةالعالي اتوتيناملصــــــــــــدر األفضــــــــــــل من الرب  ومحض  DHAمحض  3دهنية أوميغا  ة. وبالفعل، توف ر األمساك أمحاضــــــــــــً

EPA35  ًتتســــــــــم بأمهية خاصــــــــــة لتغذية األم والطفل بفعل أمهية محض  3وهذه األمحاض الدهنية أوميغا  .ااملتوفرين بيولوجي
DHA  ايف منو الطفل. وتوف ر األمساك تامينات كلســـــــــــيوم، واحلديد والزنك واليود والفيمغذيات دقيقة، مبا يف ذلك ال أيضـــــــــــً

. وهذا املكو ن الرئيســـــــــــي يف األمناط الغذائية لدى عديدين مهد د بفعل تدمري النظم اإليكولوجية اخلاصـــــــــــة (دال)و (ألف)
؛ 2010ئة، يباملياه العذبة ومياه البحر نتيجة تغري املناخ، والتلوث واالســــــــــــــتخدام املفرط للموارد )برنامج األمم املتحدة للب

 ب(.2014فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 
ألمساك، األمر الذي على ا املتناميطلب الوقد زادت تربية األحياء املائية من توف ر األمساك وسامهت يف االستجابة إىل  

ب(. غري أن تربية 2014 بالتغذية، خف ف الضــــــــغط على أرصــــــــدة األمساك الربية املتناقصــــــــة )فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين
من  ةالعاملي اتيف املائة من اإلمداد 81األحياء املائية تعتمد بشكل كبري على مدخالت مثل املضادات احليوية وتستخدم حالًيا 

آكلة و يف املائة من املســاحيق الســمكية. وهذا ينطبق بصــورة خاصــة على األنواع املســتزرعة األعلى جودة  63الزيوت الســمكية و
عالوًة على ذلك، ميكن أن  رب األمساك املستزرعة باجتاه املياه املفتوحة، و (. 2013اللحوم مثل السلمون )معهد املوارد العاملية، 

 Fisher؛ 2006، وآخرون Debruynوأن تعر ض إىل اخلطر األنواع الربيــة من خالل التســـــــــــــبــ ب بــأضـــــــــــــرار إيكولوجيــة ووراثيــة )
حمل  3ضـــــــل التقدم احملرز، قد ميكن اســـــــتخدام الطحالب البحرية كمصـــــــدر لألمحاض الدهنية أوميغا (. إمنا بف2014، وآخرون

الزيوت واملســـــــــاحيق الســـــــــمكية. كذلك، ميكن تربية أنواع أخرى من األمساك مثل الشـــــــــبوط، والســـــــــل ور والبلطي على األعالف 
 (.Batka ،2015و Msangiاملستندة إىل النباتات )

ا Clark(2017 و Tilmanن وجتدر اإلشـــــارة إىل أ  ( يبي نان أنه ليس فقط التغيريات يف أســـــاليب اإلنتاج إمنا أيضـــــً
لغذائية هامة على البيئة. ويعتربان بصـــورة خاصـــة "أن التحو الت يف األمناط ا يف ســـلوك االســـتهالك قد ترتك آثارًاالتغيريات 

إحداث ن جمر د الت الزراعية" قد توف ر منافع بيئية أكرب مباجتاه أغذية منخفضــة التأثري والزيادات يف كفاءة اســتخدام املدخ
تغيريات ب ن نظم اإلنتاج باالنتقال من النظم التقليدية إىل النظم البديلة )مثل الزراعة العضــــــــــــــوية أو األبقار اليت تقتات 

 بالعشب(.
                                                      

 .ومحض االيكوسابنتينويك محض الدوكوساهيكسانويكعلى التوايل،  35
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مثل وتواترها عية حد ة الكوارث الطبي ازدياداملواســــــــــم و يف املناخ، فضــــــــــاًل عن تبد ل يف  يشــــــــــهد العامل تغيـ رًا وتقل ًبا 
ات التأثري األكرب على املخرجات (. ومن احملتمل أن ترتك هذه التغري  Hansen ،2007الفيضــــــــــــــانات وموجات اجلفاف )

فريق اخلرباء ) ، إذ تقل ص خصـــوبة الرتبة وغال ت احملاصـــيل وإنتاجية الغابات واحليواناتاملنخفضـــة املواردالزراعية يف املناطق 
القدرة على الصــــمود و  دخلتراجع ال(. وقد يؤدي ذلك بدوره إىل 2017، 2016أ، 2012الرفيع املســــتوى املعين بالتغذية، 
يات، األمر الذي من األغذية الغنية باملغذ كافيةقدرة على الوصـــــول إىل إمدادات  تقل ص اليف وجه تغري املناخ، وبالتايل إىل 

(. وأم ا آليات التكيف Shrimpton ،2010و Masonة لدى العديد من اجلماعات املنخفضة الدخل )ميس  باحلالة التغذوي
الرعوي ن والســــــــكان للعديد من املزارع ن و  ه تغري  املناخ فســــــــوف تشــــــــك ل حتديًا كبريًا وجيفاليت تعز ز القدرة على الصــــــــمود 

، 2013أ،  2012الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بـالتغـذيـة،  املعتمـدين على الغـابـات والصــــــــــــــيـادين من حول العـامل )فريق اخلرباء
 (.2017، 2016ب؛ 2014

وميكن أن يفاقم تغري  املناخ حالة نقص التغذية من خالل تأثريه على األمن الغذائي لألســــــــــــــرة، وتغذية الطفل  
ذية العاملي، نامج األغوممارســات الرعاية، وعلى الصــحة البيئية واحلصــول على اخلدمات الصــحية )دائرة األرصــاد اجلوية، بر 

لســـــعرات على االســـــتهالك اإلمجايل لبدوره يؤثر  مما(. كذلك، يؤثر تغري املناخ على أنواع األغذية املتاحة وســـــعرها، 2012
قعة نتيجة ترد تفاصــــيل الزيادة يف معدالت الوفيات املتو و احلرارية واســــتهالك اخلضــــار والفاكهة واألغذية احليوانية املصــــدر. 

 .12اإلطار يف األمناط الغذائية بفعل تغري املناخ يف ات تغري  ال

 صوىقأحداث مناخية يف حال تسجيل أو  غري متوق عةأمطار  هطولوتكون "مواسم اجلوع" أكثر حد ة يف حال  
ا (. ويف ظل  تغري  املناخ، ســــوف تصــــبح موجات اجلفاف املومسي واألمطار املومسية أقل 2015، وآخرون Devereux) أيضــــً
، وآخرون Stanke)ة للتنبؤ وأكثر حد ة، األمر الذي ســــيؤثر إىل حد  كبري على احلالة التغذوية ونتائج األمراض املعدية قابلي

ه األمنـــاط املومسيـــة النعـــدام األمن 2003،وآخرون Patz؛ 2013 (. وحىت ح ن تكون التوقعـــات دقيقـــًة، يبقى املنـــاخ يوجـــ 
(. وميكن أن يؤدي 2013، وآخرون Devereux)املتفاعلة مع بعضــها البعض  الغذائي حبيث يول د ســلســلة مرك بة من اآلثار

انعدام األمن الغذائي املومسي إىل تنوع منخفض يف األمناط الغذائية وما يرافقه من نقص يف املغذيات الدقيقة )مثل احلديد( 
(Savy 2006، وآخرون.) 
وئي اجلوي يؤدي إىل ارتفاع معدالت التمثيل الضــــــكذلك، فذن ازدياد ترك زات ثاين أكســــــيد الكربون يف الغالف  

 Müllerت بفعل آثار أخرى نامجة عن تغري  املناخ )أن هذا ســوف يفضــي إىل تراجع الغالوزيادة النمو. وقد اعترب البعض 
 مقابل يف(. وقد يزداد احملتوى التغذوي يف بعض األغذية بفعل التخصــــــيب بثاين أكســــــيد الكربون، Robertson ،2014و
(. وقد ثبت أن ازدياد ثاين أكســـــــــيد الكربون خيف ض احملتوى التغذوي Haddad ،2015و Smithيف أغذية أخرى ) راجعهت

واحلــديــد والزنــك ومغــذيــات دقيقــة أخرى(، ال ســــــــــــــيمــا يف احلبوب الثالثيــة الكربون )مثــل القمح والشــــــــــــــعري  ات)بــالربوتينــ
 (.2014، وآخرون Myersوالشوفان( واخلضار )
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 اآلثار الصحية العالمية واإلقليمية المترتبة على إنتاج األغذية في المستقبل في ظل تغير المناخ 12اإلطار 

دراسة حول آثار تغري  املناخ على الزراعة وتبعا ا على عوامل اخلطر املرتبطة باألمناط الغذائية والوزن، وما يرافقها من زيادة يف مؤخرًا ُأجريت 
الذي التجارة و  النموذج الدويل لتحليل السياسات املتعلقة بالسلع الزراعيةمنطقة. وربطت هذه الدراسة  155يف  2010معدل الوفيات عام 

بتقييم مقارن ملخاطر آثار التغريات يف األمناط الغذائية )اســــــتهالك الفاكهة واخلضــــــار  36وضــــــعه املعهد الدويل لبحوث الســــــياســــــات الزراعية
القلب والشــراي ن، والســكتة الدماغية، والســرطان ومجيع األســباب األخرى جمتمعًة.  أمراضاة بســبب واللحوم احلمراء( ووزن اجلســد عند الوف

 العاملي لألغذيةتوفر اليف املائة للشــــــخص الواحد يف  3.2، قد يؤدي تغري املناخ إىل تراجع بنســــــبة 2050وأشــــــار النموذج إىل أنه حبلول عام 
ــــــــــ 0.7هة واخلضار وبنسبة يف املائة يف استهالك الفاك 4وتراجع بنسبة   529 000يف املائة يف استهالك اللحوم احلمراء. وقد ترتبط التغريات بـ

عوامل اخلطر تغريات يف األمناط الغذائية و اليف املائة يف عدد الوفيات اليت ميكن تفاديها بفعل  28بنســـبة  وفاة يف العامل، ما ميثل تراجًعا حالة
. كما ارتبط ضعفا حاالت الوفاة املتصلة باملناخ باخنفاض متناول الفاكهة واخلضار مقارنًة بالوفيات 2050و 2010املرتبطة بالوزن ب ن عامي 

 املتصلة بانتشار نقص التغذية.
 

 (2016) وآخرون Springmann: املصدر

 

(. 2016ة، يكذلك، يفاقم تغري املناخ الضــــــــــــغط على الثروة احليوانية )فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى املعين بالتغذ 
ر يف ح ن أن التغريات يف هطول األمطار جتعل من الصــعب إجياد املياه، األم يســب ب ارتفاع درجات احلرارة ضــغطًا مباشــرًاو 

االذي يؤدي إىل التجفاف. وقد يرتاجع  توف ر األغذية، وخباصـــــة يف النظم القائمة على التغذية باألعشـــــاب. كذلك،  أيضـــــً
إىل إنتاج قدر أقل  وبالتايلتباطؤ منوها حليوانات إىل إنتاج كمية أقل من احلليب أو إىل فذن ضـــــغوطات صـــــغرية قد تدفع با

 10من اللحوم. وهذا خيف ض الســعرات احلرارية والتغذية املتوفرة لالســتهالك البشــري. وقد يســب ب تغري  املناخ تراجعاً ما ب ن 
لتغذية  هاًما مصـــــــــــــدرًا( الذي يشـــــــــــــكل 2014عين بتغري املناخ، يف املائة يف إنتاج احلليب )الفريق احلكومي الدويل امل 25و

(. كما أن تزايد الضــغط قد يفضــي إىل خســارة احليوانات، مبا يؤدي إىل تراجع أكرب 1997، وآخرون Marquisاألطفال )
د املواشـــي يف املائة يف أعدا 60و 20 ب نيف األغذية والدخل. وقد  م عن موجات اجلفاف الســـابقة خســـائر كبرية ترتاوح 

 على الكثريونهـ(. ويف صوماليالند، الصومال، يعتمد 2016يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )منظمة األغذية والزراعة، 
مال عشــــــــــــــرة مالي ن من رؤوس املاعز واألغنام واجل نفوقالثروة احليوانية يف ح ن أن موجة اجلفاف األخرية تســــــــــــــب بت يف 

 .حىت فاف املقبلة مماثلة أو أسوأقد تكون موجات اجلو ( 2017، حممد)
اويؤثر تغري  املناخ   تغريات يف درجات حرارة احمليطات )باإلضـــــــــــافة إىل الد األمساك من خالل يعلى مصـــــــــــا أيضـــــــــــً

مســـــــــــتويات امللوحة واألكســـــــــــج ن والتحمض فيها( ودرجات حرارة املياه العذبة )باإلضـــــــــــافة إىل مســـــــــــتويات املياه فيها( 
(Cheung 2010، وآخرون  .) وف ر ت مما لحد  مناألمساك،  مصــــايدكذلك، يؤثر تدهور موائل احمليطات بشــــكل ســــليب على

  د(.2013هذا املصدر املغ ذي من األغذية )منظمة األغذية والزراعة، 

                                                      
36 model-https://www.ifpri.org/program/impact 
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 محركات االبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية 4-2

لبية املنصـــــــــرمة، وســـــــــوف يكون حيويًا يف تشـــــــــك ل االبتكار حمرًكا رئيســـــــــًيا لتحويل النظام الغذائي خالل العقود  
ر اســـتدامة املوارد الطبيعية. أما بناء نظم غذائية أكث احتياجات الســـكان اآلخذ عددهم يف التزايد يف ظل  تغري املناخ وشـــح  

ول ة أفضل على الوصقدر  أيًضامن أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية، فلن يتطلب فقط حبوثًا وتكنولوجيات جديدة، إمنا 
وجية احمللية، ومع النظم اإليكولمع  تكون متكي فةســــياق الإىل التكنولوجيات احلالية واســــتخدامها، وابتكار حلول متصــــلة ب

اوينبغي . الظروف االجتماعية واالقتصـــــادية واالجتماعية والثقافية احمللية النامجة عن  احملتملة النظر يف القيود واملخاطر أيضـــــً
 الثقافات وسبل املعيشة والبيئة.األمن الغذائي والتغذية والصحة البشرية و لى علتكنولوجيا وا االبتكار

 
 االبتكار والتكنولوجيا 4-2-1

لى األمناط الغذائية ع وصــول إىل تكنولوجيات بشــكل كبريال أث رللنظم الغذائية وقد  رئيســًيا حمرًكايشــكل االبتكار  
ثت الثورة الصــــــــــــــناعية اإلنتاج الزراعي من خالل (McLeod ،2012و Hueston؛ Pingali ،2012والتغذية ) . كما حد 

ت طقد اعتماد املكننة وأســــــــــــــاليب جديدة يف الرتبية. فالتكنولوجيات مثل جتهيز األغذية وحفظها   ريقة ختزين األغذيةغري 
من األغذية املغذية  داستخدام التطبيقات التكنولوجية لزراعة املزي أيًضا، وأفضت إىل نتائج إجيابية عديدة. وميكن وتوزيعها

 (.2010، وآخرون Florosبطرق أكثر استدامة يف معظم األحيان )
 ادات الغذائيةاإلمدســلســلة  ضــمنالتغذية "إبقاء" لضــمان  جًدابشــكل إجيايب  احلديثةوُتســتخدم التكنولوجيات  
(Fanzo وDowns ،2017 كذلك، توضــــــــــــــع حلول .)واليت مة على النباتاتيف ما خيص  الربوتينات القائ عالية التقنية ،

ُتســوكق كبدائل عن اللحوم أو كلحوم مقل دة. لكن اللحوم املقل دة، مثل حلوم الربغر املســتندة إىل اخلضــار )"الربغر النبات"( 
، مثل اللحوم أن بعض هذه املنتجات معوقوامها ورائحتها،  فقد شهدت حتسينات كبرية يف طعمها حديثة العهد؛ليست 

احصـــلت و (. Heffernan ،2017يف املختربات، تبقى باهظة الثمن ) ويرهاجيري تطاليت  يف جمال تطورات تكنولوجية  أيضـــً
 سوف تؤثر على النظم الغذائية.اليت والطباعة بثالثة أبعاد واآلالت الروبوتية  التقانة املتناهية الدقة

ب جهود ابتكارية ومســـؤولة من جانوســـوف تتطلب احلاجة إىل إنتاج كميات متزايدة من األغذية الصـــحية بذل  
ي يف العامل. ويف ح ن أن التكنولوجيا االبتكارية قادرة على إنتاج ما يكف اإلمدادات الغذائيةاجلهات الفاعلة يف ســـــالســـــل 

امن األغذية املغذية إلطعام الكوكب على  و مســــتدام، ميكنها  غي أن إحلاق الضــــرر بالصــــحة البشــــرية والبيئية. وينب أيضــــً
ما تستند  الًباغيف حتديد التكنولوجيات الواجب نشرها لتحقيق الزيادة يف إنتاج األغذية. و  مركزيًا دورًاالصحة العامة تؤدي 

مع  -اليت تســــــــــتخدم تقنيات اإلنتاج العضــــــــــوي والزراعي اإليكولوجي على االبتكار واملعرفة امناذج اإلنتاج األصــــــــــغر نطاقً 
دية على الســـــــــــــواء. وميكن أن يول د التفاعل ب ن هذين النوع ن من املعرفة خدمات االســـــــــــــتفادة من املعارف العلمية والتقلي

 خاصة بالنظام اإليكولوجي فضاًل عن رأمسال طبيعي واجتماعي للمجتمعات اليت تشرف على هذه املشاهد الطبيعية.
 ن  إي. هـل ر الوراثعـامل األمن الغـذائي هو التحوياهتمـام وأحـد األمثلـة على هـذه التكنولوجيـا اليت اســــــــــــــتقطبـت  

التحوير الوراثي ضروري يف حال توف ر تنو ع وراثي كاف. ضمن مورثات إلجياد جينات للصفات الضرورية املرغوب هبا. ويف 
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حال برزت ضـــــرورة لتعديالت حمو رة جينياً، ما هي التعديالت األكثر مالءمة )مثل مقاومة اجلفاف، والتأثر بالفيضـــــانات، 
 قاومة اآلفات، وحتس ن احملتوى من املغذيات أو زيادة الغالت(؟والتأثر بامللوحة، وم

يســــود مســــتوى عال. من عدم اليق ن وغياب ملحوظ للتوافق على خماطر ومزايا التحوير الوراثي يف ما خص  آثاره  
ز يف خضـــم  هذا ترب (. و ةواالجتماعي ةواالقتصـــادي ةاحملتملة على صـــحة اإلنســـان وعلى االســـتدامة يف أبعادها الثالثة )البيئي

من احلل   زًءاجقادرة على زيادة غال ت احملاصـــيل، ولذا فهي ضـــرورية أو تشـــكل أقل ه  كرة أن  األغذية احملو رة وراثًيااخلالف ف
(. ويعترب البعض أن االستثمار يف صون واستخدام Qaim ،2014و Klümperإلطعام شعوب العامل والقضاء على اجلوع )

(. إمنا فضالً عن الغال ت، تت سم بعض القضايا 2013، وآخرون Jacobsenأفضل ) يشكل ًُجااعي التنوع البيولوجي الزر 
راء موجهة على ما تكون هذه اآل غالًباوالثقة والقيم الشـــــــــــخصـــــــــــية و  ال حول التحوير الوراثي كاملعرفةبأمهية حمورية يف اجلد

. كمــا يعترب آخرون أن التحوير الوراثي يــد  (2013، وآخرون Frewer؛ 2013، وآخرون Whittyالصــــــــــــــعيــد اإلقليمي )
"عملية نزع امللكية الزراعية"، حيث يفقد املزارعون الســـــــــيطرة على البذور وغريها من املدخالت الضـــــــــرورية إلنتاج األغذية 

ة ر نقاش يف بلدان عديدة حول توســـيم األغذية احملو   حالًيا(. كذلك، يدور Kloppenburg ،2014اليت متلكها الشـــركات )
 .وراثًيا

ويف حال استخدام التحوير الوراثي، ينبغي لصانعي السياسات، وشركات إنتاج البذور ومريب النباتات أن يأخذوا  
يف االعتبار الســـياق الذي يتم  فيه اعتماد احملصـــول، وينبغي هلم تقييم أفضـــل اســـرتاتيجيات االتصـــال للمســـاعدة يف التنفيذ 

وراثي، احث ن والصــــــناعة التعريف باملزايا واملخاطر احملتملة اليت ينطوي عليها التحوير الالعادل والشــــــفاف. ويتوج ب على الب
 (.Fanzo ،2017و Glassمع اإلفصاح الكامل عن املصاحل وعن تدابري االتصال الشاملة للجمهور )

اجات حوبصــــورة عامة، يقضــــي التحد ي باســــتخدام االبتكار والتكنولوجيات على أفضــــل وجه لالســــتجابة إىل  
ا عينهأعداد متزايدة من الســــــــــــــكان مع احلفاظ يف الوقت  على املوارد الطبيعية والتنو ع البيولوجي وصــــــــــــــحة النظام  أيضــــــــــــــً

ااإليكولوجي. وال ينبغي تقييم املخـــاطر احملتملـــة وحـــدهـــا وأخـــذهـــا يف االعتبـــار إمنـــا  ة بـــاالبتكـــار رتبطـــاملخـــاطر امل أيضــــــــــــــــً
 والتكنولوجيات.

 
 البنية التحتية 4-2-2

إن مجيع األغذية، غري تلك اليت يزرعها الناس الســـــــــتهالكهم اخلاا، جيب أن تُنقل عرب مســـــــــافات قصـــــــــرية أو  
لعوملة وحترير ، اســــــــــــــتهالكها. ويف ظل  اُاية املطافطويلة، من مكان زرعها إىل حيث يتم  جتهيزها وتوزيعها وبيعها ويف 

بشــكل كبري،  احصــة اإلنتاج الزراعي الذي جيري االجتار به دوليً  التجارة، تنتقل األغذية عرب مســافات أطول. وقد ارتفعت
دس يف األلف نإىل  القرن املاضــــــــــــي ســــــــــــتينات من حوايل التســــــــــــع يف (. ويف الواليات املتحدة Anderson ،2010) الســــــــــــُ

، آخرونو  Pimentelميل( قبل أن يتم  اســــــــــــتهالكها ) 1 500كم )  2 400األمريكية، تنتقل األغذية عرب مســــــــــــافة معد هلا 
2008.) 

نية هذا يتطلب وجود ب ولكن  أو اجلو  باخرةاألغذية بواســــــــــطة احليوانات أو الســــــــــيارة أو القطار أو ال نقلميكن و  
وقنوات الشــــــحن البحري. وقد شــــــهدت مجيع وســــــائل النقل هذه حتســــــينات منذ والســــــكك احلديدية  حتتية مثل الطرقات
ما  الًباغا ختتلف جودة هذه البنية التحتية وإمكانية الوصـــــــول إليها و ( إمنMcLeod ،2012و Huestonاحلقبة الصـــــــناعية )
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لطرقات حاجزًا  ية التحتية الرديئة لتكون حمدودة بالنســـبة إىل فقراء األرياف. ففي جنوب الســـودان والصـــومال، تشـــكل البن
ى أمن األغذية (. كذلك، يؤثر الوصــــــــــــــول إىل وســــــــــــــائل النقل علACAPS ،2017أمام احلصــــــــــــــول على األغذية ) كبريًا

نقص وذلك لاتعاين من اليت ناطق املأنه من الضـــــروري أن جتتاز األغذية مســـــافات طويلة لتصـــــل إىل خاصـــــة و وســـــالمتها، 
من كن ممالتقليل إىل أدل حد   لقيام بذلك بســــــــــــرعةمن الغذائي وتثبيت أســــــــــــعار األغذية. ويســــــــــــتوجب اهبدف زيادة األ

 ن األغذية.األمراض اليت تنقلها األغذية واملهدر م
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إن القيادة، فضالً عن آليات احلوكمة الشاملة، من املستوى العاملي إىل املستويات احمللية، ضرورية جًدا من أجل:  

 ن األمناط ساالستثمار يف النظم الغذائية املستدامة؛ وتصميم السياسات والربامج وتنفيذها هبدف تعزيز النظم الغذائية، وحت
تتطلــب كــذلــك،   .يف النظم الغــذائيــة احلــاليــة الغــذائيــة وتعزيز األمن الغــذائي والتغــذيــة، وختطي االختالل يف ميزان القوى

لعوملة؛ وســـياســـات االتجارة و تتضـــمن احملركات الســـياســـية واالقتصـــادية: و ســـياســـية كبرية.  املســـاءلة وااللتزام املســـتدام إرادةً 
واإلعانات؛ وأســـــــــــــعار األغذية وتقلب األســـــــــــــعار؛  التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية اخلطوطخاصـــــــــــــة مثل  غذائية

رباء الرفيع نظر فريق اخلاُ األمساك ) مصــايدوالســياســات اخلاصــة باملياه و  ؛واســتخدامها يازة األراضــيالســياســات اخلاصــة حبو 
 النزاعات واألزمات اإلنسانية.ب صلة(؛ والقضايا اجليوسياسية املت2015ب، 2014املستوى املعين بالتغذية، 

 
 القيادة 4-3-1

تت ســــــــــم اآلليات املالئمة اخلاصــــــــــة بالقيادة واحلوكمة على نطاقات خمتلفة بأمهية حامسة يف جمال تصــــــــــميم وإنفاذ  
ون (. وح ن تك2008، وآخرون Morrisوتنفيذ القوان ن واألنظمة والســـياســـات والربامج املتصـــلة باألمن الغذائي والتغذية )

(. كذلك، 2008، وآخرون Bryceاحلوكمة ضــــعيفة، تظهر عدة صــــعوبات يف وجه تعزيز النظم الغذائية وحتســــ ن التغذية )
فذن دراســـات عديدة ألقت الضـــوء على دور القيادة على املســـتوى الوطين، واإلقليمي والعاملي يف وضـــع التغذية على خطة 

 Nisbett؛ Smith ،2007و Shiffman؛ Shiffman ،2010ملالئمة )التنمية العاملية وضـــــــــــمان أن تتلقى االســـــــــــتثمارات ا
 (.2014؛ وآخرون Nisbett(. أم ا احلوكمة وااللتزام املستدام فيشكالن خطوة هامة أخرى )2015؛ وآخرون

ا   وبالنســــــبة إىل األشــــــخاا الذين يشــــــغلون مناصــــــب قيادية، جيب موازنة عدة عوامل مع القرارات اليت يتخذُو
الغذائية، وقد ال تكون مجيعها ظاهرة لواضـعي السـياسـات. وإضـافًة إىل االسـتجابات القصـرية األجل ألسـعار  بشـأن النظم

األغذية، قد ترتك الواردات والتجارة نتائج أطول أجالً على التغذية، كما أن قرارات عدة تتخذها احلكومات بشـــــأن كيفية 
إلمنائية على تعلو من جهة صـــانعي الســـياســـات ا -وقوة أكثر بروزًاحتديد هيكلية نظمها وبيئا ا الغذائية ختضـــع ألصـــوات 

ن ما يكو  غالًباالصـــــــــعيد الدويل، واجلهات املا ة، ومؤســـــــــســـــــــات األعمال الزراعية، وصـــــــــناعات األغذية واملشـــــــــروبات. و 
حول كيفية  ًمائذ القرارات. وما زال اجلدل قا، مستبعدين ومهمش ن من عملية اختا، وخباصة األشد فقرًا منهماملستهلكون

مواجهة هذه القوى يف النظم الغذائية وتأثريها على صـــحة املســـتهلك ن. لذلك، من الضـــروري وضـــع آليات جديدة الختاذ 
 القرارات واملساءلة من أجل مواجهة ديناميكية القوى غري املتكافئة.
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 العولمة والتجارة 4-3-2

 Friel؛ 2015، وآخرون Montalbanoلغــــذائيــــة والتغــــذيــــة )كبرية على األمنــــاط ا  ختل ف العوملــــة والتجــــارة آثــــارًا 
 (. كما أن كل بلد يف العامل يتأثر بالعوملة، رغم أن عديدين مل يروا منافعها بعد.2013، وآخرون

من خالل تغيري أســــاليب احلياة ومســــتوى العيش،  3 الفصــــلوحتف ز العوملة االنتقال التغذوي الذي يرد وصــــفه يف  
(. كذلك، حتد د العوملة بيئة األغذية، وال ســــــــــــــيما من Popkin ،2015و Hawkesطلبات غذائية )وما يرافق ذلك من 

(. ومتيل مناذج التوزيع والبيع بالتجزئة اليت تول دها العوملة إىل توفري Qaim ،2016خالل توســــــــــــيع املتاجر الكبرية والكربى )
وقد اجتهت  . ح ن  م ش املناطق النائية أكثرنية الكبرية يفمزيد من اخليارات ومن األغذية الرفيعة اجلودة للمراكز الســــــــــكا

ا أنه  ثبتما ي، ومثة جًداأن العملية ديناميكية  معإىل اســــــــتبعاد املنتج ن على نطاق صــــــــغري من ســــــــلســــــــلة اإلمداد،  أيضــــــــً
 Reardonمعـاجلـة هـذا االســــــــــــــتبعـاد على مر  الوقـت فيمـا متتـد العمليـة إىل مراكز حضــــــــــــــريـة أصــــــــــــــغر حجمـًا ) بـاإلمكـان

ن خالل النظم م فئ(. إمنا حىت البلدان الصـــناعية تكافح لتقد  اخلدمات جلميع املناطق بشـــكل متكاHopkins ،2006و
 (. De Schutter ،2012اخلاصة للبيع بالتجزئة، كما يف مشال كندا واملناطق النائية مثاًل )

ك ن ملة التقارب ب ن أفضــــــليات املســــــتهلكذلك، ومن خالل تعزيز الرتابط ب ن األماكن واألشــــــخاا، توط د العو  
(. ويرتافق هذا التحو ل يف األمناط 2014، وآخرون Brunelleُيســــم ى أســــاليب احلياة واألمناط الغذائية "الغربية" ) باجتاه ما
زء منه (. وقد يُعزى هذا األمر يف ج2015، وآخرون Goryakinانتشــار الوزن الزائد والســمنة يف العامل ) مع ازديادالغذائية 

األغذية  الدرجة األوىلب"ثورة املتاجر الكبرية"( يشــــــمل  أحيانًامنوذج توزيع األغذية والبيع بالتجزئة )الذي ُيســــــم ى  كونإىل  
  اجملهزة وشبه اجملهزة، ويتسع بوترية أبطأ ليضم  املنتجات الطازجة.

الً وقبل كل شـــيء، بذمكان التجارة (. أو Hawkes ،2015وهناك مســـارات عديدة ترتابط فيها التجارة والتغذية ) 
، كما أُا تزيد املنافســـــــــة وتعطي األفضـــــــــلية للمنتج ن بتكلفة أدل. وهذان التغيريان اإلمدادات الغذائيةأن تنو ع مصـــــــــادر 

توى الرفيع املســـ ل األمساك واألغذية البحرية )فريق اخلرباءاخيف ضـــان أســـعار األغذية بالنســـبة إىل املســـتهلك ن. وكما يبي نه مث
امل إىل التنافس يف أ اء خمتلفة من الع نسبًيا التجارة الدولية باملستهلك ن األغاب(، ميكن أن تدفع 2014املعين بالتغذية، 

دهم مطلوبة أو أن موار  -؛ وقد جيد هؤالء أن الطلب يزداد فجأًة على أغذيتهم احملليةنســــــــــــــبًيا فقرًامع مســــــــــــــتهلك ن أكثر 
انتجات غذائية معد ة للصــــــنع م ة أســــــعار أغذية إىل زياد ذلكعن املنتجات الغذائية التقليدية. وقد يؤدي  لتصــــــدير عوضــــــً

 كانت التجارة الدولية تقل ص بصورة عامة كلفة املعيشة.  حمد دة، حىت ولو
ام الســنة يثانًيا، ميكن أن تعز ز التجارة تنو ع األمناط الغذائية الوطنية عن طريق توفري أنواع خمتلفة من األغذية وزيادة أ 

اليت تكون املنتجات متوفرة فيها )مثالً، توجد يف النصـــف ن اجلنويب والشـــمايل من الكرة األرضـــية مواســـم زراعية تكمل بعضـــها 
ا على جمموعة األغذية املتوفرة  يانًا على يف أي  بلد حمد د، وإن كان ذلك يتم  أح بســـــــــعر معقولالبعض(. وتؤثر التجارة أيضـــــــــً

الرخيص حمل  احلبوب  مثالً األرز  فقد حل  ) -واليت غالًبا ما تكون مغذية أكثر –ي ن واألغذية التقليدية حســــاب املنتج ن احملل
(. وقـد تزيــد 2015، وآخرون Asche؛ Huang ،2010التقليـديـة يف أجزاء عـدة من املنـاطق احلضـــــــــــــريـة يف أفريقيـا الغربيـة( )

ج األســـــرة ألفضـــــليات املقرتنة بالدور املتنامي للمرأة يف العمل املنتج خار التجارة اخليارات املتاحة لألســـــر، فتدعم التحو ل إىل ا
(Kennedy وReardon ،1994وعلى العكس .) ح ن تصبح منتجات مثل املشروبات الغازية والوجبات السريعة من ذلك ،

ا، تكون النتــائج ضـــــــــــــــارة ) ، وآخرون Schram؛ 2012، وآخرون Stuckler؛ Hawkes ،2006العــاليــة التجهيز أرخص مثنــً
2015.) 
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اا، اقرتنت زيادة حجم التجارة بارتفاع الدخل ومســــــــــتويات انعدام املســــــــــاواة ثالثً   ، Charltonو Stiglitz) أيضــــــــــً
(. كما أن ارتفاع الدخل هام لألمن الغذائي، إمنا قد تطرح التباينات يف الدخل مشــــــــــــــكلة يف حال حر فت نظام 2005

إن  . و لفتها معقولةكهلك ن من ذوي الدخل املرتفع على حســــاب توف ر أغذية تكون  تلبية طلبات املســــتبالتوزيع مبا يســــمح 
أي تغيري اقتصـــــــــادي، مثل زيادة االنفتاح التجاري، يؤدي إىل بروز فائزين وخاســـــــــرين؛ وتشـــــــــري التجربة إىل أنه يتع ن على 

د الشــــحيحة( يف حال )واملنتج ن ذوي املوار  فقرًالنتائج األمن الغذائي بالنســــبة إىل املســــتهلك ن األكثر  تتنب هاحلكومات أن 
اختاروا اعتماد ســــــــــياســــــــــة فتح األســــــــــواق واالندماج يف التجارة العاملية. ولن يتمكن الســــــــــوق وحده من محاية اجملموعات 

 مل تتوفر لدى هذه اجملموعات القدرة الشرائية املناسبة. ماالضعيفة 
 

 السياسات الغذائية والزراعية والتغذوية 4-3-3

كن أن تشــــكل اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية رافعات ســــياســــاتية للتأثري على اإلنتاج الزراعي مي 
وتركيبة األغذية الصناعية، كما وعلى األغذية املوز عة يف برامج املشرتيات العامة ، مثل برامج الوجبات املدرسية واملساعدة 

ويف بعض البلدان )مثل الربازيل والسويد(، ُوضعت خطوط توجيهية غذائية (. Ludwig ،2015و Mozaffarianالغذائية )
بلًدا فقط  83ب(. وجتدر اإلشــارة إىل أن 2017متينة لدعم الصــحة العامة وأهداف االســتدامة )منظمة األغذية والزراعة، 

 Gonzalezة الدخل )توجيهية غذائية قائمة على األغذية، والعديد من هذه البلدان هي بلدان مرتفع وضــــــــــــــع خطوًطا

Fischer وGarnett ،2016( )12 الشكل.) 

 
 خريطة تبّين )باللون الداكن( البلدان التي لديها خطوط توجيهية غذائية قائمة على األغذية :12 الشكل

 

 Garnett (2016.)و Gonzalez Fischer :املصدر
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 من تناولملاجيهية غذائية أد ت إىل زيادة تو  مريكية قد وضـــــــــعت يف املاضـــــــــي خطوطًاكانت الواليات املتحدة األ 
 العاليةجات ، وإعادة حتضـــــري املنتمشـــــروب الذرة الغين بالفركتوزالكربوهيدرات، وإضـــــافة مزيد من الســـــكريات املكر رة مثل 

 ن هذه اخلطوط التوجيهية الغذائية كانت مرتبطة بازدياد حدوث السـمنة وداءإيقول البعض و الدسـم لتصـبح قليلة الدسـم. 
؛ Ludwig ،2015و Mozaffarianالســــــــــــــكري؛ لكن ال شــــــــــــــــك يف أن عوامـــل عـــدة ســــــــــــــــامهـــت يف هـــذه الزيـــادات )

DiNicolantonio ،2014ل من الواليات املتحدة األمريكية الشــــــــــــــكوك إزاء قاعدة األدلة للخطوط ا(. وقد أثار هذا املث
الختبارات "كامل األدل ة"، مبا يف ذلك مجيع ا التوجيهية الغذائية، وقد أوصــــــــــــــي بأن تأخذ اخلطوط التوجيهية يف االعتبار

 (.2016، وآخرون Mannوالدراسات الوبائية اليت تنظر يف األغذية واملغذيات )
وإضــــــافًة إىل اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية، رك زت ســــــياســــــات تغذوية عديدة، مبا يف ذلك يف  

النظم  يًضاأُهج متعددة القطاعات ال تشمل قطاع الصحة العامة فحسب إمنا البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، على نُـ 
الزراعية والغذائية. ويف ح ن أن هذه الســـــــياســـــــات هامة إلشـــــــراك القطاعات املتعددة وااللتزامات الســـــــياســـــــية احملتملة اليت 

البشـــــرية ورصـــــد التغذية  املواردتتطلبها التغذية، مثة صـــــعوبات يف تنفيذ هذه االســـــرتاتيجيات مبا يف ذلك من حيث قدرات 
 (.2016، وآخرون Lamsteinوحوكمة وإدارة هذه السياسات )

د. مؤك هو ال يزال غري، فأم ا بالنســـــــبة إىل تأثري اإلعانات الزراعية والغذائية على األمناط الغذائية والنتائج التغذوية 
ثباتات قاطعة أن تكون طبيعة التجارب الضــرورية لتوفري إأواًل، ال تثبت األدل ة بشــكل صــريح العالقة الســببية و"من املرجح 

ذن العديد فعالوًة على ذلك، و (. 2011، وآخرون Faulknerتدعم بعض التوجهات الســــــياســــــاتية، معقدة وغري جمدية" )
تصـــــادية قأنه من املفرتض أن تكون أهدافها االخاصـــــة و من برامج اإلعانات الزراعية ال تنظر صـــــراحًة يف النتائج التغذوية، 

(. وبغرض فهم الصــعوبة يف اإلجابة على هذا الســؤال، تُعَرض Alderman ،1987و Kennedyا )والســياســية أوســع نطاقً 
 يات املتحدة األمريكية ويف مصر.حالتان قائمتان يف الوال 13اإلطار يف 

، ال ن الصـــــحةوبذمكان اإلعانات والضـــــرائب على األغذية أن تؤثر بشـــــكل ملحوظ على االســـــتهالك وأن حتســـــ   
ل احلوافز املالية اســــــــــتهالك األغذية العالية حالًياأ(. و  2010، وآخرون Thow)احلجم تكون كبرية  عندماســــــــــيما  ، تفضــــــــــ 

بصــــــــــــــورة عامة من األغذية األقل كثافة من حيث الطاقة  وباملغذيات خاصــــــــــــــة وأُا أرخص مثًنا التجهيز، والغنية بالطاقة
ة (. كما أن فرض الضـــــرائب على األغذية الفقري Specter ،2004و Drewnowskiن )واألغا باملغذيات يف أغلب األحيا

ة للمســتهلك ن لتفاديها. وتب ن  الدراســات بشــأن آثار التالعب بأســعار األغذية أن اســتجاب باملغذيات قد يول د حافزًا مالًيا
 (.2008، وآخرون Beydounاملستهلك ن تأت مطابقة للتوقعات، إن على املستوى الفردي أو اجلماعي )
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حول تأثري اإلعانات الغذائية على األغذية يف الواليات املتحدة األمريكية. ويف ح ن أظهرت الدراســـــــــــــــات أن اإلنتاج  ما زال اجلدال قائًما
هالك ، ميثل أحد األســــــباب الرئيســــــية لزيادة االســــــتالوطنيةلذرة والصــــــويا، الذي حف زته الســــــياســــــات اخلاصــــــة باإلعانات الزراعية املفرط من ا

(، يعترب آخرون أن الســـياســـات احلالية 2004، وآخرون Silventoinen؛ 2002، وآخرون Putnamوبالتايل، الســـمنة يف صـــفوف الســـكان )
؛ 2013، وآخرون Alstonعلى األمناط الغذائية والســــــــــــــمنة ) عتداًل أو طفيًفاا ماملتحدة األمريكية ترتك أثرً اخلاصــــــــــــــة باإلعانات يف الواليات 

Franck إمنا لدى النظر يف تأثريات هذه اإلعانات على اســـــــــــــتهالك األغذية، جيب البحث يف اآلثار املختلفة حســـــــــــــب 2013، وآخرون .)
ل متعدد األســـواق، أنه يف ح ن تبقى مجيع 2013) وآخرون Rickardالســـلعة. على ســـبيل املثال، وجد  (، من خالل اســـتخدام منوذج مفصـــ 

قليلة على  الحبوب والبذور الزيتية يف الواليات املتحدة األمريكية قد ختل ف آثارً املمنوحة لالســـــــــــــياســـــــــــــات األخرى ثابتة، فذن إزالة اإلعانات 
 ت الزراعية يف الواليات املتحدة األمريكية، مبا يف ذلك احلواجز يف وجه وارداتاســـتهالك الســـعرات احلرارية يف ح ن أن إزالة مجيع الســـياســـا

 استهالك السعرات احلرارية يف البالد. من السكر ومنتجات األلبان، قد تزيد
ة يف كافة يغري باهظ الثمن للحاجات اليومية من حيث الســـــــــعرات احلرار  مصـــــــــدرًاوقد أصـــــــــبحت األغذية الغنية بالطاقة والفقرية باملغذيات 

(. وتشري البحوث األخرية إىل أن الربنامج قد ساهم إىل حد  بعيد يف Asfaw ،2007أ اء مصر بفعل برنامج اإلعانات الغذائية يف البالد )
؛ Chaloupka ،2009و Powellزيادة معدالت الســــــمنة وأمراض القلب والشــــــراي ن والنقص يف املغذيات الدقيقة يف مجيع فئات املداخيل )

Asfaw ،2006 (. ويُقد ر أن اخلبز البلدي )وهي مادة غذائية أساسية يف مصر(، ودقيق القمح، والسكر والزيت هي منتجات تشمل نسبة
، Asfawرية لدى األســـــر املصـــــرية )ايف املائة من إمجايل توافر الســـــعرات احلر  31يف املائة فقط من معد ل النفقات الغذائية رغم أُا تضـــــم  4

قي د الربنامج اإلعانات على اخلبز البلدي أو قمح الدقيق باالســــتناد إىل الدخل، إمنا تتوف ر األســــعار املخف ضــــة للســــكر وزيوت (. وال ي2006
، Asfawمتدنية الكلفة وفقرية باملغذيات لألســـــر املنخفضـــــة الدخل فحســـــب ) يمبا يوف ر مواد طه -حلاملي احلصـــــص الغذائية فقط يالطه

تجريبية إىل أن تغيري مالمح اإلعانات ســــوف خيفض بشــــكل كبري الرفاه بالنســــبة إىل أغلبية الشــــعب املصــــري يف (. وتشــــري النماذج ال2007
رمضــــــــــان )أو تدخالت أخرى مراعية للتغذية قد تكون أكثر فعالية  ةالنقدي تللتحويال ضــــــــــة واملتدنية الدخل، وأن برناجًمااجملموعات املنخف

 (.Thomas ،2011و
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 Dubois؛ 2015، وآخرون Griffithإن التغيريات يف األســــــعار النســــــبية لألغذية تبد ل الســــــلوك االســــــتهالكي ) 
(. وح ن ترتفع أسعار األغذية غري األساسية، ترتاجع جودة األمناط الغذائية 2015، وآخرون Wiggins؛ 2014، وآخرون

(Herforth كما أنه من ا2015، وأمحد .) ملتوقع أن تؤدي اخنفاضـــــات أكثر حدة يف أســـــعار األغذية غري الصـــــحية مقارنة
 ( إىل زيادة استهالك األغذية غري الصحية.2015، وآخرون Wigginsبأسعار األغذية الصحية )

إثر األزمة  من اجملتمعات احمللية 23دراســــة ُأجريت يف عشــــرة بلدان منخفضــــة ومتوســــطة الدخل يف  أظهرتوقد  
جهوا ما تو  غالًباو  ،يف التحو ل إىل أغذية أرخص مثًنا العاملية أن إحدى طرق التكيف اليت جلأ إليها الناس متثلت الغذائية

عالوًة على ذلك، ســــــعى الناس إىل كســــــب مزيد من النقد، وشــــــهدوا  وعل بة.امل غذيةإىل األو  إىل شــــــراء أغذية أكثر جتهيزًا
طار عملهم. األغذية يف مواقع جديدة فيما كانوا يتنقلون يف إ يف شــــــــــــــراءبدأوا ات كبرية يف حيا م العملية و بالتايل تغري  

وكانت النســــــــــــــاء يقمن بعمل مأجور أكثر من قبل، وفيما بات يتوفر لديهن وقت أقل إلطعام عائال ن، كن  يلجأن إىل 
 (.2016، آخرونو  Scott-Villiersأغذية أكثر مالءمة ووجبات جاهزة لألكل وأغذية أساسية سريعة التحضري )

كذلك، فذن ارتفاع أســعار األغذية خيف ض كمية وجودة األغذية اليت تســتهلكها األســر الفقرية اليت تنفق جزًءا   
ا إىل 2010، وآخرون Swan؛ Sanogo ،2009كبريًا من دخلها على األغذية ) (. ويؤدي ارتفاع أســــــعار األغذية أيضــــــً
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( وإىل اختالل يف منو األطفال الرضع 2000، وآخرون Martin-Prevelمستويات أعلى من التقز م يف صفوف األطفال )
يف بنغالديش، تقرتن أســــــــــــــعار األغذية و (. 2005، وآخرون Gitauوتراجع يف حالة املغذيات الدقيقة لدى األمهات )

، خرونوآ Campbellبشــكل إجيايب بانتشــار نقص التغذية، وبشــكل ســليب بالنفقات الغذائية لألســر على غري احلبوب )
(. وإضــــــــــافًة إىل ذلك، خيتلف أثر أســــــــــعار األغذية على االســــــــــتهالك وفًقا 2010، وآخرون Thorne-Lyman؛ 2010

ا هي القوميللدخل  : بصورة عامة، لحد د سعر الفاكهة يف البلدان املنخفضة الدخل مستوى استهالكها إىل حد  أكرب مم 
وخباصـــــــة  -(. وغالًبا ما تكون األســـــــعار الرتوجيية2016، وآخرون Millerاحلال يف البلدان املتوســـــــطة واملرتفعة الدخل )

زيادة  وحتف ز بشــــــكل واضــــــح صــــــحي ة بقدر أقل  منحازة إىل خيارات  -عروض "اشــــــرت منتًجا واحصــــــل على الثاين جمانًا"
 (.2016، وآخرون Powellالطاقة )من تناول امل

أ( حتلياًل لكيفية تفاعل تقلب األسعار مع مستويات 2011وأجرى فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية ) 
ل فه االرتفاع احلاد األثر السليب الذي خجتن بت عديدة  ابلدانً  غري أن   األسعار مبا يؤثر على سبل املعيشة واألمن الغذائي.

ا، لفرتة ذا بســبب النمو االقتصــادي الكبري الذي حصــل يف ا 2008و 2007يف أســعار األغذية على التغذية يف عامي 
والذي غالًبا ما ارتبط باعتماد هذه البلدان على صــــــادرات الســــــلع األســــــاســــــية واإليرادات املرتفعة اليت حصــــــلت عليها 

. ويف ح ن أنه من الصعب رسم صورة شاملة، تب ن  األدل ة املستقاة من سياقات خمتلفة وجود بالتزامن مع ارتفاع األسعار
ضــــــخم األغذية بالنســــــبة إىل األشــــــخاا الذين يعيشــــــون عند خط  الفقر أو فوقه بقليل آثار ســــــلبية حقيقية ُتعزى إىل ت

ع مأ(. ويف الوقت ذاته، جيب مقارنة هذه اآلثار يف األجل القصــــــري 2011)فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى املعين بالتغذية، 
امة على االقتصــــــــــــــاد ، مم ا يرتك آثاراً إجيابية هةالزراعيةيراداتحتقيق قدر أكرب من اإلاملنافع يف األجل الطويل املتمثلة يف 

عامًة. وهذا ينطبق بصـــــــــــــورة خاصـــــــــــــة على املناطق الريفية اليت غالًبا ما يرتكز فيها اجلوع وســـــــــــــوء التغذية: ويف كثري من 
على و األحيان، تتأتى حركة النزوح من األرياف إىل املدن عن اليأس وليس عن توقعات اقتصـــــــــــادية أفضـــــــــــل يف املدينة. 

ينفقون معظم و  األراضـــــــيبيل املثال، تب ن  أن أســـــــعار احملاصـــــــيل األعلى تقرتن بأجور أعلى للعمال الذين ال ميلكون ســـــــ
 (.Martin ،2016و Headey؛ Keats ،2014و Wiggins، يف االقتصاد احمللي )الكامل دخلهم، إن مل يكن دخلهم

ن خمتلف السياسات تقارير سابقة أمهية النظر يف مزيج م وقد أظهر فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية يف 
القصـــــــــري والطويل ألســـــــــعار األغذية على األمن الغذائي والتغذية: برامج احلماية االجتماعية اليت   نملعاجلة اآلثار يف األجل

 ر اليت حتول دوناحتمي االســــــتهالك يف األجل القصــــــري من ارتفاع حاد وغري متوقع يف األســــــعار؛ والتدابري لتثبيت األســــــع
تقل ب كبري يف األســــعار مبا قد يعط ل اســــتثمارات يف العناصــــر الطويلة األجل لألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء  حدوث

 ب(.2012أ، 2011الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 
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 2016، 2013ب، 2011توى املعين بالتغذية )كما يظهر يف تقارير ســـــابقة صـــــادرة عن فريق اخلرباء الرفيع املســـــ 
احلصــــول على األراضــــي، من خالل توفري حقوق مالئمة وآمنة مللكية األراضــــي واســــتخدامها، زيادة فرا ذن ف(، 2017و

ما وأصحاب احليازات الصغرية والفقراء الريفي ن، وضمان رفاههم املادي، ك ية حامسة لتمك ن السكان األصلي نيتسم بأمه
 على ســـــــبيل املثال، بي نت دراســـــــة ُأجريت يف قريت ن مشال اهلند أن األســـــــر اليت كانت متلكو هم الغذائية وتغذيتهم. وألمناط

ر من األسر اليت مل مرت ن أكثمبقدار أراض. وقادرة على زراعة األعالف وتربية األبقار بسهولة أكرب كانت تستهلك احلليب 
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، يتسم (اءب)و (الد)و (ألف)والفيتامينات  والكلسيوم اتللربوتين هاًما درًامصبوصفه إن  احلليب، . و ض. اتكن متلك أي أر 
كومة على املعونة الغذائية املقد مة من احل أصحاب األراضي كانوا أقل اعتمادابأمهية حامسة للصحة والتغذية. كما ظهر أن 

(Pritchard وخالل األزمة الغذائية عام 2017، وآخرون .)ُمنحت حقوق اســـــتخدام األراضـــــي وبيةاجلن يف أفريقيا 2002 ،
على ول احلصاألقل  قدرة على إىل األكثر نفوذاً، يف ح ن أن األشخاا  يف زامبيا Kafue Flatsواملوارد الطبيعية يف منطقة 

منو على  اأدل ويتمتعون مبســـــــتوى أقل من األمن الغذائي واملتناول الغذائي، مم ا أث ر ســـــــلبً  األراضـــــــي كانوا يتقاضـــــــون أجورًا
(. كما أن احلصـــول على موارد طبيعية أخرى مثل البحريات واألُار لصـــيد األمساك، Haller ،2008و Mertenاألطفال )

؛ فريق اخلرباء Haller ،2008و Mertenلألمن الغذائي والتغذية ) جًداوالغابات لغرض الصـــيد وتوفري العلف الطبيعي هام 
 (.2017ب، 2014الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 

من االســــــــتقرار للمزارع ن وإمكانية أكرب لنفاذهم إىل  ملكية األراضــــــــي واســــــــتخدامها مزيًدا كذلك، توفر حقوق 
أُم قادرون على اســتخدام أراضــيهم كضــمانة، مبا يتيح هلم اســتثمار املزيد خاصــة و رؤوس األموال واالعتمادات والقروض 

 رؤوس( أن ملكية األراضــــي تقرتن بقدرة أكرب على احلصــــول على 1987) Onchanو Federيف إنتاج األغذية. وقد وجد 
األراضـــي يف مقاطعت ن يف تايلند؛ إمنا وجدا أن ملكية األراضـــي أقل أمهية يف مقاطعة ثالثة على حتســـينات إدخال األموال و 

 ريقيا جنوب الصحراءأفتتمتع بقدرة أكرب للحصول على االعتمادات غري الرمسية. وأم ا يف جمتمعات السكان األصلي ن يف 
( أن ملكية األراضـــي الفردية مل تكن من العوامل احملفزة لقرارات املزارع ن بشـــأن 1993) Place Hazell، فقد رأى الكربى

ما إذا   ليس من الواضـــــحولكن االســـــتثمارات، بل أن احلق يف اســـــتعمال األرض، وخباصـــــة يف األجل الطويل، أكثر أمهية. 
لنتائج اط الغذائية واحتســـــــــينات. يف األمنعلى شـــــــــكل  تتجلىصـــــــــول على األراضـــــــــي واالعتمادات كانت زيادة إمكانية احل

 التغذوية.
 37،يازةبنفس احلقوق اخلاصة باألراضي واحليف أغلب األحيان الرجال والنساء ال يتمتعون  وجتدر اإلشارة إىل أن 

نافع امتالك ع األراضي الصغرية أو اجملز أة فيما ترتاجع مكافية. ففي اهلند، تزداد ملكية قط  وأن ملكية األراضي ليست دائًما
 (.2017، وآخرون Pritchardاألرض لغرض حتقيق األمن الغذائي والتغذية )

 

 النزاعات واألزمات اإلنسانية 4-3-6

مع حكومات غري مستقرة واضطرابات اجتماعية ونزاعات وأزمات إنسانية.  حالًيامن البلدان  متزايديكافح عدد  
ومثة إقرار متزايد ضمن اجملتمع اإلنساين بتأثري النزاعات واألزمات املمتدة على األمن الغذائي والتغذية وبالتايل، بأمهية دمج 

 ويف االسرتاتيجيات األطول أجاًل لتحقيق التنمية املستدامة. ئالتغذية يف أي استجابة حلاالت الطوار 
 "بيئات تكون فيهاالبلدان اليت تشــــــــــهد أزمات ممتدة تشــــــــــكل ( أن املناطق و 2004) Macraeو Harmerويعترب  

 وفًقاو  نســـــــبة كبرية من الســـــــكان شـــــــديدة التعر ض للمرض واملوت وانقطاع ســـــــبل العيش على مدى فرتة طويلة من الزمن.
ا ســـــتتبعه" يحاالت من األزمات املمتدة أو املتكررة تشـــــمل األزمات املمتدة (، فذن "2015للجنة األمن الغذائي العاملي )

. "تعطيل ســـــــــبل كســـــــــب العيش ونظم األغذية؛ وتزايد معدالت املرض والوفيات؛ وزيادة حاالت النزوحبصـــــــــورة خاصـــــــــة 
يف  امنظمة األغذية والزراعة معظم البلدان اليت تشــــــــهد نزاعات على أُا "منخفضــــــــة الدخل وتعاين عجزً  حالًياوُتصــــــــنف 

                                                      
 database/en/-landrights-http://www.fao.org/genderنظر مثالً قاعدة بيانات الفاو اخلاصة بالنوع االجتماعي وحقوق األراضي: اُ  37

http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/
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 وتقز م األطفال. كما أن األزمات املعقدة ختل ف نتائج مباشــــــــــــرة وطويلةاألغذية"، وتعاين من انتشــــــــــــار كبري لنقص التغذية 
 (.Egal ،2006األجل على احلالة التغذوية )

مثل تقلب  ،من صــنع البشــر. وقد يكون اقتصــاديًا، مثل موجة جفاف ممتدة، أو وقد يكون ســبب األزمة طبيعًيا 
، إمنا اتنزاععن ال امجًابلد ما. وقد يكون انعدام األمن الغذائي نأســــعار املواد الغذائية األســــاســــية أو احملاصــــيل النقدية يف 

؛ منظمــة التنميــة والتعــاون يف اجملــال االقتصـــــــــــــــادي، Hendrix ،2011و Brinkmanميكن أن يؤدي حبــد  ذاتــه إىل نزاع )
يا ليمي آســــكما هي احلال بالنســــبة إىل ارتفاع أســــعار األغذية. وقد أصــــبح كل من إق  ؛(2014، وآخرون Quinn؛ 2009

على الواردات الغذائية. فالبلدان العشــــــــــــرون اليت تضــــــــــــم العدد األكرب من الســــــــــــكان يف أفريقيا هي  وأفريقيا أكثر اعتماًدا
أعاله، قد تعاين البلدان املعرضــة  4-3-4 القســم(. وكما جرت مناقشــته يف Hendrix ،2016مســتوردة صــافية للحبوب )

ن اضــــطرابات اجتماعية وأزمات ح ن ترتفع األســــعار وتكون احلكومات غري قادرة للتقلب يف أســــعار األغذية املســــتوردة م
أعمال شغب خالل أزمة أسعار األغذية  بلًدا 30للبنك الدويل، شهد أكثر من  وفًقا(. و Hendrix ،2016)على التدخل 

 (.2014)البنك الدويل،  2008-2007يف الفرتة 
 50ج( أن 2016املهجرين بســــــــــــــبب النزاعات. وتقدر اليونســــــــــــــيف )ومثة قلق متزايد يف ما خيص  عدد األطفال  

يف املائة من مجيع األطفال الالجئ ن حتت محاية  45حوايل  كان،  2015مليون طفل قد "اقُتلعوا من جذورهم". ويف عام 
لة عدم ااجلمهورية العربية الســــــــــورية وأفغانســــــــــتان. وإن حوافدين من املفوض الســــــــــامي لألمم املتحدة لشــــــــــؤون الالجئ ن 

االســـــــتقرار هذه تعر ض األطفال خلطر متزايد من حيث ســـــــوء التغذية بســـــــبب عدم احلصـــــــول على أمناط غذائية صـــــــحية 
وخدمات. اجتماعية. "تتعطل عادة مجيع جوانب الرعاية الصــــــــحية، والتغذية، واملياه واإلصــــــــحاح، واحلماية االجتماعية أو 

 ل من هذه اجلوانب آثارًاد تول د كأو ميضون فرتات طويلة يف وضع تشر د. وقتتوقف مجيعها فيما يتنق ل األطفال والعائالت 
 ج(.2016ا اليت تعيش فيها هذه العائالت" )اليونسيف، مدم رة على العائالت الفردية واجملتمعات األكرب حجمً 

دات الغذائية اكما أن النظم الغذائية اليت ختضع باستمرار للضغوطات بفعل النزاعات تتحو ل من سالسل اإلمد 
 لقضــــــــاء علىاالقابلة للتنبؤ إىل ســــــــالســــــــل إمداد غري مســــــــتقرة ومتقلبة. وميكن أن تؤدي النزاعات العنيفة واملســــــــل حة إىل 

 لوبة إلنتاج األغذيةالبشـــــــــــــرية املط احملاصـــــــــــــيل، والثروة احليوانية، ونظم األراضـــــــــــــي واملياه، وإىل تعطيل البنية التحتية واملوارد
يف املائة من  50حوايل  إتالف(. ويف جنوب السودان، مت  2005، وآخرون Pingaliواستهالكها اآلمن ) وجتهيزها وتوزيعها

ما ترتفع أسعار األغذية وتتعطل  غالًبا(. وخالل النزاعات، ACAPS ،2017احلصاد يف املناطق اليت تشهد أعمال عنف )
ىل إ يكونون قادرين على الوصـــــــــول ماديًا ال ســـــــــبل كســـــــــب معيشـــــــــة الناس، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض دخلهم، وقد

 األسواق.
مليون طفل  1.4، جيد حالًيا(. و de Waal ،2015ما تشـــــــــــكل النزاعات ســـــــــــبباً للجوع احلاد أو اجملاعة ) غالًباو  

مليون شـــــــــخص هم حباجة إىل  40أنفســـــــــهم أمام خطر املوت احملدق من جراء ســـــــــوء التغذية احلاد الشـــــــــديد، وأكثر من 
انية، بســـبب اجملاعة يف جنوب الســـودان وخطر اجملاعة يف نيجرييا، والصـــومال واليمن. ففي نيجرييا، أرغمت مســـاعدة إنســـ

أعمال العنف اليت مارســــتها حركة بوكو حرام مالي ن األشــــخاا على اهلروب والعيش يف خميمات تتوف ر فيها كميات قليلة 
مليون طفل لحتاجون إىل مســـــــاعدة إنســـــــانية. وأم ا يف  4.4أن (، يف ح ن Roberts ،2017من األغذية أو املياه النظيفة )

جنوب السودان، فالصراع القائم ب ن احلكومة وقوى املعارضة، وب ن اجملتمعات احمللية قد أد ى إىل تشر د مالي ن األشخاا 
(ACAPS ،2016 ؛World Vision ،2017و ،)عاين مليون شــخص حباجة إىل مســاعدة إنســانية. ويف الصــومال، ي 6.2
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مليون شـــــــخص إىل مســـــــاعدة إنســـــــانية  6.2مليون طفل دون اخلامســـــــة من العمر من ســـــــوء تغذية حاد بينما لحتاج  1.2
احات ، وخباصــــة يف املســــالعارمةفاف اجلســــياســــي، فضــــالً عن موجات الســــتقرار االطويلة األمد وعدم النزاعات البســــبب 

نية هي عند مســـــتويا ا األعلى يف اليمن حيث أن أكثر من (. كما أن احلاجات اإلنســـــا2017، حممداخلاصـــــة بالرعوي ن )
(. وال تقتصـــــر األزمة ACAPS ،2017مليون طفل، لحتاجون إىل املســـــاعدة ) 11مليون شـــــخص، مبا يف ذلك حوايل  20
 38ؤثر على القرن األفريقي، وخباصة جيبوت وإثيوبيا وكينيا.ه البلدان األربعة خاصة وأن موجة جفاف حاد تهذ على

هناك بلدان أخرى معر ضــة أيضــًا خلطر كبري يف مواجهة انعدام أمن غذائي كبري وســوء تغذية حاد مبا يف ذلك و  
أفغانســــــتان، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية، واجلمهورية العربية الســــــورية ومجهورية فنزويال البوليفارية. كما تشــــــهد بعض 

ة اق واإلثنيات والفقر، مبا يف ذلك مدن يف الواليات املتحدة األمريكية على صــــــعيد األعر املدن تنامًيا يف انعدام املســــــاوا
ترتن ح من التوترات العرقية )بالتيمور، وديرتويت، وجنوب شــــــــيكاغو(، ويف مدن الصــــــــفائح واألحياء الفقرية يف الربازيل، 

ذه اجملتمعات تغذوية على هوهندوراس، وجنوب أفريقيا. وتؤثر صــــحارى األغذية، واملســــتنقعات الغذائية وســــوء احلالة ال
 بدرجات خمتلفة.

ما يلجأ األشخاا الذين لحر ضون على احلروب والنزاعات أو يشاركون فيها إىل استخدام اجلوع كسالح:  غالًباو  
"يســـــــــــتخدمون احلصـــــــــــار ملنع وصـــــــــــول اإلمدادات الغذائية والقدرات اإلنتاجية، وجتويع الفئات املعارضـــــــــــة من الســـــــــــكان 

(. ويف نيجرييا، اســـتهدفت حركة بوكو 2001، وآخرون Messerف املعونة الغذائية املعد ة للمدني ن )إلخضـــاعهم، واختطا
حرام األسواق الغذائية واملعونة الغذائية. ويف جنوب السودان، يعتقد كل من طريف النزاع أن املعونة الغذائية تساعد الطرف 

 ن يف جمال اإلغاثة بشكل مباشر يف جنوب السودان، والصومال اآلخر فيحاوالن احلد  منها. كذلك، يتم استهداف العامل
 (.ACAPS ،2017واليمن )

ك ز نقص قد تَر ، فاأو نتيجًة هل اتللنزاع مًعا ســــبًبا إىل أن انعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية قد يشــــكالن ونظرًا 
 (. وتســـــــب ب النزاعات جوًعا مســـــــتمرًاKramer ،2015التغذية املزمن العاملي بشـــــــكل متزايد يف البلدان املتأثرة بالنزاعات )

(de Waal ،2015 كما أن البلدان اليت تشــــهد نزاعات قائمة منذ زمن طويل تواجه صــــعوبة يف إحراز تقدم على صــــعيد )
 .13 الشكلحتس ن التغذية كما يظهر يف 

  

                                                      
ثة منتظمة عن التقدم احملرز على صـــــــعيد االســـــــتجابة للمجاعة، فضـــــــالً عن تقارير منتظمة عن  اتوف ر اليونســـــــيف على موقعه 38 اإللكرتوين معلومات حمد 

احلــــــــالــــــــة يف الــبــلــــــــدان املــتــــــــأثــرة. ومجــيــع األرقــــــــام الــواردة يف هــــــــذه الــفــقــرة مــــــــأخــوذة مــن تــقــــــــاريــر احلــــــــالــــــــة األخــرية لــكــــــــل بــلــــــــد عــلــى املــوقــع: 
https://www.unicef.org/appeals/famine.html  (2017سبتمرب/ايلول  19)مت  دخوله يف 

https://www.unicef.org/appeals/famine.html
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  ثار النزاعات على انخفاض نقص التغذية :13 الشكل

 

 

 
حالة وفاة أو ضــــــحية مرتبطة باملعارك يف غري النزاعات ب ن  100 يفوقف بلد على أنه متأثر بنزاع أهلي كبري يف حال شــــــهد معدل : ُيصــــــن  مالحظة

عدد البلدان. وحُتتســـب املعدالت القطرية على أســـاس أوزان الســـكان.  إىل N يشـــري حرفو البلدان أو مواجهات أخرى خالل فرتة ثالث ســـنوات. 
 فرتة.الفال املستخدمة هي التقديرات األوىل واألخرية خالل ومعدالت تقز م األط

 
 ب(.1015: مقتبس من املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية )املصدر

 
، فذن ئيســــــًيار  مكونًاويف ح ن أن اختاذ خطوات لألخذ يف االعتبار التغذية يف االســــــتجابات اإلنســــــانية يشــــــكل  

ل س من الســـــهل إزالتها. وتربز ضـــــرورة ملحة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية من خالعوائق كبرية ترتبط بســـــياســـــة النزاع ولي
جل للتنمية باســــرتاتيجية طويلة األ ئســــياســــات وبرامج حمددة تربط تدخالت للتخفيف من وطأة اجلوع يف حاالت الطوار 

إمنائية. كما أن و  متواصــلة إنســانية املســتدامة. وهذا يعين كســر احلواجز ب ن العمل اإلنســاين والعمل اإلمنائي لوضــع ســلســلة
هناك حاجة للتفكري بدمج ُج يف األجل القصــــــري والطويل من أجل زيادة قدرة النظم الغذائية على الصــــــمود باســــــتخدام 

ى التكيف تعزيز قدرة املزارع ن علو إعادة بناء املؤسـسـات احمللية ودعم الشـبكات؛  ج قائم على احلقوق. وهذا قد يشـملُ
تماعية القائمة أو البناء على نظم احلماية االجو توفري تدابري النهوض لسبل كسب العيش الريفية؛ و ظيم أنفسهم؛ وإعادة تن

 دعم اجملموعات املهمشة والضعيفة.املساعدة يف إنشائها؛ و 

 

 المحركات االجتماعية الثقافية 4-4

اليد ك الثقافات والشـــــــــــــعائر والتقتعكس كذل هيالعمق، فيف إن اخليارات الغذائية للفرد، مع أُا شـــــــــــــخصـــــــــــــية  
زراعة. فالغذاء هو منتج الزراعة ولذا، ال شـــــــــك يف أنه لل مالزمة ثقافة. وال(2006) وآخرون Rozin، كما يبي نه االجتماعية

ة بصورة تقوم النظم الغذائيو يف كيفية ارتباطنا باألرض واحلفاظ على تقاليدنا وثقافتنا االجتماعية التارخيية.  دورًا نافًذايؤدي 
 الثقافات والتقاليد والعكس صحيح. بتحديد مالمحمتواصلة 
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يف بلدان عديدة، . و واألمناط الغذائية الغذائيةبيئات المن أبرز حمركات هي أما العالقات ب ن اجلنس ن واألعراف ف 
كبري يف احلالة التغذوية   لالنمط الغذائي لألســــرة، وبصــــفتهن اجلهة الرئيســــية لتقد  الرعاية، فهن يؤث رن بشــــكتقر ر النســــاء 

فعل التقاليد عالوًة على ذلك، نظراً إىل أنه بو ما يفتقرن إىل التمك ن ويُهملن ويتم إغفال معارفهن.  غالًبا. إمنا ألطفاهلن
اء والفتيات من وبالتايل فذن متك ن النســــــــبذلك.  غري متكافئ، تتأثر املرأة ســــــــلًبا االجتماعية، يتوز ع عمل الرعاية بشــــــــكل

ذن اإلقرار فذلك، ك  لألمن الغذائي والتغذية. رئيســـًيا اًل عاميشـــكل ل التعليم والتوعية والوصـــول إىل املوارد واخلدمات، خال
لألمن  يًضاأللمساواة ب ن الرجال والنساء فحسب إمنا  توزيعه واحلد  منه لن يكون جمديًابعمل الرعاية غري املأجور، وإعادة 

 (.2013، ية اآلسيوي)مصرف التنمالغذائي والتغذية 
 
 الثقافات والشعائر والتقاليد االجتماعية 4-4-1

تماعية والثقافات املتعة، وتتأثر إىل حد بعيد بالتقاليد االج أيًضاال توف ر األمناط الغذائية التغذية فحسب إمنا متنح  
 (.Backstrand ،2003و Peltoب؛ 1998، وآخرون Sobalاليت تتوقف على مثلنا العليا وحس اهلوية لدينا )

وجب األغذية اليت مب ال ســـيما وأن أي إنســـان يُبا بيولوجًيا ونفســـًيا واجتماعًيافالغذاء "أســـاســـي للهوية الفردية،  
، Fischer؛ Fischler ،1998خيتار أن يتناوهلا"، وجيب أن تأخذ احملاوالت لتغيري األمناط الغذائية هذا األمر يف االعتبار )

 تبطة ارتباطًاهي مر أن األغذية تتعلق مبا هو أكثر من املغذيات الكبرية والصغرية؛ فإىل Fischler (1988 )(. ويشري 2017
 .اوهلاوتنباهلوية والعالقات االجتماعية، وال ينبغي إغفال املكو نات الذاتية والعاطفية يف األغذية  وثيًقا

ل إنتـاج األغـذيـة ، مثـتنـاول الطعـاميت تؤثر على واملنظور الثقـايف جمـد. لـدى الســــــــــــــعي إىل فهم العوامـل املتعـددة ال 
أ( ألن 2016وتوف رهــا، واملشــــــــــــــرتيــات الغــذائيــة، وإعــداد الوجبــات أو اختيــارهــا، وبيئــة األغــذيــة )منظمــة األغــذيــة والزراعــة، 

ســــــــتهالك الثقافات من حول العامل حُتضــــــــر قيمها ومعتقدا ا وممارســــــــا ا إىل القرارات واخليارات الغذائية. ويف ح ن أن اال
 أيًضا، ميكن تامتأصل بعمق يف الثقافات والسلوكيات اخلاصة به، وأن الطلب الذي يول ده ميكن أن لحد د مالمح اإلمداد

، Lolloو O’Rourke)  نلبعض الســـــياســـــات احلكومية والتجارة ومصـــــاحل الشـــــركات أن حتد د الطلب وخيارات املســـــتهلك
2015.) 

تهالكها ا إعداد هذه األغذي، وعرضها واسهبهلكها الناس والطريقة اليت يتم  ذن أنواع األغذية اليت يستفكذلك،  
د القيم والثقافات املرتبطة هبا، والدين يف بعض الســــــــياقات )  Vanو Counihanتشــــــــكل مســــــــتودعات من التقاليد جتســــــــ 

Esterik ،2013 ؛Denning وFanzo ،2016اصــــــــــــــة بالســـــــــــــكان (. وبســــــــــــــبب األبعاد الثقافية القوية للنظم الغذائية اخل
األصـــــلي ن، فهذه النظم الغذائية القائمة على املكان أســـــاســـــية للهوية اجلماعية لدى الســـــكان األصـــــلي ن ورفاههم )منظمة 

 (. 2009والزراعة،  األغذية

(، تتأثر بالديانات 1997كذلك، لدى معظم اجملتمعات البشـــرية تقاليد غذائية و"حمر مات" )منظمة األغذية والزراعة،  
عتقدات والتقاليد والثقافات واملعايري االجتماعية، واليت قد ترتك آثارًا إجيابية أو ســـــــــــــلبية على األمن الغذائي والتغذية. على وامل

ســـــــــــــبيل املثال، تعلن ديانات عدة مالءمة بعض املواد الغذائية وطرقًا حمددة يف الطهي أو إعداد األغذية، فيما تعترب مواد أخرى 
 (.Fanzo ،2016و Denningك البشري خالل بعض الفرتات يف السنة أو خالل االحتفاالت )غري مناسبة لالستهال
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(. ويُطبق العديد Meyer-Rochow ،2009وقد ترعى بعض القيود والقواعد الغذائية مراحل حمددة من حياة األشــخاا )
من األغذية،  يفالكاتصلة باملتناول من هذه القواعد بشكل خاا على النساء احلوامل واملرضعات، مبا يف ذلك القواعد امل

ء وصحتهن هامة، إجيابية أو سلبية، على حياة النسا غذية، األمر الذي قد يرتك آثارًاالطاقة واأل باستهالكوالقيود املتعلقة 
ام عوأمنهن الغذائي وتغذيتهن. على ســبيل املثال، يف بعض الثقافات، ُتشــج ع النســاء احلوامل على تناول كمية أقل من الط

؛ 2016، وآخرون Zerfu؛ Ugwa ،2016افرتاض أن هذا جينبهن  مواجهة الصــــــعوبات خالل الوالدة )على خالل احلمل 
Garner 1992، وآخرون.) 

كذلك، فذن األحداث والتجمعات االجتماعية، والتقاليد أثناء العطل، واملناســـــــــــبات اخلاصـــــــــــة واالحتفاالت أو  
ااصــــة أو توليد خربات غذائية تؤثر الشــــعائر الدينية اليت تتطلب أغذية خ (. Monterrosa ،2017على االســــتهالك ) أيضــــً

ص هلا اجملتمعات احمللية قدرًا كبريًاهامة خت ، تشـــكل اجلنازات واألعراس أحداثًامثالً  شـــىتيف تيمور ل ن مواردها ووقتها، م صـــ 
 لك األشــــــخاا موارد كافية متك نها من شــــــراءرغم الفقر يف األرياف. وعند اإلمكان، تُقام عامًة هذه االحتفاالت ح ن مي

ن تكون الشــعائر يف اجملتمع احمللي إىل وجوب أ الكثريوناجلودة، مثل األغذية احليوانية املنشــأ. ويف ح ن يشــري  عاليةأغذية 
لتحقيق األمن  ةالتقاليد إذ أُا تعز ز التقاليد االجتماعية اهلام احملافظة على اســــــتمراريةأقل تفصــــــياًل، من الضــــــروري مبكان 

 (. 2017، وآخرون Browneالغذائي والتغذية )

 
 تمكين المرأة 4-4-2

يؤثر وضــــــــــــــع املرأة من حول العـامل على النظم الغـذائيـة واألمنـاط الغـذائيـة من خالل دورهـا البيولوجي يف الوالدة  
. ويف معظم تنامي أمهيًة يف الزراعةلألطفال، فضـــــالً عن دورها امل الراعية الرئيســـــيةوالرضـــــاعة، ودورها االجتماعي بوصـــــفها 

اجملتمعات، املرأة هي اليت تتخ ذ القرارات بشأن ما تتناوله األسرة. كما أن وضع املرأة داخل األسرة يؤثر على تغذية الطفل 
 Bhagowalia؛ 2015،  وحداد Smithعن طريق مراقبة وقتها ودخل أســــــر ا، وصــــــحتها العقلية وثقتها وتقديرها لذا ا )

ســـية عن ، املرأة هي املســـؤولة الرئياملعايري اجلنســـانية وبفعل، عينه(. ويف الوقت 2003، وآخرون Smithأ؛ 2012، آخرونو 
 إنتاج األغذية يف عدة بلدان.

. أوالً، طفالوهناك طرق عديدة أخرى يؤثر من خالهلا متك ن املرأة على األمناط الغذائية وتغذية النســــــــــــــاء واأل 
من عمل الرعاية غري املأجور داخل األســـــــــــــرة. ويؤثر هذا األمر على الوقت املتاح هلا للقيام  غري متكافئ تتحمل املرأة عبًئا

بأنواع أخرى من األعمال، مبا يف ذلك العمل املأجور، وبالتايل على الدخل ونوع األغذية اليت ميكن لألســـــــــــــرة شـــــــــــــراءها.  
ذن توفري فل بقدر ما تعتمد على متناول األغذية. وبالتايل، كذلك، تعتمد النتائج الصــــــــــــــحية والتغذوية على رعاية األطفا

ئمة أســـــــــاســـــــــي لتوفري تغذية مال األســـــــــرةالوقت، واالهتمام والدعم لتلبية حاجات األطفال يف مرحلة النمو وســـــــــائر أفراد 
(Mason وGillespie ،1990 ؛Longhurst وTomkins ،1995 حداد و؛Oshaug ،1999 املصرف األفريقي للتنمية؛، 

2013.) 

. ويف ظل ســــــــــيطرة مســــــــــترتما يكون عملها  غالًبا ،من القوى العاملة الزراعية اكبريً   جزًءا، يف ح ن متثل املرأة ثانًيا 
 Johnstonغذوية )على النتائج الت اء بعدد إضــايف من املهام، مم ا قد يؤثر ســلًباالعنصــر النســائي على الزراعة، تضــطلع النســ

اذ إىل املوارد حمدود. ويف بلدان عدة، ما زالت املرأة تتمتع بذمكانية حمدودة للحصــــــول على (. غري أن النف2015، وآخرون
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ما ترتبط مســـــــــؤوليات املرأة يف األوســـــــــاط اإلنتاجية بعمل الرعاية، وجيب فهم هذا  غالًبااألراضـــــــــي والتحكم هبا. كذلك، 
 (.2012، وآخرون Gillespie) لصحتهن والفقر وعبء العمل اجلسدي ضارًا األمر. وميكن أن يكون الوقت

 1970، إن التعليم هام بالنســـبة إىل املرأة. فقد أظهرت دراســـة مقارنة ب ن بلدان نامية تشـــمل الفرتة من عام ثالثًا 
(.  2013يف املائة من خفض اجلوع الذي حصــــــــــــــل يُعزى إىل تقدم يف جمال تعليم املرأة )البنك الدويل،  43أن  1995إىل 

يف املائة من  55ج لت نسبة عزى إىل زيادة معدل حياة املرأة. وسُ تُ يف املائة من هذا الرتاجع  12ة تبلغ كما أن نسبة إضافي
 لى وضـــعاليت طرأت عتحســـينات الاملكاســـب ضـــد اجلوع يف هذه البلدان خالل هذه الســـنوات اخلمس والعشـــرين بفضـــل 

ا(. وأظهرت األدل ة 2013، مصــــرف التنمية اآلســــيوي؛ 2000، وحداد Smithاملرأة يف اجملتمع ) أن زيادة احلصــــة من  أيضــــً
دخل األســـــــرة اليت تتحكم هبا املرأة، عرب إيرادا ا اخلاصـــــــة أو بشـــــــكل حتويالت نقدية، تغري  اإلنفاق بطرق جمدية للوضـــــــع 

 فذن  احلرا على أنب(. ويف جنوب آســـــــــيا، 2007الصـــــــــحي لألطفال )البنك الدويل لإلنشـــــــــاء والتعمري/البنك الدويل، 
 Blumbergبرامج التغذية األكثر فعالية ) ضــــــمنمن ب ن "عوامل  اح" عدة تندرج كان ســــــب املرأة دخاًل وتتحكم به  تك

 (.2013، وآخرون

أم ا جمموعة الســــــياســــــات الرامية إىل تعزيز حق املرأة يف احلصــــــول على غذاء كاف. فتتعد ى تدابري احلصــــــول على  
م دابري أساسية، فذن حالة الضعف والتمييز تدعو إىل اختاذ إجراءات لتعزيز التقدأن هذه الت معالرعاية الصحية واألغذية. و 

(. على ســبيل املثال، ألقت بعض Esterik ،1999؛ Patel ،2012باجتاه إزالة مجيع األحكام التمييزية الواردة يف القانون )
ري واالعتمادات، واإلقرار بعمل الرعاية غ، واملســاعدة الفنية يضــاالدراســات الضــوء على أن حتســ ن حصــول املرأة على األر 

املأجور، واحلد  منه وإعادة توزيع احلصــــــــة غري املتكافئة منه عرب إقامة بنية حتتية أفضــــــــل )مثل احلصــــــــول على مواقد حديثة 
ن م قلليوكهرباء( ومزيد من منش ت الرعاية )مثالً حضانات األطفال ورعاية املسن ن( قد لحس ن ظروف الصحة والتغذية و 

  Allen؛ 2012، وآخــرون Girardالــوقـــــــت وعـــــــبء الــعــمـــــــل، فضــــــــــــــــاًل عــن انــعـــــــدام املســــــــــــــــــــاواة االجــتــمـــــــاعــيـــــــة )
 (.Sachs ،2012و
يف مجالية اإلكذلك، قد يؤدي ضـــــــــمان حقوق املرأة إىل آثار إجيابية على النتائج التغذوية من خالل التحســـــــــينات  

( زيادة 1(. لذا، قد يتطل ب حتســـــــــــــ ن النتائج التغذوية: )2015، وآخرون Sraboniجمال متك ن املرأة وقدر ا على اإلنفاق )
دخل األســــــرة الذي تتحكم به املرأة من أجل حتســــــ ن رفاه األســــــرة بصــــــورة عامة )الصــــــحة والتغذية واإلملام بالقراءة والكتابة 

قاء بوضع املرأة من خالل تغيري ( واالرت3ضمان وصول املرأة إىل األسواق وإىل املوارد االقتصادية واملالية؛ )و ( 2والسعادة(؛ )
أدوار الرجال والنســاء عن طريق تنمية مهارات املرأة وتقديرها لذا ا، وحتد ي عالقات القوة وتعديل القوان ن والقواعد اليت حتد  

ن النمو االقتصــــادي و  اء وف النســــالفقر يف صــــف حتد  منمن خيارات املرأة. وتســــه ل هذه التفاعالت حقوق املرأة، كما حتســــ 
 وأسرهن .

 

 غرافيةو المحركات الديم 4-5
يش وعلى اســــــتدامة ســــــبل كســــــب الع كوكبناعلى   ضــــــغوًطاســــــوف ميارس النمو الســــــكاين والدميوغرايف املتغري   

ا ويتحضــــــــ رون كما أن طلبات الناس و والتنمية.  بالفعل، ال يزداد ســــــــكان العامل عدًدا فحســــــــب، إمنا هم يتغريون أيضــــــــً
 ر.وأمناطهم الغذائية تتطو  
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 النمو السكاني والتغيير في توزيع األعمار 4-5-1

حبلول عام  نسمةمليار  9.8إىل  2017مليار نسمة عام  7.6من املتوقع أن يرتفع عدد سكان العامل من حوايل  
مليار شـــخص( حيث  1.3غرايف االســـتباقي يف أفريقيا ) و . ومن املتوقع أن لحصـــل اجلزء األكرب من هذا النمو الدمي2050

اإلقليم الوحيد حيث من املتوقع أن  يفهمليون شــــــخص(. أم ا أوروبا،  750عدالت اخلصــــــوبة هي األعلى ويف آســــــيا ) م
)إدارة الشــؤون االقتصــادية  2050مليون شــخص عام  716إىل  2017مليون شــخص عام  742يرتاجع عدد الســكان من 

يف  37بة نســــــــ -اهلند والصــــــــ ن ونيجرييا هي -لدان فقط(. ويُتوقكع أن تشــــــــكل ثالثة ب2017واالجتماعية لألمم املتحدة، 
 (.2012، وآخرون Crisp) 2050و 2014املائة من منو السكان احلضري ن يف العامل ب ن عامي 

، بلًدا 33يف مبقدار ثالثة أضــــعاف ، من املتوقع أن يتضــــاعف عدد الســــكان 2100و 2017كذلك، ب ن عامي  
أن يكون عدد الســــــــــــــكان يف أنغوال وبوروندي والنيجر والصــــــــــــــومال ومجهورية تنزانيا  . ومن املتوقعقل منًوامعظمها بلدان أ

)إدارة الشـــــــــؤون االقتصـــــــــادية  2017مم ا كان عليه عام  2100عام مبا ال يقل  عن مخســـــــــة أضـــــــــعاف املتحدة وزامبيا أعلى 
 من الصـعب على احلكومات سـيجعلالنمو السـكاين يف أشـد البلدان فقرًا  (. "إن ترك ز2017واالجتماعية لألمم املتحدة، 

، ة، وتوســـــيع نطاق نظم التعليم والصـــــحة وحتديثهامكافحة اجلوع وســـــوء التغذيو  اســـــئصـــــال الفقر، واحلد  من الالمســـــاواة،
وحتســــــ ن توفري اخلدمات األســــــاســــــية وضــــــمان عدم إمهال أحد" )إدارة الشــــــؤون االقتصــــــادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 

2017.) 

ملتوقع حتســينات أخرى يف متوســط العمر اتســجيل تراجع إضــايف يف معدالت اخلصــوبة و وث حدوســوف يفضــي  
 2017يف العامل إىل شـــــيخوخة الســـــكان. ومن املتوقع أن يتضـــــاعف مرت ن عدد الســـــكان ما فوق عمر الســـــت ن ب ن عامي 

ي عام  أن العامل لحص، على أن يتضاعف عدد السكان الذين هم فوق الثمان ن من العمر ثالث مرات. ويف ح ن2050و
 ملتوقع أنأطفاالً دون اخلامســـــــة عشـــــــرة من العمر مرت ن أكثر من عدد األشـــــــخاا فوق الســـــــت ن من العمر، من ا 2017

(.  2017)إدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعية لألمم املتحدة،  2050عام يف يف هات ن الفئت ن  تتســــاوى األعداد تقريًبا
يادة يف عدد الشــــــــباب، يف ح ن أن قارات أخرى مثل أوروبا وآســــــــيا ســــــــوف تعاين من كذلك، ســــــــوف تشــــــــهد أفريقيا ز 

(. NIA ،2015 ا على النظم الصحية والغذائية )منظمة الصحة العاملية/كبريً   وخة سكاُا. وهذا سوف ميارس ضغطًاشيخ
 لما تقدموا يف الســــن  ية الحتياجا م كو أن املســــن  ن يتعرضــــون لســــوء التغذية وأنه ينبغي منح األولإىل وتشــــري األدل ة األخرية 

(ICENHA ،2005 ؛Schröder-Butterfill وMarianti ،2013.) 

 
 التوّسع الحضري 4-5-2

إدارة ) 2050و 2010يف املائة ب ن عامي  75عدد األشخاا الذين يعيشون يف املدن بنسبة  أيًضاسوف يزداد  
 30، كان 1950(. ويف عام 2016؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2013الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 

يف من الســـكان يف املائة  66 يعيش ، يُقد ر أن2050وحبلول عام  .يف املائة من ســـكان العامل يعيشـــون يف املناطق احلضـــرية
يف املائة  48و 40يش ان يعا يف الوقت احلاضـــــــر يف أفريقيا وآســـــــيا حيث كاملراكز احلضـــــــرية. إمنا يبقى الطابع الريفي طاغيً 
ا بوترية أسيتم  التوسع احلضري يف هذه األقاليم ؛ غري أن  2014عام يف على التوايل من سكاُما يف املناطق احلضرية  رع مم 



 

119 

يف املائة من ســـكان أفريقيا وآســـيا على التوايل يف  64و 56، ســـوف يعيش 2050أ اء العامل. وحبلول عام  ســـائرجيري يف 
 (.2014إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، )حلضرية املناطق ا

إضـــافية على النظم الغذائية من خالل زيادة االســـتهالك  قع أن ميارس التوســـع احلضـــري ضـــغوطًاكما أنه من املتو  
غي للمنتج ن نباألغذية. وســــــــــــــوف ميلي طلب املدن بشــــــــــــــكل متنام. أنواع األغذية اليت يمزيد من التنوع يف والطلب على 

، فذن النمو االقتصـــــادي اإلمداد على صـــــعيدالريفي ن زراعتها، وكيفية االجتار هبذه األغذية وجتهيزها وتوزيعها وتســـــويقها. و 
التجارة العاملية هي عوامل سوف تغري  طريقة إنتاج األغذي، وجتهيزها وبيعها، وإنشاء أسواق جديدة اتساع وإزالة القواعد و 
 ع ن  ســــــــيت. كذلك، متأنًيا ا(. وســــــــوف تتطل ب هذه التحو الت ختطيطً 2010، وآخرون Satterthwaite ن )للمنتج ن الريفي

وكيفية إنتاجها  اهعلى احلكومات النظر يف دورها ودور اجلهات الفاعلة األخرى، يف استباق كمية األغذية الضرورية وأنواع
نية" نظم غذائية مســـــــــتدامة. كما أن البيئة احلضـــــــــرية "املب جوديف ظل  و يف حال كان اهلدف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

 (.Charreire ،2012و Oppert، وقد تؤثر بشكل ملحوظ على التغذية )بدورها اليت تعمل فيها النظم الغذائية تتطو ر
يدين، ما أن عدكال يكون النفاذ إليها متكافًئا،  عدة خيارات غذائية يف املدن، للبعض قد تتوفر أنه ويف ح ن  

ات على هذه األغذية. كما يواجه فقراء املدن حتدي املنخفض، ال ميكنهم احلصــول ماديًا أو اقتصــاديًاوخباصــة ذوي الدخل 
 (.2017، وآخرون Ruelجسيمة متصلة باألمن الغذائي والتغذية وبسالمة األغذية )

هــذه  ن املرتفعــة الــدخــل. وتوف رواألغــذيــة املغــذيــة غري متــاحــة يف عــدة أحيــاء منخفضـــــــــــــــة الــدخــل، حىت يف البلــدا 
أو املســـــــــتنقعات الغذائية بعض اخليارات لألغذية املعقولة الثمن واملغذية )فريق اخلرباء يف جمال النظم الغذائية،  يالصـــــــــحار 

حمدودية  التغذية والصـــــــحة. كما أن على صـــــــعيدي(. وتطرح األحياء الفقرية يف املناطق احلضـــــــرية حتديات إضـــــــافية 2017
تعر ض ســكان مدن  ،فضــالً عن البنية التحتية الصــحية العامة الضــعيفة ،املياه النظيفة واخلدمات االجتماعية احلصــول على

ب؛ فريق اخلرباء الرفيع Popkin ،2006؛ Shah ،2004و Ghoshاألكواخ إىل خطر األمراض املعــــديــــة وغري املعــــديــــة )
 ســـــــــــطة الدخل بغيابية يف عدة بلدان منخفضـــــــــــة ومتو (. وســـــــــــوف تتأثر النتائج التغذو 2015املســـــــــــتوى املعين بالتغذية، 

 والبنية التحتية واخلدمات االجتماعية والصحية. التخطيط املناسب
 

 ةالقسري هجرةالنزوح وال 4-5-3

من  عديدونالميكن أن يشــــــكل النظام الغذائي عدســــــًة للنظر من خالهلا إىل املشــــــاكل األهم يف اجملتمع. وينتقل  
؛ إدارة الشؤون واالقتصادية 2013أو الجئ ن )األمم املتحدة،  آخر كنازح ن أو مهجرين داخلًيا حول العامل من مكان إىل

-4 القســــمر نظاُ (. ويف ح ن خيتار البعض االنتقال، يُرغم عديدون على املغادرة بســــبب النزاعات )2016لألمم املتحدة، 
ل االجتماعي االقتصـــــــــادي، وتغري  املناخ وكوارث ( أو أزمات أخرى مبا يف ذلك االســـــــــتيالء على األراضـــــــــي أو التحو  3-6

ة للشـــــعوب وع غالًبا(. و الزالزلطبيعية أخرى )مثل  لى ما تكون النظم الغذائية غري قادرة على االســـــتجابة للتدفقات املتغري 
 توفري أمناط غذائية صحية هلا باستمرار. 

 2000يف املائة منذ عام  40زيادة بنسبة مليون شخص، أي  244، بلغ عدد املهاجرين الدولي ن 2015ويف عام  
مليون عامل مهاجر، كما أن ثلث املهاجرين  150(. ويضــم هذا العدد 2016)إدارة الشــؤون واالقتصــادية لألمم املتحدة، 
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املهاجرين الدولي ن الذين يأت معظمهم من  جمموعســــــــنة. ومتثل املرأة حوايل نصــــــــف  34و 15الدولي ن يرتاوح عمرهم ب ن 
 أ(.2015ريفية )منظمة األغذية والزراعة،  مناطق

عام يف مليون شخص  33.9والالجئ ن،  بلغ عدد األشخاا املهجرين قسريًا، مبا يف ذلك املهجرين داخلًيا وقد 
، مليون مهجر داخلًيا 40.3، مبا يف ذلك 2016عام يف مليون شــــــــــــــخص  65.6ارتفع إىل ؛ غري أن  هذا العدد قد 1997

عام يف مليون شــــــــخص مهجرين قســــــــري ن  10.3مليون طالب جلوء. إضــــــــافًة إىل ذلك، كان  2.8و مليون الجئ 22.5و
غانســـتان يف اجلمهورية العربية الســـورية وأف اتيف املائة من الالجئ ن،  جروا بفعل النزاع 55وحده. ومعظمهم، أي  2016

 (.2017ألمم املتحدة لشؤون الالجئ ن، لوجنوب السودان )مفوضية السامية 
اوهناك    McMichaelالكثري من القلق إزاء تأثري تغري املناخ من فعل اإلنســـان على اهلجرة القســـرية. ويشـــري  أيضـــً
ثل على األمن الغذائي والتغذية يف عدة أقاليم، مم ا قد لحف ز اهلجرة. ويتم  أن تغيري املناخ ســـــــــــوف يؤثر ســـــــــــلًبا( إىل2014)

قبلة ا. كذلك، قد تؤدي اهلجرة بفعل تغري املناخ يف العقود املية األكثر أمانً أحد دوافع اهلجرة يف البحث عن مصادر األغذ
 إىل مزيد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املواقع اليت يستوطن فيها املهج رون.

 

 الخالصة 4-6

حملركات الســـــــــــــياســـــــــــــية ايف احملركات احليوية الفيزيائية والبيئية، وحمركات االبتكار والبحوث، و  الفصـــــــــــــلينظر هذا  
على املطاف ة غرافية اليت تؤثر على النظم الغذائية، ويف ُايو واالقتصــــــــــــــادية، واحملركات االجتماعية الثقافية واحملركات الدمي

نة يتطل ب  جراء إاألمناط الغذائية والتغذية. ويب ن  حتليل هذه احملركات أن التوج ه إىل أمناط غذائية صــــــــــــــحية وتغذية حمســــــــــــــ 
ا على صــــــعيد القيادة الســــــيالغذائية، إمنا  اتخاصــــــة بالســــــياق ليس فقط يف جمال الزراعة والســــــياســــــتغيريات   اســــــاتيةأيضــــــً

املسارات باجتاه نظم و  عن اخليارات السياساتية التايل، فيعرض أمثلةً  الفصلوالسياسة االقتصادية والتقاليد االجتماعية. أم ا 
 تحس ن األمن الغذائي والتغذية.لأكثر و  غذائية أكثر استدامة لتوفري نظم غذائية صحية
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 االتجاهات اإليجابية للنظم الغذائية واألنماط الغذائية والتغذية -5

مثة إقرار متنام. يف أنه ينبغي أخذ التغذية والنظم الغذائية باالعتبار بشــــــكل أكرب يف خمتلف الســــــياســــــات والربامج  
على الســـــــــياســـــــــات  فصـــــــــل(. وال يرك ز هذا الEjeta  ،2016و  Jonesة )القطاعية ملواجهة األعباء املتعددة لســـــــــوء التغذي

افحســــــب، إمنا يرمي  39والربامج اخلاصــــــة بالتغذية غل التغذية اليت تدمج شــــــوا 40إىل تناول التدخالت املراعية للتغذية أيضــــــً
، Pinstrup-Andersen؛ 2013، وآخرون Ruelوتتطر ق إىل أبعـاد أكرب للنظم الغـذائيـة ) ضــــــــــــــمن منظور أوســــــــــــــع نطـاقـًا

2013.) 
ظهر من اختبارات عشــــــوائية إىل أدل ة جتريبية ومعرفة تقليدية. ويف ح ن ت -وتتوف ر عدة طرق للحصــــــول على أدل ة 

ملتعددة حل  واحد ملواجهة األعباء ا ليس منممارســــات أفضــــل لتحســــ ن األمناط الغذائية واحلالة التغذوية، ويســــتمر مجعها، 
تتكي ف التدخالت واإلجراءات مع الســياق احمللي وأن يتم  رصــدها لتحديد منافعها وأضــرارها لســوء التغذية: لذا، جيب أن 

 احملتملة فضاًل عن نتائجها غري املتوقعة.

أنه قد تتأتى عن عدة ســــــــياســــــــات وبرامج حالية آثار غري مؤاتية أو معدومة على التغذية واألمناط الغذائية، مع و  
اجحة إلظهار املســـارات املمكنة واالجتاهات اإلجيابية حيال النظم الغذائية املســـتدامة اليت على األمثلة الن فصـــليرك ز هذا ال

حملــًة عــامــة عن بعض اجملــاالت الواعــدة اليت ميكن أن تتــدخــل فيهــا احلكومــات  يعطيتعز ز األمنــاط الغــذائيــة والتغــذيــة. وهو 
ائية ة قطاعات وعرب عناصـــــــــر عدة من النظم الغذوجهات فاعلة أخرى يف النظم الغذائية على مســـــــــتويات خمتلفة، ويف عد

 وسلوك املستهلك( هبدف حتس ن النظم الغذائية والنتائج التغذوية. الغذائيةبيئات ال)سالسل اإلمدادات الغذائية و 

 

 أولويات العمل في سالسل اإلمداد الغذائية 5-1
ن توف ر األ  وقبوهلا.  رائهاشــغذية املغذية والقدرة على بذمكان التدخالت عرب ســالســل اإلمدادات الغذائية أن حتســ 

؛ 2013، وآخرون Ruelحتســـــ ن النظم الغذائية )من خالهلا عن الطرق اليت ميكن  أفكارًا ويوف ر حتليل ســـــلســـــلة اإلمدادات
Allen ؛ 2016، وآخرونBiénabe وســـــــــوف يرك ز هذا القســـــــــم على ســـــــــبل حتســـــــــ ن األمناط الغذائية  .(2017، وآخرون

 ذوية عن طريق نظم إنتاج األغذية والتخزين والتوزيع والتجهيز والتغليف والبيع بالتجزئة واألسواق.والنتائج التغ

 
 نظم اإلنتاج 5-1-1

، Blockو  Webbســـــاهم إىل حد  كبري يف احلد  من نقص التغذية )تميكن للنمو واحللول القائمة على الزراعة أن  
إن اإلنتاجية و (. 2012، وآخرون Massetغذيات الدقيقة واحلالة التغذوية )(، ويف تنو ع األمناط الغذائية وكفاية امل2011

                                                      
تغذية لاالتدخالت اخلاصـــة بالتغذية هي التدخالت اليت يقضـــي هدفها األســـاســـي مبعاجلة التغذية واســـتهداف األســـباب املباشـــرة لنقص التغذية مثل   39

 أو مكم الت احلديد ومحض الفوليك للحوامل. شهرًا 59و 6( لألطفال ب ن عمر لففيتام ن )أالالتكميلية، ومكمالت 
ن مالتدخالت املراعية للتغذية هي اليت ال يكون هدفها األســــــــاســــــــي التغذية، إمنا تكون قادرة على حتســــــــ ن األمن الغذائي والتغذوي للمســــــــتفيدين   40

 .وما إىل ذلكمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، واملياه واإلصحاح، خالل الزراعة واأل
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للبنك الدويل، للحد  من الفقر وإدامة احلالة التغذوية والصـحية ملليارات األشـخاا، وضـمان األمن  وفًقا ،الزراعية أسـاسـية
(. كما أن 2007البنك الدويل، الغذائي، وتوليد املوارد للحصــــــــــــول على خدمات الرعاية والصــــــــــــحة واملياه واإلصــــــــــــحاح )

بشــــــكل إجيايب  -التفاعالت ب ن الصــــــحة والتغذية والزراعة متبادلة: فالزراعة تؤثر على الصــــــحة والصــــــحة تؤثر على الزراعة
 (.Ruel ،2006و  Hawkesوسليب على السواء )

 
 تحسين المشهد الطبيعي وتنوّع األنماط الغذائية

األشـــــخاا الذين يعانون إىل أن العديد من الفقراء وا نظرًا  الصـــــندوق ) ع نزار من صـــــغار امليف التغذية هم  نقصـــــً
ن ما يُفرَتض أن  غالًبا(، 2016الدويل للتنمية الزراعية،  ري أن  غتنويع اإلنتاج تنو ع األمناط الغذائية داخل األســــــــــــرة. لحســــــــــــ 

ما يكون من  غالًبا(. و 2012اهلند )بشــــــــأن  وآخرون Headeyطويلة وغري مباشــــــــرة، كما يبي نه قد تكون مســــــــارات التأثري 
الصــعب بصــورة خاصــة الوصــول إىل املناطق الريفية. فقطع األراضــي صــغرية، واحلصــول على التكنولوجيات املالئمة حمدود  
كما أن األســــواق بعيدة عن بعضــــها البعض يف أحيان كثرية من الناحية اجلغرافية. ويف هذا الســــياق، ما من إجابة بســــيطة 

لســــــؤال الذي يقضــــــي مبعرفة ما إذا كان من املنطقي بالنســــــبة إىل هؤالء املزارع ن تنويع إنتاجهم وحماولة  على ا)أو واحدة( 
كسب مزيد من احتياجا م للمغذيات من مزارعهم اخلاصة، أو ما إذا كان ينبغي هلم على العكس االستثمار يف حماصيل 

(. وتعتمد اإلجابة املناسبة Fanzo ،2017من األغذية املغذية ) نقدية، واستخدام الدخل الذي لحصلون عليه لشراء املزيد
 إىل حد  بعيد على السياقات اخلاصة واخليارات الفردية.

 ب ن إنتاج املزارع ن على نطاق صغري وتنو ع األمناط الغذائية يفالقائمة وقد حاولت دراسات عديدة فهم الروابط  
ن اإلنتاج يف إل روابط حامسة، ب ال تشــــــري إىل وجوداألدل ة اليت مت  مجعها أن  غري النظم الغذائية التقليدية بشــــــكل أفضــــــل. 

 ســر صــغارأاملزرعة وتنو ع هذا اإلنتاج، فضــالً عن الوصــول إىل األســواق تشــكل مجيعها عوامل هامة لألمناط الغذائية لدى 
تنو عه ومعامالت ومالوي أمهية إنتاج املزرعة و املزارع ن. كذلك، تب ن  دراســــــات ُأجريت يف إثيوبيا واهلند وإندونيســــــيا وكينيا 

 Koppmair؛ 2015، وآخرون Carletto؛ 2015، وآخرون Sibhatu؛ 2012، وآخرون Headeyالســــــوق على الســــــواء )
 (.Jones ،2017؛ 2016، وآخرون

، وآخرون Olneyل )ز وتشــــــــــمل احللول املتاحة لزيادة التنو ع احلدائق املنزلية وغريها من مناذج إنتاج األغذية يف املن 
(، وتربية 2010، وآخرون Burney(، والري  )2007، وآخرون Kerr(، والزراعة البينية واملشــــاهد الطبيعية املختلطة )2015

(، ونظم اإلنتــاج احليواين مبــا يف ذلــك الــدواجن، واملــاعز واألبقــار 2011، وآخرون Murshed-E-Jahanاألحيــاء املــائيــة )
(Carletto 2015، وآخرون.) 
وتشـــكل احلدائق املنزلية مصـــادر هامة لألغذية يف عدة بلدان، مبا يف ذلك االحتاد الروســـي حيث تت ســـم احلديقة  

اخلاصــة اليت يزرع فيها الروســيون الفاكهة واخلضــار الســتهالكهم الشــخصــي بأمهية حامسة. وتوجد يف منطقة موســكو أكثر 
االســتمرار ب بة الســوفياتية، واليت مسحت للروساحلق خاللاألراضــي بعضــها إىل برامج توزيع  عودمن مليون حديقة خاصــة ي

(. كذلك، بذمكان املشـــــــــــاهد الطبيعية 2015، وآخرون Burggrafرغم انعدام األمن الغذائي/نقص األغذية غداة احلرب )
يل والثروة احليوانية أن اصـــــــاحلرجية وغريها من املشـــــــاهد الطبيعية املتنوعة من الناحية احليوية، ونظم الزراعة املتكاملة ب ن احمل

؛ فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بــالتغــذيــة، 2014، وآخرون Remans؛ Cuc ،2015تعز ز تنو ع األمنــاط الغــذائيــة )
(. ويف منطقة شــــبه قاحلة يف تنزانيا الوســــطى، يعمل فريق متعدد التخصــــصــــات والقطاعات مع اجملتمعات 2017، 2016
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واحلبوب الصغرية، واحلفاظ  خلضار الغنية باملغذياتحماصيل اظم التقليدية املتكاملة ب ن الثروة احليوانية و احمللية على تعزيز الن
 اللخعلى الدجاج األصـــــــــلي الذي تتم  تربيته يف ظل نظم إنتاج مكثفة. وخالل فرتة ســـــــــنت ن حيث كانت كمية األمطار 

متلك اليت ســـر. يف األُ من العمر  شـــهرًا 24صـــفوف األطفال دون  املواســـم الرطبة قليلة، لوحظ اخنفاض ملحوظ يف التقز م يف
، وآخرون De Bruyn؛ 2015، وآخرون Aldersينتمون إىل أســــــــــــــر. ال تريب  الــدجــاج )الــذين طفــال األمقــارنــة بــ ادجــاجًــ 
2016.) 

ألمناط اإىل أن احليوانات واألمساك تت سم بأمهية حامسة على صعيد سبل كسب العيش، و  أيًضاوتشري الدراسات  
(. ففي زامبيا على ســــــــبيل املثال، تقرتن ملكية الثروة 2016الغذائية والتغذية )فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين بالتغذية، 

ن يف تنو ع األمناط الغذائية من خالل االســــتهالك املباشــــر لألغذية احليوانية املصــــدر والدخل املتأت  ن بيع ماحليوانية بتحســــ 
بغض  النظر عن  ما يكونون أقل عرضة للتقز م، غالًبام ا األطفال الذين يعيشون يف ُأسر. متلك ثروة حيوانية، فهذه األغذية. أ

حليوانية للثروة ا نطاقًا(. وتب ن  نتائج أخرى أنه بذمكان امللكية األوسع 2015، وآخرون Carlettoمستوى الفقر يف األسرة )
(، وحتويل اقتصـــاد األغذية احمللية بكامله ســـي ما أنه يؤثر على اســـتهالك 2015، وآخرون Banerjeeحتســـ ن ســـبل العيش )

كوادور وف ر إ(. كما أن مشــــــــــروعاً يف 2016، وآخرون Jodlowskiاألغذية لدى األســــــــــر اليت تفتقر إىل حيوانات املزرعة )
يف معدالت  ض ملحوظأفضـــــى إىل اخنفاو بيضـــــًة واحدة يف اليوم لألطفال الذي ترتاوح أعمارهم ب ن ســـــتة وتســـــعة أشـــــهر 

 (.2017، وآخرون Iannottiصغار )األطفال الالتقز م، ما يب ن  أن تناول البيض يف عمر مبكر لحس ن النمو لدى 
يف تايلند ومجهورية الو الدميوقراطية الشـــــــــــعبية، كان يتم حصـــــــــــاد اجلراد يف النطاق الرب ي، ما أد ى إىل إمدادات و  

ثارة قضــــــايا ســــــالمة األغذية. ويف اآلونة األخرية، وضــــــعت مؤســــــســــــات عديدة صــــــغرية متقلبة من هذه األغذية املغذية وإ
  Durstومتوســــــــــــــطــة النطــاق أســـــــــــــــاليــب لرتبيــة اجلراد من أجــل تثبيــت وزيــادة إنتــاجــه وتوفري دخــل إضـــــــــــــــايف للمزارع ن )

 (.Hanboonsong ،2015و

اطا احللوة يف حماصــــــــــــــيل حمددة )مثل البططريقًة هامة لدمج مزيد من املغذيات الدقيقة  البيولوجيوميثل التدعيم  
 ة املــدع مــة بيولوجيــًاش واهلنــد، والــذر بــالزنــك يف بنغالدي بيولوجيــًااملــدع م  ذات اللــب  الربتقــايل يف أوغنــدا وموزامبيق، واألرز  

الدقيقة  تيف نيجرييا وزامبيا( هبدف توفري مغذيات دقيقة حمددة لألشــــخاا املعر ضــــ ن لنقص يف املغذيا (لفأ)بالفيتام ن 
 (.2007، وآخرون Tomlinsوخباصة يف آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )

 نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية في النظم الغذائية التقليدية والمختلطةحماية 
ستويات متتشكل نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية من ممارسات ونظم معرفية هامة وجارية، وحتافظ على  

زراعيـة األمن الغـذائي والتغـذيـة يف األجـل الطويـل. ويُقـد ر أن النظم الحتقيق عـاليـة من التنوع البيولوجي اليت تســـــــــــــــاهم يف 
، Altieriو Koohafkanيف املــائــة من زراعــات أحــاديــة األنواع ) 60و 20املتنو عــة تنتج غال ت أعلى بنســــــــــــــبــة ترتاوح ب ن 

وليفيا يف دولة ب األصـــليون( أن األصـــناف التقليدية اليت يزرعها املزارعون 2011) ونوآخر  Swiderska(. وقد أظهر 2010
ا تكون أصـــــــــــناف م غالًباأكرب. كذلك،  اًل املتعددة القوميات والصـــــــــــ ن وكينيا تؤدي إىل غال ت أعلى وتوف ر للمزارع ن دخ

رتاث الزراعي ذات نظم الالقاســـية، فضـــاًل عن أن احملاصـــيل التقليدية حبد  ذا ا أكثر مالءمًة للمشـــاهد الطبيعية واملناخات 
 األمهية العاملية تقل ل إىل احلد  األدل استخدام املياه، وحتس ن الرتبة وحتمي املوارد الطبيعية األخرى، مبا مينح هذه النظم أمهية

اخاصــة يف وجه تغري  املناخ. وهي تدعم  (. Altieri ،2010و  Koohafkanالزراعات التقليدية وســبل العيش الريفية ) أيضــً
 واألمساك. ب ن األرز   الذي جيمع نظام الزراعة املتكامل التقليدي يف الص ن 14اإلطار ويرد يف 
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توف ر اإلنتاج  األمساك يف حقول األرز   اســـــتزراعســـــنة. فذن  1700 أكثر من األمساك، وهي ممارســـــة قدمية العهد يف الصـــــ ن، إىلو  األرز   النظم الزراعية اليت جتمع ب ن ترقى
لدقيقة. اجلودة واألســــاســــية لألمحاض الدهنية وكميات كبرية من املغذيات ا العاليةمن أجل توفري الربوتينات  جًداالضــــروري لألمن الغذائي واألمساك اهلامة  املتزامن لألرز  

اجلودة للسكان احمللي ن.   لعاليةااألمساك وأجسام حية مائية أخرى متناواًل من املغذيات  كثيفة، إمنا توف ر التغذية اليت تتيحهامقارنًة بالنظم الأدل عامًة  رز  وتكون غل ة األ
الطبيعي الذي يعز ز  التســـــــميداليت تســـــــتفيد من األمساك وأجســـــــام حية مائية أخرى، وبفضـــــــل األرز  كذلك، تتعز ز االســـــــتدامة البيئية بفضـــــــل إدارة اآلفات يف حماصـــــــيل 

 املمارسات الزراعية السليمة من الناحيت ن البيئية واالقتصادية.

 Gupta (2004.) و  Halwart(؛ 2006) وآخرون Burlingame(؛ 2001/ مركز األمساك العاملي )IIRR : منظمة األغذية والزراعة/املصادر

 

 
 ولوجي الزراعي المحلي في النظم الغذائية التقليديةحوافز لحماية األغذية البرية والتنوع البيإعطاء 

كما ذُكر آنفاً، ألقت الدراســــــــــــات الضــــــــــــوء على الرتابطات اإلجيابية ب ن التنو ع يف املزرعة وتنو ع األمناط الغذائية  
(Jones ؛ 2014، وآخــــرونRemans ؛ 2011، وآخــــرونFigueroa ؛ 2009، وآخــــرونMasset ؛ 2012، وآخــــرون

Jaenicke  وVirchow ،2013 ما تكون النظم الغذائية التقليدية مدعومة بنظم معرفية لدى السكان األصلي ن.  غالًبا(. و
ســـتخدم  41وهي تعتمد على التنوع البيولوجي الزراعي

ُ
، والذي  أحيانًااحمللي لدى الســـكان األصـــلي ن امل على  و غري كاف.

له االســــــــــــــتخدام املســــــــــــــتدام للموارد الربية ا غالًبا رفيع ملتأتية من الغابات والنظم اإليكولوجية املائية )فريق اخلرباء الما يكم 
(. ومن املتوقع أن يؤثر التنو ع البيولوجي الزراعي على تنو ع األمناط الغذائية يف 2017ب، 2014املســــــــــتوى املعين بالتغذية، 

اض ال  أن هذا االفرت األغذية. غرياحلصـــــــــول على جمموعة أوســـــــــع من من لناس متك ن االنظم الغذائية التقليدية من خالل 
. وقد أظهرت دراســــــــــــــة ُأجريت يف مناطق ريفية يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية أن العديد من األســــــــــــــر مل ينطبق دوًما

 Gnetumتســــــــــــتخدم التنو ع الكبري من النباتات الربية الصــــــــــــاحلة لألكل حيث تكون ميزات تغذوية مثرية لالهتمام )مثالً 

africanum وTreculia Africana  أو أراضــــــــــــــي البور أو حول املنــازل ) يــة يف الغــابــات( متــاحــة حبرTermote وآخرون ،
لت(. و 2012 ج  ( ويف كينيا حيث مل ُيرتَجم هذا التنو ع، يف 2014، وآخرون Boedeckerنتائج مماثلة جنوب بنن ) ســــــــــــــُ

ذائية لألمهات أو اختالفات يف تنوع األمناط الغ املناطق حيث تتمتع املشــــــــــــــاهد الطبيعية بتنو ع بيولوجي زراعي أكرب، إىل
 (.2017، وآخرون Mitukiمقدمي الرعاية أو األطفال )

توف ر األغذية  تراجع ،ما ُتذكر عن الرتاجع يف اســـــــتخدام األنواع الغذائية األصـــــــلية غالًباومن ب ن األســـــــباب اليت  
ألراضــي األرض ألغراض الزراعة؛ والصــعوبات يف اســتعادة الربية واملســتمدة من الغابات بســبب احلصــاد املفرط، وتنظيف ا

؛ وتصـــو رات الســـكان احمللي ن بشـــأن األغذية الربية بوصـــفها "أغذية للفقراء"؛ وخســـارة وحياز ا أو ضـــمان احلصـــول عليها
اديات صـــــــــــــاملعارف التقليدية؛ وعبء العمل الكبري جلمع األغذية التقليدية وجتهيزها وإعدادها؛ والدمج الضـــــــــــــعيف يف اقت

 (.Pretty ،2010و  Bharucha؛ 2009السوق والعوملة )منظمة األغذية والزراعة، 

وجي االبتكار للمســــــــــــــاعدة يف احملافظة على التنوع البيول جماالت ويف هذا الســــــــــــــياق، ينبغي النظر يف جمال ن من 
صــفات البيئية، زج ب ن الصــفات التغذوية وال، من خالل املاط الغذائية يف هذه النظم: أواًل الزراعي ومحايته بالنســبة إىل األمن

                                                      
يشـــمل مجيع مكونات التنوع البيولوجي ذات الصـــلة باألغذية والزراعة ومجيع مكو نات التنوع البيولوجي مصـــطلح واســـع التنوع البيولوجي الزراعي" "  41

ظام احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة على املســــــــــتوى الوراثي وعلى مســــــــــتوى األنواع والنالنظم اإليكولوجية الزراعية؛ ونوع وتباين  تشــــــــــك لاليت 
ولوجي؛ اُنظر )اتفــــاقيـــة التنو ع البي  الســـــــــــــــتمرار الوظــــائف الرئيســـــــــــــــيــــة للنظــــام اإليكولوجي الزراعي، وهيكليتــــه وعمليــــاتــــه ناإليكولوجي، الضـــــــــــــــروري

https://www.cbd.int/agro/whatis.shtml) 

https://www.cbd.int/agro/whatis.shtml
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ملنافع  املواســــــــــــــم، ميكن أن يبدأ املزارعون برؤية اخاليل عن توف ر األغذيةمثل القدرة على حتم ل اجلفاف وامللوحة، فضــــــــــــــاًل 
ا واســـتخدامها ) ئية ا، ســـتكون التحســـينات يف تنو ع األمناط الغذ(؛ ثانًيا2016، وآخرون Fanzoاملتعددة النامجة عن صـــُو

 (.2017، وآخرون Mitukiللتنوع البيولوجي الزراعي ) ت خدمات اإلرشاد الزراعي اهتماًماوجود ا ممكنة فقط إذا أول

 تحسين الروابط بين المزارع المحلية والوجبات المدرسية

ويف الوقت  ،بلدان عديدة برامج "من املزرعة إىل املدرســة" لتحســ ن توفري األغذية املغذية يف املدارس أطلقتلقد  
بطة ب ثار برامج أن النتائج املرت معذاته حتســــــ ن الروابط ب ن املزارع ن واملدارس وإقامة ســــــوق مضــــــمون للمزارع ن احمللي ن. و 

"من املزرعة إىل املدرســــــة" أو لية، غري أُا تشــــــري إىل بعض االجتاهات احملتملة يف تغيريات الســــــلوك اليت قد تؤدي إىل أمناط 
اثر لألطفال فيما توف ر غذائية صــحية أك (. ويف 2008، وآخرون Joshiا للمنتج ن احمللي ن )مســارات دخل أكثر تنوعً  أيضــً

شــامل للتنمية لتحســ ن األمن الغذائي يف الربنامج ال رئيســًيا درســية املزروعة يف املنزل تدخاًل ، اعُتربت األغذية امل2003عام 
قد نف ذ برامج التغذية املدرســـية، مشل أكثر من  بلًدا أفريقًيا 54من أصـــل  47، كان 2014. وحىت عام 42الزراعية يف أفريقيا

حملًة عامة عن برامج "من  15اإلطار  عطي(. وي2016، وآخرون Fernandesمنها أغذية مدرســــــــــــية مزروعة يف املنزل ) 20
 يف منطقة البحر الكارييب. املزرعة إىل املدرسة"

خل التغذوي القائمة على احلدائق )أي الربامج اليت تتيح للشـــــــباب وخلص اســـــــتعراض منهجي إىل أن برامج التد 
 تجربة أثناء العمل قد تؤثر على متناول هذهالزراعة وحصاد وإعداد جمموعة واسعة من اخلضار وبعض الفاكهة من خالل 

ا وتكســـــــــاس( نيســـــــــوتاليفورنيا وجنوب كارولينا وكنســـــــــاس وأوكالهوما ومكيداهو و ية( يف بعض الواليات األمريكية )أاألغذ
تناول  ان جير ب األطفال األصــغر ســنً تناول املزيد من الفاكهة واخلضــار من جانب الشــباب، وإرادة أكرب يف أ تشــج ع على

 (.2009، وآخرون Robinson-O’Brienالفاكهة واخلضار )

 البحر الكاريبيمنطقة برامج "من المزرعة إلى المدرسة" في  15اإلطار 

ملائدة" هبدف لتعزيز مبادرة "من املزرعة إىل ا عات الزراعة والتعليم والصــــــــــــحة مًعاوترينيداد وتوباغو، عملت قطا يف ســــــــــــانت كيتس ونيفيس
( حتســــــ ن األمناط الغذائية لدى األطفال من خالل 1: )هي معاجلة الســــــمنة لدى األطفال. ويقوم هذا الربنامج على ثالث ركائز أســــــاســــــية

( وتوفري التجهيزات للمزارع ن 3شـــــراء املنتجات من املنتج ن احمللي ن؛ )و ( 2ألغذية احليوانية املصـــــدر؛ )زيادة اســـــتهالك الفاكهة واخلضـــــار وا
يف جمال سالمة  اعلى نطاق صغري هبدف تعزيز إنتاج الفاكهة واخلضار احمللية على مدار السنة. كذلك، تلق ى موظفو خدمات الطعام تدريبً 

 األغذية.
 بعد احلصاد منذ بداية الربنامج. كما أن األطفال يف املدارس املشاركة يف برنامجيف مرحلة ما تراجعت اخلسائر  الغال ت فيما أيًضاوازدادت 

ًة على ذلك، أتى عالو و "من املزرعة إىل املائدة" اســـــتهلكوا كمية أكرب من الفاكهة واخلضـــــار مقارنًة باألطفال يف املدارس غري املشـــــاركة فيه. 
 ن مقارنًة بغياب تام حمليفاكهة واخلضـــار اليت مت  توفريها للمدارس ضـــمن برنامج "من املزرعة إىل املائدة" من منتج ن يف املائة من ال 90حىت 
 للمنتجات الطازجة احمللية قبل إطالق الربنامج. تقريًبا

 (.2016) وآخرون Phillip(؛ 2015) وآخرون Lowitt: املصادر

  

                                                      
42  http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml 

http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml
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 ئية المختلطة والحديثةتعزيز الزراعة الحضرية في النظم الغذا

يف ظل تزايد التوســـــــع احلضـــــــري، يزداد التفكري يف نظم الزراعة احلضـــــــرية ودورها يف إطعام املدن. وتتشـــــــكل الزراعة  
اعة ات الشحن والشرفات، املستخدمة لزر يو حااحلضرية من "مناطق صغرية داخل املدن، مثل العقارات الشاغرة، واحلافات، و 

ت صــــغرية أو أبقار حلوب لالســــتهالك اخلاا أو بيعها يف أســــواق جماورة" )منظمة األغذية والزراعة، احملاصــــيل وتربية حيوانا
1999.) 

ومثة إمكانية كبرية يف إطار الزراعة احلضــــرية لزراعة األغذية يف مســــاحات خضــــراء وعلى أســــطح املباين وبشــــكل  
ط ةتوســـــــــــــــاملض و ةنخفــمن البلــدان امل بلــًدا 15ل (. وب ن  حتليــل أخري مشــ2010، وآخرون de Bonعــامودي على املبــاين )

(. Tasciotti ،2010و Zezzaيف املائة ) 69و 11الدخل أن  نسبة سكان املدن املشارك ن يف الزراعة احلضرية تراوحت ب ن 
اوإضــــافًة إىل اإلنتاج البحت لألغذية، تســــاهم الزراعة احلضــــرية   لناسيف اســــرتجاع املســــاحات احلضــــرية وتعيد ربط ا أيضــــً

 (.Baker ،2004" )الغذائيةواطنية املبأغذيتهم مبا يساهم بالتايل يف ما يسم ى "

حداث اســـــــــتويف مدن خمتلفة، تدعم الســـــــــياســـــــــات والربامج )من خالل توفري األرض، واملدخالت والتدريب(  
اصــــة يف خ حضــــرية تتيح للناس إنتاج واســــتهالك أغذية صــــحية، وخباصــــة اخلضــــار. وتت ســــم هذه احلدائق بأمهيةحدائق 

من  هكتارًا 22. ويف روزاريو، األرجنت ن، مت  حتويل ث يكون احلصـــــــــــــول على اخلضـــــــــــــار حمدوًداالصـــــــــــــحاري الغذائية حي
أُقيمت  فقد . وأم ا يف كيتو، إكوادور،2013عام يف شــخص على البســتنة  400األراضــي إىل حدائق كما جرى تدريب 

. 2015و 2002شخص ب ن عامي  19 200راضي ومت  تدريب هكتاراً من األ 2 924 متتد على مساحةحديقة  2 700
شكل تدريب فين وتدريب على األعمال حديقة بالدعم على  60إىل  50 سنويًا ويف كيب تاون، جنوب أفريقيا، حتظى

 (.2017)فريق اخلرباء الدويل املعين بالنظم الغذائية املستدامة، 
ملة وث ومجع البيانات لتحســــــ ن فهم املســــــامهة احلالية واحملتومن الضــــــروري القيام باســــــتثمارات إضــــــافية يف البح 

على تنمية الزراعة املفروضـــــــة ( وكســـــــر القيود احلالية 2013، وآخرون Orsiniللزراعة احلضـــــــرية يف األمن الغذائي والتغذية )
دعم اخلدمات املوارد و  واملياه، وحمدودية الوصــــول إىل يضــــااحلضــــرية، مبا يف ذلك حيازة األراضــــي غري املأمونة، وتلوث األر 

 (.Tasciotti ،2010و  Zezzaوغياب اإلقرار من جانب السلطات يف املدينة )
 تحسين سبل عيش النساء المنتجات

ينبغي للتدخالت الســـــياســـــاتية املصـــــم مة لتمك ن املرأة من العمل يف القطاع الزراعي وحتســـــ ن احلالة التغذوية أن  
 Malapitباألمهية للتوصـــــــــــــل إىل نتائج يف ســـــــــــــياق حمدد ) ســـــــــــــممتك ن املرأة اليت تت  تســـــــــــــتند إىل حتديد اجملاالت يف إطار 

مجع البيانات املصــــــــــــــن فة حســــــــــــــب النوع االجتماعي قد يكون أكثر منهجيًة، ورغم  أن   مع(. و Quisumbing ،2015و
( إىل أن النساء يؤدين 2014 ب،2011نظر مثالً منظمة األغذية والزراعة، اُ االختالفات اإلقليمية، تشري البيانات املتاحة )

ري النظامية يف ما يشــاركن بشــكل أكرب يف األنشــطة غ غالًبايف الزراعة التجارية ويف القطاع الرمسي للغابات، وأُن  أقل   دورًا
أنشـــــطة الكفاف  تُعد  ما  غالًبا( أنه 2012) وآخرون Verhartجمال إنتاج األغذية أو مجعها لالســـــتخدام املعيشـــــي. ويعترب 

ح ن يصـــــــــبح  اج مابذنت قدر ا على التحك ماملنزلية وأنه يف هذا اإلطار، ميكن أن ختســـــــــر املرأة   ن  اه كامتداد ملســـــــــؤوليهذ
 .إنتاًجا جتاريًا أو نقديًا
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كذلك، تشك ل القيادة يف اجملتمع احمللي والتحك م باملوارد احليوية املادية املتصلة باإلنتاج جماالت واعدة للتدخل السياسات 
(. ويف غامبيا، تتحك م املرأة 2014، وآخرون Sraboniمن أجل متك ن املرأة وحتســ ن األمن الغذائي لألســرة يف بنغالديش )

كان رجال ولذا،  التلك املشـــــاريع ، اســـــتهدفت مت  تنفيذ عدة مشـــــاريع جديدة لزيادة إنتاج األرز   . ولكن عندمابزراعة األرز  
رصد هذه الربامج، إذ من املمكن أن يدفع مزيد من العمل املأجور بالنساء  يًضاأ(. وينبغي Dey ،1981) مصريها الفشل
اإىل التحو ل إىل  أن هذه األغذية تصـــبح متاحًة بشـــكل أكرب. وهذا و الوجبات، ال ســـيما  يعن طه األغذية اجلاهزة عوضـــً

ر أن العالقة ب ن متك ن املرأة وحتســــــــــ ن التغذية ليســــــــــت بســــــــــيطة أو خطية ) ؛ 2013، وآخرون van den Boldقد يفســــــــــ 
Bhagowalia ب؛ 2012، وآخرونMalapit  وQuisumbing ،2015 ؛Sraboni كما أن احلصــــــــول 2014، وآخرون .)

اعلى أصـــــــــــول توف ر الوقت يف التكنولوجيا وعلى رأمسال قد يقل ص   Komatsuعمل املرأة وأعباء الوقت يف الزراعة ) أيضـــــــــــً
 (.2015، وآخرون

 رأة اليت متلك أرًضاأن تتمتع امل . ففي نيبال، من املرجحمتفاوتةة ملكية املرأة لألراضي آثار عن زياد أيًضاوتتأتى  
(. إمنــا يف أوغنــدا، Allendorf ،2007الوزن )نقص بقــدرة أكرب على اختــاذ القرارات، فيمــا يكون أطفــاهلــا أقــل عرضـــــــــــــــًة ل

اء تقزم لدى أطفاهلن بل اقرتنت بتعليم النســـــــــــأظهرت دراســـــــــــة أن ملكية النســـــــــــاء لألراضـــــــــــي مل تقرتن برتاجع معدالت ال
(Wamani ومن الضروري بذل جهود إضافية لفهم الدور الذي تلعبه املرأة يف األغذية واإلنتاج الزراعي 2004، وآخرون .)

 يبشـــــكل أفضـــــل، واالط الع على إمكانية حصـــــوهلا على املوارد، واإلقرار بالعبء املزدوج للعمل املأجور وغري املأجور الذ
 تتحم له من أجل تصميم تدخ الت فعالة لتحس ن التغذية.

 الخاصة باألنماط الغذائية والتطوير في مجال الزراعة دة توجيه البحوثاإع

ملة اليت احلكومات يف حتديد الســــياســــات والربامج احملت طوير يف جمال الزراعةاالســــتثمار يف البحوث والت قد يســــاعد 
(، وطريقة انتقال األغذية عرب سلسلة اإلمداد، Rosegrant ،2015و Perezسات اإلنتاج )ميكن توسيع نطاقها لتحس ن ممار 

 التطوير يف جمال الزراعةو على ســـبيل املثال، أظهر االســـتثمار يف البحوث فمبا يؤدي الحًقا إىل حتســـينات يف األمناط الغذائية. 
(. وإذا  Heisey ،2007و Fuglieية يف احملاصيل األساسية )يف الواليات املتحدة األمريكية أنه حمر ك رئيسي ملكاسب اإلنتاج

كانت انعكاســات هذه الزيادات يف إنتاجية احملاصــيل األســاســية تؤدي إىل نتيجة غري متوخاة تتمثل يف جعل األغذية العالية 
املغذيات مثل الفاكهة بالتجهيز والفقرية باملغذيات أرخص مثًنا، فذن اســــــــــــتثمارات مماثلة يف البحوث والتنمية حملاصــــــــــــيل غنية 

واخلضــار، واألغذية احليوانية املصــدر واألنواع املهملة واملســتخدمة على  و غري كاف. قد تفضــي إىل حتســينات يف اإلنتاجية، 
والتطوير من أجل أمهية البحوث  16اإلطار احلصــــــــــول على تغذية أفضــــــــــل. ويب ن  حتســــــــــ ن فرا يؤدي إىل  قداألمر الذي 

نواع املهملة واملســـــــتخدمة على  و غري كاف. كجزء من النمط الغذائي احمللي يف واليات ميكرونيزيا تســـــــليط الضـــــــوء على األ
 املتحدة.
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 : تعزيز التنوع البيولوجي المغذي في واليات ميكرونيزيا المتحدةليكن إنتاجنا محلًيا 16اإلطار 

ة املستوردة ت هامة عن أمناطها الغذائية باجتاه اعتماد. متزايد على األغذي، شهدت واليات ميكرونيزيا املتحدة حتو الاملاضيةيف العقود القليلة 
وغري الصــــحية. وقد اســــُتبدلت األنواع واألصــــناف احمللية املغذية من اجلذريات والدرنات والفاكهة واخلضــــار مبنتجات حبوب عالية التجهيز 

اض الســـــــكري واألمر داء مللح والدهون املشـــــــبعة. كما أن الســـــــمنة و أي منط غذائي لحتوي على كميات عالية من الســـــــكر، وا -وحلوم دهنية
 شك لت شواغل يف جمال الصحة العامة يف واليات ميكرونيزيا املتحدة. (لفأ)املرتبطة بنقص الفيتام ن 

الكارات، واملوز  لتحديد أغذية نباتية حملية، مثل موز 1998وملعاجلة هذه املشـــــاكل يف النظم الصـــــحية والغذائية، ُبذلت جهود منذ عام 
اللب  األصــــــــــــــــفر الذي قد  يبالبيتاكاروت ن، وغريه من املوز ذ جًداربتقايل من بونباي )يف واليات ميكرونيزيا املتحدة( الغين الاللب   وذ

يرة يف ز . وقد وج هت اجلزء األكرب من هذا العمل مجاعة أغذية اجل(لفأ)خيف ف مشــــــاكل التغذية، وخباصــــــة األمراض املتصــــــلة بالفيتام ن 
بونباي، وهي منظمة وطنية غري حكومية تعمل لتعزيز إنتاج واســــــــــتهالك وتســــــــــويق التنو ع النبات املغذي احمللي من خالل احلملة الوطنية 

 بعنوان "ليكن إنتاجنا حملياً".

تنو ع البيولوجي احمللي. مع لتعزيز الوتشــاركي وقائم على اجملت وقائم على األعراق البشــرية ومت  اعتماد ُج واســع النطاق مشــرتك ب ن الوكاالت
: ركز  أو هلما "لتكن منتجاتنا صــــــفراء" على األصــــــناف ذات اللب األصــــــفر، مبا يف ذلك موز الكرات، فيما كان وكان هناك شــــــعاران هامان

بئة التنوع البيولوجي لتع يدةطرق عدوعز ز إنتاج واســـــــــتهالك مجيع األغذية احمللية. واســــــــــُتخدمت  نطاقًاالثاين "لتكن منتجاتنا حملية" أوســـــــــع 
يف الزراعة، والطهو  تايالزراعي مبا يف ذلك: حلقات دراســـية؛ ومواقع جتريبية للحديقة احلاوية؛ وزيارات مدرســـية؛ وتوزيع مواد الزراعة؛ ومبار 

فزيون ، والتلةحف واإلذاعلرضــاعة؛ ولوحات إعالنية؛ ووســائل اإلعالم )الصــالشــباب؛ ونوادي اوخســارة الوزن؛ وملصــقات إعالنية؛ ونوادي 
؛ ووصـــفات؛ وطوابع بريدية وطنية ملوز الكرات، وغريه من املوز ذ اللب  األصـــفر  يوالفيديو(؛ ومنشـــورات ونشـــرات إخبارية وكتي بات؛ وأغان.

 وأغذية أخرى؛ وبطاقات بريدية، وبطاقات هاتفية، وقمصان، وأقالم حرب ورصاا؛ وبنك جينات؛ وأفران فحم.
لية قبل اكتشــــاف اللب  األصــــفر يف األســــواق احمل ية كثرية على تأثري التدخل. ومل يتم  بيع موز الكرات وغريه من أصــــناف املوز ذوتتوف ر أدل  

، يتم بيع موز الكرات وأصــناف أخرى من املوز، وهي متاحة يف مجيع أســواق األغذية 1999. ومنذ عام 1998حمتواها الغين باملغذيات عام 
 األغذية املستوردة. أيًضارى تبيع احمللية ومتاجر أخ

وجرى تطوير هذا النهج الناجح القائم على اجملتمع احمللي حبيث يتحو ل إىل جمموعة من اخلطوط التوجيهية اليت ميكن أن يستخدمها آخرون 
 لضمان دمج التنوع البيولوجي احمللي من أجل تعزيز نتائج تغذوية أفضل.

 Johnson (2013.) و  Engelberger(؛ 2011) Engelberger: املصادر

 

 والمراعية للتغذية مناخًياتوسيع نطاق النهج الذكية 

ضــــرورية لألغذية اليت ميكنها احلفاظ على املســــتويات ال واملراعية للتغذية مناخيًاالنـُُهج الذكية ينبغي توســــيع نطاق  
ية، وهي التدخالت على صـــــــــــــعيد مدخالت إنتاج األغذاملغذية فيما تقل ل إىل احلد  األدل اآلثار البيئية للزراعة. وتت ســـــــــــــم 

أ(. كذلك، فذن تنو ع احملاصــيل والثروة احليوانية 2017، وآخرون Fanzoاملرحلة األوىل يف ســلســلة اإلمداد، بأمهية أســاســية )
اوجودة الرتبة واحلصـــــــــول على املياه يزيد إنتاج احملاصـــــــــيل والتغذية، وميكنه  اط الغذائية. ع األمنمســـــــــتوى تنو   أن يرفع أيضـــــــــً

وحتســــــــ ن جودة الرتبة، ورفع  43وتشــــــــمل هذه التدخالت مثالً زيادة الري  لتوفري كمية أكرب من املياه املوثوقة للمحاصــــــــيل،
مســـــتوى تنو ع أصـــــناف احملاصـــــيل وســـــالالت الثروة احليوانية لزيادة القدرة على الصـــــمود يف وجه احلرارة واجلفاف واآلفات 

 واألمراض.

                                                      
ا  حول العامل. إمنا قد تفضـــــيق صـــــغريالري املوثوق أســـــاســـــي لتحســـــ ن قدرة ســـــبل العيش على الصـــــمود لدى العديد من املزارع ن على نطا  43  أيضـــــً

إىل آثار سلبية على املزارع ن واجملتمعات احمللية، وخباصة بالنسبة إىل املزارع ن على نطاق صغري والسكان األصلي ن، من خالل  السيءممارسات الري  
 (.2015ين بالتغذية، متل ح الرتبة مثالً أو االستغالل املفرط للموارد )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املع
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ميكن أن تكون طريقة ختزين األغذية بعد حصـــــادها وتوزيعها هامة لضـــــمان حصـــــول املســـــتهلك ن على أغذية  
آمنة ومغذية وتقليل اهلدر والفاقد منها يف الوقت ذاته. كذلك، قد تكون التكنولوجيات واالبتكارات اليت تســــــــــــــتوجب 

 .أيًضاموارد قليلة هامة 
 غذيةالحد من الفاقد والمهدر من األ

مليار  1.3ما يقارب أي  - لالســــتهالك البشــــريواملخصــــصــــة إىل أن حوايل ثلث األغذية اليت يتم إنتاجها  نظرًا 
يف وجه  ئيســـــًيار  الفاقد واملهدر من األغذية حتديًايُفقد أو يُهدر على الصـــــعيد العاملي، يشـــــك ل احلد  من  - طن يف الســـــنة

أ(. وقد حد د فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى املعين 2014فيع املســـتوى املعين بالتغذية، األمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء الر 
أ( الظروف غري املالئمة للتخزين والتوزيع والبنية التحتية غري املناســــبة كأســــباب رئيســــية للفاقد واملهدر من 2014بالتغذية )

واعتماد  تحتية اخلاصــــــــــــــة بالتخزين والتوزيع، وتطويراألغذية. كذلك، فذن االســــــــــــــرتاتيجيات الرامية إىل حتســــــــــــــ ن البنية ال
على النظم الغـذائيـة من خالل احملـافظـة على األغـذيـة القـابلـة للتلف وزيـادة عمر  يف العمقتكنولوجيـات جـديـدة قـد يؤثر 

بعض املدن، مثل هونغ كونغ وســــــــــان  عمدب(. وت2015املنتجات وحتســــــــــ ن ســــــــــالمة األغذية )منظمة األغذية والزراعة، 
تنفيذ ســــــياســــــات للحد  من الفاقد واملهدر من األغذية ومعاجلة مشــــــكلة األغذية اليت متأل املكب ات، مبا إىل ســــــيســــــكو، فرن

 (.2017يسب ب انبعاثات غازات الدفيئة ويلو ث املياه )فريق اخلرباء الدويل املعين بالتغذية املستدامة، 

ئمة للتخزين الســــــياســــــات على تطوير البنية التحتية املالجيب أن ترك ز في النظم الغذائية التقليدية والمختلطة،  
جات متصــــلة من األنشــــطة اليت حتافظ على نطاق مع ن من در والتوزيع، مبا يف ذلك ســــالســــل التربيد، وهي تعين ســــلســــلة 

ســل التربيد أ(. وُتســتخدم ســال2014)فريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين بالتغذية،  احلرارة من نقطة اإلنتاج وحىت املســتهلك
األمساك و  بصـــــــورة أســـــــاســـــــية لألغذية القابلة للتلف مثل اخلضـــــــار والفاكهة واألغذية احليوانية املصـــــــدر مبا يف ذلك اللحوم

لفاكهة . وقد بي نت الدراســــــــــــــات يف اهلند وإثيوبيا وزامبيا أن نقل اعايلالتغذوي التوى احملومنتجات األلبان والبيض، ذات 
ت أســــــاســــــي للحد  من التلف، وزيادة ســــــالمة األغذية، وحتســــــ ن تنو ع األمناط الغذائية وإقامة واخلضــــــار واحلليب بالثالجا

  Hawkes؛2008، وآخرون Wiersinga؛ Chanakwa ،2006و Maheshwarللمنتج ن ) مســــــــتدامةأســــــــواق تصــــــــدير 
 (.Swanson ،2009؛ Ruel ،2011و
نة للتخزين والتوزيع. ويف ، جيري تطوير بعض التكنولوجياتوفي النظم الغذائية الحديثة   مقابل اختبار احملســــــــــــــ 

يف ذه التكـاليف هـتنخفض بعض هـذه التكنولوجيـات يف بلـدان مرتفعـة الـدخـل فقط بســــــــــــــبـب تكـاليفهـا، من املرجح أن 
أوســـع هلذه التكنولوجيات هبدف احلد  من الفاقد واملهدر من األغذية. وتشـــكل التكنولوجيا  املســـتقبل، مبا يتيح اســـتخداًما

الً عنها، مبا يف ذلك نظام حتديد املواقع الذي "يتيح لشـــــركات الشـــــحن والنقل رصـــــد اجلودة واحلد  من خماطر ااتلية مثالســـــ
ن تزداد على  و أ أيًضاتسليم الشحنات. ومن املرجح اختصار الوقت الالزم ل)وتكاليف( املطالبات اخلاصة باملسؤولية، و 

 (.2001، وآخرون Coyleللتلف فيما تستمر التكنولوجيات يف التكي ف" )أكرب الرحبية يف جتارة املنتجات القابلة 
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 الحفاظ على سالمة األغذية خالل مرحلة التخزين والتوزيع في النظم الغذائية التقليدية والمختلطة
د قميكن أن تلو ث الســــــــموم الفطرية )مبا يف ذلك األفالتوكســــــــ ن( املنتجات الزراعية يف احلقل وخالل التخزين. و  

 جدوى اســتخدام اســرتاتيجيات املكافحة البيولوجية للحؤول دون تلو ث احملاصــيل باألفالتوكســ ن املســتجدةبي نت البحوث 
(، مثل التكنولوجيات اليت تستخدم قدرة السالالت األصلية غري السامة لفطر 2010، وآخرون Milićevićبعد احلصاد )

نة للحد  من امث 17اإلطار ة. ويوف ر األفالتوكســــــــــــ ن اليت تتنافس مع الســــــــــــالالت الســــــــــــام الً عن تقنيات التخزين احملســــــــــــ 
 األفالتوكس ن يف غينيا.

 

 التدخالت ما بعد الحصاد للحّد من األفالتوكسين في غينيا 17اإلطار 

حراء، هي مادة وب الصــــــما يلو ث األغذية األســــــاســــــية مثل الذرة والفول الســــــوداين يف مجيع أ اء أفريقيا جن غالًباإن األفالتوكســــــ ن، الذي 
صاد تدخل قائم على اجملتمع احمللي لتحس ن ممارسات ما بعد احل كان هناكمسببة للسرطان وميكن أن تؤدي إىل اختالل يف منو األطفال. و 

 عطىأمبــا يف ذلــك الفرز والتجفيف والتخزين من خالل توفري تــدريــب ومواد ملرة واحــدة يف عشـــــــــــــــر قرى يف منطقــة كينــديــا يف غينيــا. وقــد 
مســـــــتشـــــــارون زراعيون لدى احلكومة احمللية التوجيهات ملزارعي الكفاف بشـــــــأن رزمة. من التدخالت من أجل حتســـــــ ن عملية جتفيف الفول 

 رصد االمتثال بعد ثالثة ومخسة أشهر من التدخل. واضطلعت عشر قرى أخرى يف املنطقة بدور املراقبة. أيًضا. ومت  وختزينه السوداين
شــــــخص فوراً بعد احلصــــــاد ح ن جرى التدخل، وبعد  600يف الدم لدى  نتائج ضــــــم  األفالتوكســــــ ن واأللبوم نتركزات  كذلك، جرى قياس

 5.5ت من األلبوم ن مع الوقو  ثالثة ومخســـــــــــــــة أشـــــــــــــــهر لتقييم أثر التدخل. ويف قرى املراقبة، ازدادت متوســـــــــــــــطات ترك زات األفالتوكســـــــــــــــ ن
بيكوغرام/مليغرام بعد مخسـة أشـهر. أم ا لدى املزارع ن الذين شـاركوا يف التدخل، فقد بلغت  18.7 بيكوغرام/مليغرام مباشـرًة بعد احلصـاد إىل

عالوًة على ذلك،  و بيكوغرام/مليغرام بعد مخســــــة أشــــــهر من احلصــــــاد.  8.0بيكوغرام/مليغرام، مث ارتفعت بشــــــكل طفيف إىل  7.2الرتكزات 
 يف املائة يف جمموعة التدخل. 20غري بائنة مقارنًة بنسبة  تركزات ضم  رى يف املائة من األشخاا يف القرى األخ ثن ناكان لدى 

 (.2005) وآخرون Turner: املصدر
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غذيات. ففي حمتوى األغذية من املأن تعزز لتدخالت الرامية إىل حتســــــــــــــ ن عملية جتهيز األغذية وتغليفها لميكن  
الية. وميكن احملســـتويات املما ُتطحن احلبوب األســـاســـية لُتحوكل إىل دقيق على  اغالبً النظم الغذائية التقليدية،  جتفيف  أيضـــً

زيد من مللية. أم ا يف النظم الغذائية املختلطة واحلديثة، فيمكن أن ختضــــع األغذية احملســــواق األالفاكهة وتغليفها ونقلها إىل 
معد ة لالســــتهالك. وبصــــورة عامة، معظم ســــكان العامل هم مشــــرتون  تجهيز لتتحو ل إىل أغذية معل بة أو جمم دة أو جمه زةال

 صافون لألغذية اليت مت  حتويلها من املزرعة على مستوى ما.

أو  سل القيمةسال امتدادتحمي القيمة التغذوية على التي تكنولوجيات الممارسات و السياسات و شجيع الوضع وت
 تزيدها

لتجهيز )مثل امرحلة غذيات الدقيقة أو إضافتها يف األغذية خالل ميكن وضع سياسات وبرامج للحفاظ على امل 
التدعيم(، أو إزالة املكونات األقل صـــــــح ة )مثل تغيري تركيبة املنتجات للحد  من الصـــــــوديوم والدهون املهدرجة(. وتشـــــــمل 

ات، غرار الفيتــ األمثلــة عن التجهيز الطحن، والتقشــــــــــــــري، واإلنبــات والتخمري من أجــل إزالــة مضـــــــــــــــادات املغــذيــات على
(. ومن Bloem ،2009و De Peeومثبطات الرتبســــــــ ن اليت تؤثر على امتصــــــــاا املغذيات األســــــــاســــــــية ) والبوليفينوالت
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؛ منظمة األغذية والزراعة، Gibson ،2007و Hotzالضـــروري توفري مزيد من األدل ة واحللول املتصـــلة بالتجهيز األســـاســـي )
إلنبات تكنولوجيات التجهيز على احملتوى من املغذيات والتوفري البيولوجي )مثل اج(. وال يزال ينبغي فهم تأثريات 2015

 والتخمري والغلي( بشكل أفضل على أن تأخذها مجيع اجلهات الفاعلة يف االعتبار.
فرتة صــــــــــــــالحية  طيلتكذلك، ميكن لطرق التجهيز والتغليف مثل التعليب والتجميد وتكنولوجيا تيرتا باك أن  

ن تضــــــــمن وصــــــــول األغذية القابلة للتلف إىل اجملموعات الضــــــــعيفة اليت ال ميكنها احلصــــــــول على منتجات األغذية، وأ
 طازجة أو حتم ل أسعارها.

 تسهيل، حسبما هو مالئم، استخدام تدعيم األغذية في النظم الغذائية التقليدية والمختلطة

ن 2 فصــــــــــــــلكما يبي نه ال  املغذيات ويف بعض احلاالت، النتائج  من تناولامل، بذمكان تدعيم األغذية أن لحســــــــــــــ 
ة من على توفري املغذيات لفئات كبري من حيث قدرته ( ألنه "ينطوي على منفعة مزدوجة 2013، وآخرون Dasالصــــــحية )

 هـ(.2015السكان من دون أن يتطل ب ذلك تغيريات جذرية يف أمناط استهالك األغذية" )منظمة الصحة العاملية، 
، وتدين نهاواالضــــطرابات النامجة ع خف ضــــت برامج معاجلة امللح باليود تضــــخم الغدة الدرقية على ســــبيل املثال، 

وجود  18اإلطار ب(. ويب ن  2014الوظيفة اإلدراكية، ونقص اليود يف البلدان من حول العامل )منظمة الصــــــــــــحة العاملية، 
الة اهليموغلوب ن واحلديد يف حتسـ ن ح جًدا باحلديد ناجًحاوقد كان التدعيم عاجلة امللح باليود. ملشـراكة ابتكارية يف إثيوبيا 

( من خالل جمموعة من األغذية املدع مة مبا يف 2012، وآخرون Gera؛ 2013، وآخرون Dasلدى النســــــــــــــاء واألطفال )
 Thuyت نام )ي(، وصـــــلصـــــة الســـــمك يف في2005، وآخرون Chenيف الفلب ن وصـــــلصـــــة الصـــــويا يف الصـــــ ن ) ذلك األرز  

(. ويتم الرتويج ملســــــــــــــحوق Gallego ،2002و Mannar) مجهوريــة فنزويال البوليفــاريــة( ودقيق الــذرة يف 2003، وآخرون
، وآخرون Bogardالســـــمك يف كمبوديا يف حماولة لتحســـــ ن متناول املغذيات خالل األيام األلف األوىل من حياة الطفل )

2015.) 

 

 مية وتعاونيات المنتجين لتحسين تغطية الملح المعالج باليود في إثيوبياشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكو  18اإلطار 

يف املائة  83ر من أن أكثب، قد ر معهد البحوث الصـــــحية والتغذوية يف إثيوبيا )املســـــم ى اآلن معهد الصـــــحة العامة يف إثيوبيا( 2005يف عام 
يتم قياســـــــــــــه مبوجب تركز اليود يف البول. كذلك، ُأشـــــــــــــري إىل أن  يعانون من نقص معتدل إىل حاد يف اليود، حســـــــــــــبما دارسمن تالمذة امل

نقص حاد يف وجود يف املائة لدى األمهات، األمر الذي يدل  على  36يف املائة لدى األطفال و 40معدالت تضـــــــــخم الغدة الدرقية بلغت 
. 2008عام يف يف املائة  4.7 إثيوبيا متدنية إذ بلغت عالوًة على ذلك، بي نت املسوحات أن تغطية امللح املعا  باليود لدى األسر يفو اليود. 

ا منذ يوملعاجلة هذه الفجوة يف التغطية، يقوم التحالف العاملي لتحســــــــــ ن التغذية بدعم الربنامج الوطين الشــــــــــامل ملعاجلة امللح باليود يف إثيوب
ا  باليود ح، واجملتمع املدين واملستهلك ن لزيادة توف ر امللح املعمن خالل املساعدة الفنية واملالية والعمل مع احلكومة، وصناعة املل 2009عام 

وذج اآلثار منواحلصـــول عليه بشـــكل مالئم يف إطار حتســـ ن النظام الغذائي الوطين. وقد وف ر التحالف العاملي املدخالت وطو ر القدرات عرب 
وصــــوالً إىل التنفيذ وإظهار اآلثار. ومتث ل أحد األنشــــطة احلامسة  من إرســــاء األســــس، ومراحل اإلعداد واإلطالق على التدعيم بأكمله، بدًءا

نتائج صندوق. وطين متجدد وقابل لالستمرار مع التوزيع ليود البوتاسيوم. وأشارت اليف النجاح يف إنشاء اليت كان يدعمها التحالف العاملي 
ازدادت إىل حد  كبري خالل فرتة قد أن تغطية امللح املعا  باليود  إىل 2014عام يف األو لية املتأتية عن املســـــــــــــــح الوطين للمغذيات الدقيقة 

يف املائة منها على ملح  42.7يف املائة من األســـــر لحصـــــل اليوم على امللح القليل اليود فيما لحصـــــل  95.2مشـــــاركة التحالف العاملي: وبات 
يف تأثري التدعيم  لية النامجة عن التجربة بالعي نات العشــــوائية اليت نظرتملعايري وطنية. أم ا البيانات األو   وفًقاُيضــــاف إليه اليود بشــــكل مالئم 

 حتسينات يف حالة اليود لدى األطفال وتطو رهم الذهين ومنو هم.وجود فقد بي نت قرية يف أمهرا،  60يف  شهرًا 36على األطفال دون عمر 
 (2016) وآخرون Garrett: املصدر
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 لنظم الغذائية المختلطة والحديثةتنظيم عملية تجهيز األغذية في ا

استهدفت السياسات والربامج اخلاصة بتجهيز األغذية يف بعض البلدان، الدهون املهدرجة والصوديوم للحد  من  
 (.2011عبء األمراض غري املعدية )منظمة الصحة العاملية/املنتدى االقتصادي العاملي، 

الرئيسي من الدهون املهدرجة. وقد دخلت يف إمداد األغذية يف  ا املصدر الغذائيوتشكل الزيوت املهدرجة جزئيً  
صالحيتها الطويلة.  إىل كلفتها املتدنية وفرتة نظرًايف األغذية اجملهزة  رئيسًيا العشرين، وسرعان ما أصبح مكونًاالقرن أوائل 

مبا ميه د الطريق لبلدان وواليات  ،2003ر الدهون املهدرجة املنتجة صــــــــــــــناعياً عام كانت الدامنارك البلد األول الذي حظو 
. ويف دامناركال يف اإلمدادات الغذائيةمن الدهون املهدرجة  تقريًبااحلظر أزال ومدن أخرى لتنفيذ ســــــــــياســــــــــات مماثلة. وقد 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مت  اعتمــاد ُج حملي أكثر إزاء حظر الــدهون املهــدرجــة. وكــانــت نيويورك املــدينــة األوىل يف 
الدهون املهدرجة يف املطاعم ومتاجر بيع الوجبات الســــــــــــريعة، األمر اليت فرضــــــــــــت حظرًا على لواليات املتحدة األمريكية ا

الذي حدا بواليات أخرى إىل اعتماد تدابري سياساتية مماثلة، عرب احلد  من كمية الدهون املهدرجة يف اإلمدادات الغذائية. 
" ُا مأمونةًة بأاملعرتف عام" صـــــــــفةغذية واألدوية يف الواليات املتحدة األمريكية إزالة ويف اآلونة األخرية، اقرتحت إدارة األ

 لدهون املهدرجة على نطاق البلد.ا يف البالد، مم ا يعين بشكل أساسي حظر ان الزيوت املهدرجة جزئيً ع

 ملهدرجة يف اإلمداداتآخر للحد  من توف ر الدهون ا م اإللزامي للدهون املهدرجة ًُجاكذلك، شـــــــــك ل التوســـــــــي 
ة توســـــــيم الدهون املهدرجة، األمر الذي دفع صـــــــناعاعتمدا بلدين أول  الغذائية. وكانت كندا والواليات املتحدة األمريكية

 Mozaffarianاألغذية إىل تغيري تركيبة منتجا ا مبا يؤدي إىل ختفيضـــــــــــات كبرية للدهون املهدرجة يف اإلمدادات الغذائية )
ختفيضـــــات يف الدهون املهدرجة يف مصـــــل  حدوث (، وقد صـــــادف ذلك2009، وآخرون Ratnayake ؛2010، وآخرون

 (.2013، وآخرون Downs؛ 2014، وآخرون Ratnayakeالدم )الواليات املتحدة األمريكية( وحليب الرضاعة )كندا( )
هلك ن ال يعون إىل أن املســـــت نظرًا" املســـــترتكميات عالية من امللح "على  وميكن أن حتتوي األغذية املعد ة واجمله زة  

(. وقد يشــــــــكل حتديد األهداف أو املعايري املوصــــــــى هبا أو 2012، وآخرون Heوجوده وقد ال يشــــــــعرون هبذه الكميات )
". ملســترتااإللزامية ملســتويات امللح يف فئات خمتلفة من األغذية إحدى الطرق األكثر فعالية للحد  من اســتهالك هذا امللح "

(. وتشري بعض األدل ة 2015، وآخرون Trieuقد وضع سياسات وطنية للحد  من امللح ) بلًدا 75، كان 2015وحىت عام 
من الضـــروري   يزال؛ لكن اليف بعض البلدان ســـلكياتوامل واملواقفاملعرفة، ن اســـتهالك الصـــوديوم بفضـــل حتســـ   تراجعإىل 

 (.2015، وآخرون Trieuإجراء مزيد من التقييمات الصارمة لربامج احلد  من امللح )

تأل ف من كان ي، و 2010واســــــــــتمر  حىت عام  2003عام يف ويف اململكة املتحدة، ُوضــــــــــع برنامج للحد  من امللح  
( 2( حتديد األهداف والعمل مع الصـــناعة لتغيري تركيبة األغذية من أجل احلد  من مســـتويات امللح؛ )1) هي ثالثة عناصـــر

نة حبيث يصــبح من األســهل على املســتهلك ن القيام خبيارات التشــجيع على اســتخدام توســيم األو  ؛ حي ة أكريصــغذية احملســ 
( وإطالق محالت والعمل مع منظمات غري حكومية لتوعية املســـــــتهلك ن بشـــــــأن اســـــــتهالك امللح. وطيلة فرتة الربنامج 3)

يف  70 وصــلت إىلمن امللح )للحد  من امللح اليت امتدت على ســبع ســنوات، حصــلت ختفيضــات كبرية يف حمتوى األغذية 
وديوم يف ز الصــافر إيف املائة ملســتويات الصــوديوم لدى البشــر، كما جرى قياســه طيلة  15املائة(، فضــالً عن ختفيض بنســبة 

 (.2012، وآخرون Wyness؛ 2014، وآخرون Heساعة ) 24البول ملدة 
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عرب ســـلســـلة اإلمدادات الغذائية، فهي تصـــل إىل فضـــاء البيع بالتجزئة من خالل  حاملا يتم إنتاج األغذية ونقلها 
اختتلف األســــواق إىل حد  بعيد يف ما توف ره إمنا و أنواع خمتلفة من األســــواق.  ول إليها واجلهات كيفية الوصــــ  من حيث أيضــــً
 القادرة على الوصول إليها.

 لنظم الغذائية التقليدية والمختلطةباألسواق في ا اتصال أصحاب الحيازات الصغيرةتحسين 
اأيزرعون فقط األغذية الســــتهالكهم اخلاا، يبيع معظمهم  أصــــحاب احليازات الصــــغريةيف ح ن أن بعض    يضــــً

ا وال لحتاجون للوصـــــــول إىل األســـــــواق احمللية فحســـــــب إمنا  ابعض األغذية اليت ينتجُو طنية. وعلى إىل األســـــــواق الو  أيضـــــــً
يف املائة من املزارع ن على نطاق صـــــــغري يف أســـــــواق غذائية حملية ووطنية )جلنة األمن الغذائي  80الصـــــــعيد العاملي، يعمل 

ادة إىل األســـواق واالســـتفأصـــحاب احليازات الصـــغرية (. وهناك العديد من احلواجز اليت حتول دون وصـــول 2016العاملي، 
(.  2013ية، خلرباء الرفيع املســـــــتوى املعين بالتغذمنها، واليت ينبغي جتاوزها من خالل الســـــــياســـــــات واالســـــــتثمارات )فريق ا

ىل بيع إما يضـــــــــــــطر املزارعون على نطاق صـــــــــــــغري  غالًباكذلك، فذن غياب التخزين، مبا يف ذلك التخزين البارد، يعين أنه 
، يصــبح من الصــعب اتمنتجا م بعد احلصــاد ح ن تكون األســعار منخفضــة. وبســبب غياب النقل والبنية التحتية للطرق

الوصـــول إىل األســـواق ويدفع املســـتهلك ن، خاصـــة يف املدن، إىل االعتماد بشـــكل أكرب أصـــحاب احليازات الصـــغرية ى عل
 أصــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــغرية الريفي ن االنقطاع ب ن يؤدي هذاTacoli (2003 ،)على األغذية املســــــــــــتوردة. وكما يبي نه 

عايري مكي فة. م االت، ينبغي إقامة أســــــــــواق جديدة وطبيقحل. ويف بعض ايف الريففاقم الفقر إىل تواألســــــــــواق احلضــــــــــرية 
اإىل قوة تفاوض أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية ولحتاج  و يف األســـــــواق، ميكن حتقيقها من خالل تعاونيات املزارع ن أ أيضـــــــً

عين منظمات أخرى، وقد تدعمها احلكومات واملنظمات غري احلكومية. كذلك، أوصــــــــــــى فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى امل
تغذية لدى توفري األغذية للمدارس وبرامج الألصــــــــــحاب احليازات الصــــــــــغرية بالتغذية بوجوب أن متنح احلكومات األولوية 

، وضعت جلنة األمن الغذائي العاملي قائمة 2016(. ويف عام 2013املؤسسية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتغذية، 
تجات أكثر الطلب على املن باألســواق. وتشــمل هذه التوصــيات جعلات الصــغرية أصــحاب احلياز بالتوصــيات بشــأن ربط 

 على معلومات عن أســـعار الســـوق واختاذ اإلجراءات لتثبيتأصـــحاب احليازات الصـــغرية وموثوقيًة، وزيادة حصـــول  اتســـاقًا
هيز ا م وحتســـــــ ن التجيف عملية اختاذ القرارات ودعم منظم أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغريةهذه األســـــــعار، وزيادة مشـــــــاركة 

 (.2016والتخزين والطرقات )جلنة األمن الغذائي العاملي، 
 " في النظم الغذائية المختلطة والحديثةصحّية أكثرتشجيع المتاجر الكبيرة على توفير أغذية "

ضــــــع الســــــياســــــات و تؤثر "ثورة املتاجر الكبرية" يف البلدان النامية على األمناط الغذائية والنتائج التغذوية. وينبغي  
والربامج لتشــــــــــــجيع املتاجر الكبرية على إمداد مزيد من املواد الغذائية التغذوية مثل الفاكهة واخلضــــــــــــار الطازجة بأســــــــــــعار 

غيريات تفقد أد ت هناك ، كما جرى يف الصــــ ن. أصــــحاب احليازات الصــــغريةمعقولة، وشــــراء منتجات حملية، وخباصــــة من 
كبرية. ملتاجر الكبرية، مثل حترير البيع بالتجزئة واستثمار احلكومة يف سالسل املتاجر العدد اإىل رفع عديدة يف السياسات 

ال. كما أن ة على رأس املويف شـــنغهاي، ختضـــع الســـالســـل الثالث األهم إلدارة احلكومة البلدية وميكنها احلصـــول بســـهول
اجر كبرية من خالل نظام املزاد من عام إىل مت األســـــــــواق الرطبة، حو ل بشـــــــــكل صـــــــــريح nonggaichao، برناجًما حكومًيا

زيادة مبيعات ى علاملتاجر الكبرية  وعملت من مث  يف العديد من املدن الكربى يف مجيع أ اء البالد.  2007إىل عام  2003
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 Reardon) ةاألســـواق الرطباملنتجات الطازجة من خالل الشـــراء األمثل لتخفيض األســـعار حبيث تكون أكثر تنافســـية مع 
 (.2004، وآخرون Hu؛ Gulati ،2008و
ويف جنوب أفريقيا، أد ت الشـــــراكات ب ن الشـــــركات اخلاصـــــة للتأم ن الصـــــحي واملتاجر الكبرية إىل حتســـــينات يف  

عمليات شــــــــــــــراء األغذية املغذية واســــــــــــــتهالك أقل  لألغذية الغنية بامللح و/أو الســــــــــــــكر، واألغذية املقلية، واللحوم اجملهزة 
(. أم ا يف شــرق أفريقيا، فقد أصــبحت اخلضــار الورقية 2013، وآخرون An؛ 2013، وآخرون Sturmوالوجبات الســريعة )

السل أكرب من املتاجر النساء املزارعات لس توف رهحمصوالً متخصًصا، األفريقية )مثل الكرنب ونبات الثلثان واللوبيا والقرع( 
 يف ينوا والدخن والتيف، أكثر شــــــــــيوًعاة املغذية مثل الك(. ويف هذه األثناء، تصــــــــــبح األغذيCernansky ،2015الكبرية )

(. وقد تتغري 2016، وآخرون Bellmareاملتاجر الكبرية الغربية، وتوف ر منافع حمتملة للمزارع ن أصحاب احليازات الصغرية )
وانب السلبية يف هذه جلنرتنت. وتتمثل إحدى ابسرعة خالل العقد املقبل يف ظل  التسوق عرب اإل ةجر الكبري اديناميكية املت

غري الصحي ة غذية املغل فة استهالك األمن ، وتزيد الطهوالتغيريات والتكنولوجيات يف أُا قد تقل ص فرا التوظيف، وتثبط 
 من النفايات. بالضرورة، وتول د مزيًدا

 دعم اتصال المزارعين بالسوق من خالل تكنولوجيا المعلومات
ارتباطها باألســـــواق، بدور متزايد األمهية يف أنشـــــطة املؤســـــســـــات إىل ات، نظرًا لقد اضـــــطلعت تكنولوجيا املعلوم 

مية، يتســع بلدان النالكرتونية. ويف البروز التجارة اإلبتوفري األغذية املغذية لألســواق، األمر الذي أد ى إىل  املتصــلة املعاصــرة
لصـــــ ن خباصـــــة يف آســـــيا وأفريقيا. وقد برزت الكرتونية ب ن مؤســـــســـــات األعمال واملســـــتهلك ن، و بســـــرعة نطاق التجارة اإل

 (. كذلك،2015لكرتونية ب ن مؤســـــســـــات األعمال واملســـــتهلك ن )األونكتاد، لســـــوق العاملية األكرب للتجارة اإلبوصـــــفها ا
ت العالقة ب ن اجلهات الفاعلة يف ســــــــــــــلســــــــــــــلة اإلمدادات أث رت تنمية التجارة اإل لكرتونية على النظام الغذائي، فيما تغري 

ت الشركات الزراعية طريقة تفكريها بشأن هيكلية مؤسسات األعمال ووظائفها من خالل اعتماد ممارسات ال غذائية. وغري 
ا (. كما توف ر2009، وآخرون Manouselisالتجارة اإللكرتونية ) ا يف جديدة للمزارع ن، مب تنمية التجارة اإللكرتونية فرصــــــــً

 يًضاأسات األعمال اخلاصة هبم وتنفيذ أفكارهم االبتكارية. وقد يشاركون مؤس لتطوير، أصحاب احليازات الصغريةذلك 
ألغذية من ن احمددة م مع الزبائن الذين يطلبون أنواًعا يف ســـــــلســـــــلة اإلمدادات الغذائية، ويقيمون روابط أوثق يف الســـــــوق

ب أن أعلى من التنمية، جيإىل وجود حواجز عديدة يف وجه حتقيق مســــــــــتوى  نظرًاكرتونية. و خالل منصــــــــــات التجارة اإلل
لك لكرتونية تســــتفيد منها اجلهات الفاعلة ذات الصــــلة، مبا يف ذتت خذ احلكومات إجراءات إلنشــــاء بيئة جيدة للتجارة اإل

عامالت ب ن ي تتســــم امللكاملتوســــط أو الطويل، وبناء أطر قانونية وتنظيمية   نوضــــع اســــرتاتيجيات وطنية للتنمية يف األجل
نية التحتية ، وحتســــــ ن التوعية واملعرفة املتصــــــلت ن بالتجارة االلكرتونية ب ن جهات فاعلة خمتلفة وتوفري البالتامة ثقةالالتجار ب

 املناسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 
 الفجوات على صعيد األدلّة في سلسلة اإلمداد الغذائي 5-1-5

رارية اج األفضل لتحس ن التغذية، مع ضمان االستدامة واالستمفجوة يف األدل ة املتعلقة بنظم اإلنت هناكما زالت  
ات ، من الضـــــروري إجراء مزيد من الدراســـــات ذاملنخفضـــــة واملتوســـــطة الدخل. أواًل  االقتصـــــادية يف الوقت ذاته يف البلدان

لبيولوجية ا تصـــــاميم صـــــارمة، وأســـــاليب وقياســـــات لتقييم آثار اســـــرتاتيجيات اإلنتاج الغذائي لدى األســـــر على املؤشـــــرات



 

135 

، املزارع الصــــــــــغرية ليســــــــــت معزولة. وجيب النظر يف العالقة ب ن اإلنتاج (. ثانًيا2012، وآخرون Girardوالغذائية للتغذية )
وتنو ع االســتهالك على مســتويات مكانية تتعد ى حدود األســرة، مبا يف ذلك املســتويات شــبه الوطنية اليت تشــمل مســتوى 

، هناك مقايضـــــــات هامة للمزارع ن يف قرارا م الزراعية. فالعديد من (. ثالثًا2015، خرونوآ Remansاملشـــــــاهد الطبيعية )
ىل تنويع حافظة العمل لديهم. ويعق د هذا األمر البحوث يف املســـــــــارات املؤدية من إاملزارع ن جيدون أنفســـــــــهم مضـــــــــطرين 

، ســــــــــوف تبقى البحوث يف جمال التنويع رابًعا(. Fanzo ،2014اإلنتاج إىل النمط الغذائي، إمنا تبقى هامة للرتكيز عليها )
هامة، وخباصــــة من حيث األنواع املهملة وغري املســــتخدمة على  و. كاف، واحملاصــــيل اليتيمة. ومن الضــــروري تكوين فهم 

(، كما Pretty ،2010و Bharuchaالتغذوية والســـــــمية يف األنواع غري املســـــــتخدمة على  و كاف. ) للخصـــــــائصأفضـــــــل 
، وآخرون Gómezتعز ز البحوث يف كامل ســــــــلســــــــلة القيمة إنتاج احملاصــــــــيل اليتيمة، وتســــــــويقها واســــــــتهالكها )ينبغي أن 

املنتج ن غار صــــــب ن  ت الصــــــغرية واملتوســــــطة احلجم رابطًا حامسًا، يف مجيع النظم الغذائية، تقيم املؤســــــســــــا(. أخريًا2013
د  من واء. لكن ما زالت هذه املؤسسات تواجه عدة حتديات حتوالسوق واملستهلك ن يف املناطق احلضرية والريفية على الس

مســــــــــــــامهتها يف األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك حمدودية احلصــــــــــــــول على التكنولوجيا، واالعتمادات والبنية التحتية، 
 ستهلك.ملعن عدم معرفة العوامل احملددة لسلوك ا ثري على املعايري وتنفيذها، فضاًل وحمدودية القدرة على التأ

 
 نقاط التدخل األساسية عبر سالسل اإلمداد الغذائية 5-1-6

ميكن حتســــــ ن ســــــالســــــل اإلمدادات الغذائية لضــــــمان أن تدخل التغذية إىل الســــــلســــــلة من خالل زيادة إمكانية  
فيما تنتقل  ااحلصـــــــــول على األغذية الغنية باملغذيات، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على القيمة التغذوية للمنتجات أو زياد 

عرب إقامة مشـــــــاهد طبيعية إلنتاج حماصـــــــيل متنوعة مثالً،  - على طول ســـــــلســـــــلة اإلمداد. وقد لحصـــــــل هذا بطرق خمتلفة
 مة بيولوجًياأو زراعة حماصـــيل مدع ،ســـتدامةمواســـتخدام األنواع احمللية وغري املســـتخدمة على  و. كاف. والرتويج هلا بطرق 

(، من ب ن أســــــــاليب أخرى. HarvestPlus ،2014؛ 2007، وآخرون Tomlinsالربتقايل )مثل البطاطا احللوة ذات اللب  
اوبذمكان ســــالســــل اإلمدادات الغذائية أن حتد   األمناط الغذائية ب املتصــــلةمن املغذيات املرتبطة باألمراض غري املعدية  أيضــــً

 مدادات الغذائية على القيمة التغذوية أو)مثل الدهون املهدرجة والصـــوديوم والســـكر(. ولذا، ميكن أن حتافظ ســـالســـل اإل
تزيدها، أو تتســــــب ب خبروج التغذية من الســــــلســــــلة ح ن تُزال املغذيات من أغذية حمددة فيما تنتقل عرب الســــــلســــــلة. ويب ن  

قسام منها. وكما يظهر يف األأن خترج أو  ما سلسلة إمداد أن تدخل إىلالطرق اليت ميكن للتغذية من خالهلا  14 الشكل
 ذن التدخالت ممكنة يف كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية.فالسابقة، 
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 والدخول على طول سلسلة القيمة التغذوية جنقاط الخرو  :14 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ب(2017) وآخرون Fanzoاملصدر: 

 

 لغذائيةابيئات الأولويات العمل في  5-2
الصـــــــحية اختاذ خيارات غذائية صـــــــحية. ورغم توف ر قدر كبري من البحوث اليت تصــــــف  الغذائيةبيئات التســـــــه ل  
ات ويل اهتمام أقل للبلدان املنخفضـــــــة واملتوســـــــطة الدخل. غري أن الســـــــياســـــــيف البلدان املرتفعة الدخل، أُ  الغذائيةبيئات ال

 ذية قد نـُف ذت يف كافة أ اء العامل، ويرد وصف بعض منها يف القسم أدناه.والربامج الرامية إىل حتس ن جودة بيئة األغ

  

 عويتن النساء، على الرتكيز
 احلشرات اإلرشاد، املزارع ن،

 األفالتوكس ن، مكافحة
 التربيد

 يم،التدع التجفيف، التخمري،
 امللح، فض)خ املنتج تركيبة تغيري

 الصحية( غري والدهون والسكر

 وتقليدية، حمس نة أصناف
 يوياحل التدعيم اسرتاتيجيات

 ةالتغذي أمهية عن رسائل نقل
 األغذية بعض ومنافع

 رامجب املدرسية، الوجبات برامج
 استهدافو  القسائم،

 الضعيفة اجملموعات

 ة،احملس ن األصناف معرفة غياب
 املغذية احملاصيل

 التلف التلو ث،

 الطحن، خالل املغذيات خسائر
 صحية غري مكو نات مع واملزج

 تأثريات األغذية"، ي"صحار 
 األسعار على الصادرات/الواردات

 األغذية وتوف ر

 مدخالت على احلصول عدم
 واإلرشاد( واألمسدة )البذور

 غري لألغذية إعالنية محالت
 بائعي صغار خسارة الصحية،

 بالتجزئة األغذية

 لغذائيةا اإلمدادات سلسلة من "تخرج" التي التغذية مستوى من التقليل

 إمداد
 المدخالت

 بعد ما التخزين اإلنتاج
 الحصاد

 والبيع األسواق التوزيع التجهيز
 بالتجزئة

 لغذائيةا اإلمدادات سلسلة إلى "تدخل" التي التغذية مستوى تعظيم
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 توّفر األغذية والوصول المادي إليها )قربها( 5-2-1

أنواع خمتلفة من األغذية يف بيئة غذائية حمددة يؤثر على ما ميكن أن يشرتيه املستهلكون، إىل إن الوصول املادي  
األغذية. وقد  ين الضروري وضع سياسات تشجع املنافذ الصحية وتكافح انتشار صحار وبالتايل على ما يستهلكونه. وم

تكون هذه الســـياســـات خمتلفة عن تلك اليت تتطل ب تصـــحيح "املســـتنقعات الغذائية" )مثاًل، صـــالحيات تصـــنيف املناطق 
 لصـــــــحارىاارس(. كما أن بيع بالتجزئة ألغذية "غري صـــــــحية" )مثل مطاعم الوجبات الســـــــريعة( قرب املدالحلصـــــــر متاجر 

 واملســتنقعات الغذائية متثل مشــكلة متزايدة يف البلدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل، خاصــة يف النظم الغذائية املختلطة، يف
 هذه البلدان.ظل  التوس ع احلضري الذي تشهده 

 

 الغذائية ومستنقعات األغذية في النظم الغذائية المختلطة والحديثة  الصحارىمعالجة 

ن   احلصــــــول على أغذية صــــــحية مثل الفاكهة واخلضــــــار فرا ميكن لألســــــواق اجلوالة وعربات األغذية أن حتســــــ 
واملســـــــتنقعات الغذائية. وقد أظهرت الدراســـــــات يف الواليات املتحدة األمريكية  الصـــــــحارىواألغذية احليوانية املصـــــــدر يف 

ذه البلدان ســــنغال أُا انطوت على منافع تغذوية يف كل من هوالفلب ن وتايلند وإندونيســــيا وبنغالديش ومصــــر ونيجرييا وال
(Tinker ،1997 وقـد برزت عربـات األغـذيـة .)ا ، Acho-Chiكـامريون )الحـل  جيـد يف كومبـا ومـدن أخرى يف ك  أيضـــــــــــــــً

 (.Reznickova ،2013و  Zepeda؛ 2002
كثر يف أصـــــــحي ة ف ر أغذية مريكية إطالق ســـــــياســـــــات لتحســـــــ ن تو وقد بدأت عدة مدن يف الواليات املتحدة األ 

حملة  19إلطار ااألحياء املنخفضــــــــــــــة الدخل، مبا يف ذلك يف فيالدلفيا وبلتيمور ونيويورك، من ب ن غريها من املدن. ويورد 
 عامة عن السياسات اليت ُوضعت يف نيويورك ملعاجلة مسألة توف ر األغذية.

 الصــــحارىمســــتنقعات األغذية مشــــكلة أكرب من ( أنه يف املكســــيك، متثل 2015) Bridle-Fitzpatrickووجد  
 الغذائية. ويقضي أحد احللول املمكنة بأن تقد م مطاعم الوجبات السريعة وغريها من متاجر البيع بالتجزئة خيارات تغذوية

ي شـــو ، مبا يف ذلك الفاكهة واخلضـــار والدجاج املصـــحي ة أكثر. وباتت مطاعم الوجبات الســـريعة تقد م اليوم خيارات أكثر
وليس فقط األغذية املقلية. وجيب أن تعز ز السياسات العامة هذا االجتاه من أجل زيادة إمكانية الوصول إىل هذه األغذية 

 والقدرة على شرائها.
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 زيادة توّفر الفاكهة والخضار في األحياء المنخفضة الدخل في نيويورك 19اإلطار 

ن املبادرات اليت  دف املدينة العديد م أطلقتكهة واخلضــار يف صــفوف اجملموعات االجتماعية االقتصــادية يف نيويورك، يف إطار اجلهود الرامية إىل زيادة اســتهالك الفا 
دعم يع األغذية بالتجزئة لب إىل حتس ن اإلمداد بالفاكهة واخلضار والطلب عليها. وتشمل هذه املبادرات العربات اخلضراء ومبادرة بوديغا الصحية وبرنامج توسيع نطاق

 44الصحة.

ومنحت نيويورك رخص بيع ملتاجر "العربة اخلضــراء" اليت تبيع فاكهة وخضــار طازجة يف األحياء املنخفضــة الدخل. وأشــار تقييم أن برنامج 
 التسو ق بدأوا أنالفاكهة واخلضار منذ أفاد بعضهم عن زيادة استهالكهم من و  ،العربات اخلضراء كان يصل إىل السكان املنخفضي الدخل

 يف متاجر "العربة اخلضراء".
اليت تعمل مع احملال اليت تزيد بيع احلليب القليل الدسم، واخلضار والفاكهة،  45وتتوفر بعض األدل ة اليت تشري إىل أن مبادرة بوديغا الصحية،

تحســـــينات أكثر وإجراء بعض الالصـــــحي ة ومع املنظمات األهلية لزيادة طلب املســـــتهلك ن على هذه األغذية، أدت إىل زيادة مبيعات املواد 
 (.2012، وآخرون Dannefer) االستهالكيةشرتيات امليف 

، يوف ر برنامج توســـــيع نطاق بيع األغذية بالتجزئة لدعم الصـــــحة حوافز لتصـــــنيف املناطق وحوافز مالية لتعزيز إقامة حمال بقالة واإلبقاء أخريًا
تســـعة متاجر  ضـــمن هذا الربنامج وفتحت اد مت ت املوافقة على تســـعة عشـــر مشـــروعً عليها يف األحياء اليت تعاين من نقص يف اخلدمات. وق

يف  80.4( إىل أن 2015. وأشـار مسـح للمتسـو ق ن أجرته مؤسـسـة التنمية االقتصـادية يف نيويورك )2008عام يف منذ إطالق الربنامج أبواهبا 
 .أبواهبا حت املتاجراملائة أفادوا عن شراء كمية أكرب من الفاكهة واخلضار منذ أن فت

 NYCEDC (2015.)(؛ 2016) Fanzo و Downs(؛ 2012) وآخرون Danneferاملصادر: 
 

 تشجيع األنماط الغذائية الصحية من خالل المشتريات العامة لألغذية
ن األمناط الغذائية   يؤثر و ميكن لتوفري األغذية يف املدارس واملســــتشــــفيات وأماكن العمل واملباين احلكومية أن لحســــ 

(. ويف 2016، وآخرون Hawkesعلى اإلنتاج، مبا يف ذلك من خالل شــــراء األغذية من منتج ن حملي ن، كما يف الربازيل )
اليابان، يتطر ق برنامج "مائدة لشــــــخصــــــ ن" إىل مشــــــكليت الســــــمنة وســــــوء التغذية يف الوقت ذاته عرب "حتويل" الفائض يف 

طاعم طريق الشراكة مع املؤسسات لتوفري وجبات صحية وخفيفة يف املقاهي واملالطاقة ملن لحتاج إليها. ويتحق ق ذلك عن 
يناً، يتم  وهبه إىل منظمات  20أو  اأمريكيً  ادوالرً  0.25وآالت بيع األغذية وشـــــــاحنات بيع املأكوالت مببلغ إضـــــــايف يبلغ 
 (.2017حملية يف أفريقيا تؤمن وجبات غذائية لألطفال )مائدة لشخص ن، 

 رس على وجبة صـــــحية واحدة علىااألطفال يف املد حصـــــول ف ر الوجبات املدرســـــية الفرصـــــة لضـــــمانكذلك، تو  
األقل يف اليوم. كما أُا توف ر الفرا لدعم املزارع ن احمللي ن، وتنتشـــــــــر برامج التغذية املدرســـــــــية املزروعة يف املنازل يف مجيع 

ا إقامة أســــواق حملية املدرســــية يف غانا، أ اء أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى. ويف برنامج التغذية  ألمن الغذائي اتزيد أيضــــً
قاس مبوجب حصول األسرة على األغذية وعدد األشهر يف السنة اليت يتوف ر فيها األمن الغذائي لألشخاا الذين الذي يُ 

ســـــــو مبقارنة (. وقد قام اختبار عشـــــــوائي يف بوركينا فاSabates-Wheeler ،2011و Sumbergيعيشـــــــون حول املدرســـــــة )
 وجبات الغداء يف املدارس باحلصص املنزلية للفتيات امللتحقات باملدرسة، وب ن  أن معدالت احلضور وعالمات الرياضيات

نت احلصــــــــص املنزلية احلالة التغذوية لألخوة واألخوات ) قد نت، كما حســــــــ  (. كذلك، 2009، وآخرون Kaziangaحتســــــــ 
يكية إىل أن الوجبات املدرســـــــــــية قد تؤدي إىل آثار إجيابية على جودة النمط أشـــــــــــارت دراســـــــــــة يف الواليات املتحدة األمر 

 (.Smith ،2017) ر منه لدى األطفال األقل حرمانًاالغذائي لدى األطفال احملروم ن من الناحية التغذوية أكث

                                                      
44  fresh-health-support-expansion-retail-https://www.nycedc.com/program/food 
45  rpt2010.pdf-bodegas-http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cdp/healthy 

https://www.nycedc.com/program/food-retail-expansion-support-health-fresh
http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cdp/healthy-bodegas-rpt2010.pdf
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 الوصول االقتصادي )القدرة على الشراء( 2-2-5

األغذية املتوفرة يف البيئة الغذائية، ينبغي أن تكون هذه  ا على شـــــــــــــراء واســـــــــــــتهالكلكي يكون املســـــــــــــتهلك قادرً  
 املنتجات أيًضا بأسعار معقولة.

 من خالل سياسات تجارية تمييزيةأكثر تشجيع أنماط غذائية صحية 

تؤدي إىل حتول يف  تؤثر الســــياســــات التجارية على األغذية املتوفرة وامليســــورة التكلفة داخل بلد مع ن. وميكن أن 
باخنفاض أســــــــــــــعار  ا. وترتبط التجارة املنفتحة عمومً االجتار هبايف طريقة إنتاج األغذية و  إلنتاج وتؤدي إىل حتســــــــــــــنأمناط ا

أعاله(. ورغم ذلك، ميكن أن جتعل التجارة املنفتحة من الصــــعب احلد من احلصــــول على  2-3-4 قســــماألغذية )انظر ال
ية يف نية تقييد التجارة املنفتحة من أجل تقليص توافر اللحوم الده على كيفمثااًل  20اإلطار األغذية غري الصـــحية. ويقدم 

 بلدان جزر احمليط اهلادئ.

 استخدام السياسة المتعلقة بالتجارة لتقليص توافر اللحوم الدهنية في ساموا وفيجي 20 اإلطار

بلدان جزر  نية يفاستخدمت السياسة املتعلقة بالتجارة كأداة من أجل التصدي "إلغراق" السوق باللحوم الده
فيجي وســــــــــــــاموا. ويف فيجي، جرى حظر بيع الســــــــــــــديلة الدهنية للحم الضــــــــــــــأن يف  كل من  احمليط اهلادئ يف

، قامت حكومة ساموا حبظر استرياد ذيل الديك الرومي بسبب 2007. ويف أغسطس/آب 2000فرباير/شباط 
 ري يفدت هاتان الســــــــــــياســــــــــــتان إىل اخنفاض كبيف املائة(. وأ 32املخاوف املتعلقة مبحتواها املرتفع من الدهون )

 توافر هذه اللحوم الدهنية.

مل  2001ا من الســدائل الدهنية للحم الضــأن من نيوزيلندا ويف عام طنً  221ويف فيجي، قبل احلظر، مت اســترياد 
يف عام ا طنً  115تســـتورد أي ســـدائل دهنية من نيوزيلندا. وبعد ذلك، ارتفعت الواردات مرة أخرى لتبلغ حوايل 

مث، ال  الواردات. ومن ه علىاحلظر على املبيعات أكثر من تركيز، ومن احملتمل أن يكون ذلك بســــــــــــــبب 2005
 يزها وليس من أجل البيع املباشر.يزال ميكن استرياد السدائل الدهنية للحم الضأن لغرض جته

أن  و  ىلإ ز ســـاموا للتغذيةويف ســـاموا، توقف اســـترياد ذيل الديك الرومي بعد احلظر. وخلص مســـح أجراه مرك
يف ذلك النقانق  مبا الثمن أقل من نصف اجمليب ن حتولوا من استهالك ذيل الديك الرومي إىل حلوم أخرى رخيصة

، يةة البحر غذياألورغم ذلك، أفاد  و ربع اجمليب ن أُم تناولوا اللحوم املنخفضـــــــــــة الدهون أو  .أو حلم الضـــــــــــأن
رغم ذلك، كجزء و م على العموم بســــبب احلظر. و أُم يأكلون نســــبة قليلة من اللحوأفاد عدد قليل من اجمليب ن 

اســـــــترياد ذيل الديك الرومي،  ناحلظر ع رفع ، مت2011منظمة التجارة العاملية يف عام إىل من انضـــــــمام ســـــــاموا 
 يف املائة. 300ا أمام التجارة. واستبدل اآلن برسوم استرياد تبلغ ألنه يعترب حاجزً 

 .(أ2014 ،ب2010) وآخرون Thow :املصادر
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 من خالل فرض ضرائب ومنح إعاناتأكثر تشجيع األنماط الغذائية الصحية 

جعل األغذية  ، يفقد تتمثل إحدى الطرق يف التأثري على ســــــــــــــلوك املســــــــــــــتهلك واملتناول الغذائي الالحق، مثاًل  
، وآخرون Eyles)ضــــــــــــــرائب ومنح إعانات  املغذية أرخص تكلفة واألغذية غري الصــــــــــــــحية أكثر تكلفة من خالل فرض

أن فرض ضرائب ومنح إعانات  دامغة على. وتوجد أدلة (Downs ،2014و Thow؛ ب2014، وآخرون Thow؛ 2012
 Thow؛ ب2014، وآخرون Thowنت بعض الدراســــــــات )بي  قد من األدوات الفعالة لتغيري نســــــــبة املتناول الغذائي. و هي 

فيض نسـبة اسـتهالك املشـروبات احملالة بالسـكر اليت فرضـت عليها ضـرائب لترتاوح ما خت باإلمكان( أنه Downs ،2014و
يف املائة. ويعرض  30و 10املدعومة لترتاوح ما ب ن  الفاكهة واخلضـــــــــاريف املائة بينما ميكن زيادة اســـــــــتهالك  50و 20ب ن 

اليت  كثافة العالية من الســـــعرات احلراريةالضـــــرائب املفروضـــــة على املشـــــروبات احملالة بالســـــكر واألغذية ذات ال 21 اإلطار
 نفذت يف املكسيك.

 فرض الضرائب على المشروبات المحالة بالسكر واألغذية غير األساسية الكثيفة الطاقة 21اإلطار 

 في المكسيك

يف املائة( على الليرت الواحد من  10)أي حوايل واحد بيزو قدرها ، فرضـــــــــــــت ضـــــــــــــريبة 2014يف يناير/كانون الثاين 
 يف املائة على األغذية غري األساسية الكثيفة الطاقة. 8ملشروبات احملالة بالسكر وفرضت ضريبة على القيمة بلغت ا

إىل  2012من يناير/كانون الثاين  وناملشــــــــــــــرتيات اليت يقوم هبا املســــــــــــــتهلك مشلواســــــــــــــتخدم مســــــــــــــح حديث 
أســـرة معيشـــية. وجرت دراســـة   6 000لدراســـة املشـــرتيات اليت تقوم هبا أكثر من  2014ديســـمرب/كانون األول 

 2012كمية املشــرتيات الغذائية اخلاضــعة لضــرائب وغري اخلاضــعة لضــرائب خالل الفرتة من يناير/كانون الثاين 
 .املتأثرة بالسياق، من أجل مراقبة خصائص األسر املعيشية والعوامل 2014إىل 

يف  12الة بالسكر اخلاضعة للضرائب بنسبة ، اخنفضت مشرتيات املشروبات احمل2014ويف ديسمرب/كانون األول 
االجتاهات  ا، باملقارنة معا واقتصاديً يف املائة لدى األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض اجتماعيً  17املائة وبنسبة 

الســـائدة قبل فرض الضـــرائب. وعالوة على ذلك، كانت املشـــرتيات من املشـــروبات غري اخلاضـــعة للضـــرائب أعلى 
 ا إىل زيادة املشرتيات من املياه املعبأة.ائة من القيمة املقابلة، وكان يعزى ذلك أساسً يف امل 4بنسبة 

ج لو  يف  5.1ما خيص األغذية غري األســـاســـية الكثيفة الطاقة، حيث كان هناك ختفيض بنســـبة  منط مماثل يف ســـُ
. ومل تكن هناك فرض الضـــرائبا بناء على االجتاهات الســـائدة قبل املائة للمشـــرتيات بنســـبة أكثر مما كان متوقعً 

تغريات مقابلة يف املشـــــــرتيات من األغذية غري اخلاضـــــــعة للضـــــــريبة. ولدى األســـــــر املعيشـــــــية املنخفضـــــــة الدخل 
يف املائة للمشرتيات من األغذية اخلاضعة للضرائب مقارنة مبا   10.2جل اخنفاض بنسبة اجتماعيا واقتصاديا، سُ 

 عيا واقتصاديا عادا ا الشرائية.عيشية املنخفضة الدخل اجتماا، بينما مل تغري األسر املكان متوقعً 

 .(2016) وآخرون Colchero ؛(2016)، وآخرون Batis املصادر:
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ا العديد من الدراســــــات   إحدى ت بنظام التوزيع العام يف اهلند. وخلصــــــ اليت تتباين نتائجها وتتصــــــلوهناك أيضــــــً
عرات له تأثري إجيايب على اســــــتهالك الســــــ من خالل نظام التوزيع العام إىل أن احلصــــــول على احلبوب املدعومة الدراســــــات

 و Kaushal(. ومن جهـــة أخرى، وجـــد 2015، وآخرون Parappurathuاحلراريـــة وكـــذلـــك على املغـــذيـــات املختـــارة )
Muchomba (2015 أنــه ) الزيــادة يف الــدخــل النــامجــة عن اإلعــانــات إىل اخنفــاض اســــــــــــــتهالك فيــه أدت يف الوقــت الــذي

 عيشية الفقرية.ذية لدى األسر املتأثري على التغ لذلكاحلبوب اخلشنة وزيادة النفقات على املواد غري الغذائية، مل يكن 

ا على الفقراء بئً ع ترت بفهي  ؛وإحدى احلجج املناهضـــــة ملســـــألة الضـــــرائب على األغذية هي أثرها الرتاجعي احملتمل 
فرض الضـرائب ميكن أن و ( أن اجلمع ب ن منح إعانات على األغذية أ2010) وآخرون  Thowووجدأكثر منه على األغنياء. 

دون كثر من أن املستهلك ن من االنتقال إىل منتجات صحية ميك  أن يساعد على التخفيف من هذا األثر الرتاجعي احملتمل و 
ســتهالك البلدان ؤثر على اتكبد تكاليف إضــافية. ويشــري االســتعراض إىل أن منح إعانات لألغذية وفرض ضــرائب ميكن أن ي

والســـمنة لزائد اعلى األغذية املســـمنة ميكن أن لحســـن النتائج الصـــحية مثل الوزن  ملحوظةفرض ضـــرائب  املرتفعة الدخل وأن  
 ما خيص ردود املســـتهلك ن بشـــأن الضـــرائب على األغذية يف إجراء املزيد من البحوث يفإىل واألمراض املزمنة. وهناك حاجة 

 .5الجدول (. ويرد ملخص عن األدلة املتعلقة بالضرائب واإلعانات يف أ2010 ،وآخرون Thowمية )البلدان النا

 ملخص عن األدلة المتعلقة بالضرائب واإلعانات : 5 الجدول

الضرائب على  
 األغذية/المشروبات

زة على الضرائب المركّ 
 اإلعانات المغذيات

ــيــر عــلــى  ــتــــــأث ال
 االستهالك

ضـــــــــــرائب ال بشـــــــــــأن أقوىهناك أدلة 
 -على املشــــــــروبات احملالة بالســــــــكر 

خفض االســــــــــــتهالك بنفس النســــــــــــبة 
 املئوية ملعدل الضريبة.

خفض نســـــــــــــــبة اســـــــــــــــتهالك املغذيات 
املســــتهدفة ولكن ميكن أن تزيد نســــبة 
اســــــــتهالك املغذيات غري املســــــــتهدفة؛ 
وميــكــن أن تــنــطــبــق عــلــى األغــــــــذيــــــــة 

 ذاا إيكون التأثري جيدً و األســـــــاســـــــية؛ 
 .اتنمبنح إعا ذلك اقرتن

زيادة نســــــــبة املتناول الغذائي الصــــــــحي. 
 الفـــاكهـــةمـــا خيص  أدلـــة قويـــة يفهنـــاك 
 ر املدعومة.اواخلض

اآلثار على وزن 
الجســم/النتائج 
الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقــــــة 

 باألمراض

ســـيكون لالســـتبدال تأثري على جممل 
ـــــــة.  ـــــــاول من الســـــــــــــــعرات احلراري املتن

ات على املشـــــــــــــروب تكون أكثر تأثرياو 
ناك هو . احملالة بالســـــــــكر املســـــــــتهدفة

 لنتــائجإىل اأدلـــة حمـــدودة بـــالنســـــــــــــــبـــة 
 املتعلقة باألمراض.

النتـــائج املتعلقـــة بـــاألمراض املتـــأثرة من 
من غري احملتمل أن  -جراء االستبدال 

تكون للضــــــــــــرائب على املغذيات آثار 
غري مقصـــــــــــــــودة مقــارنــة بــالضـــــــــــــــرائــب 

 الوحيدة املفروضة على املغذيات.

ميكن كـــــــذلـــــــك أن تزيـــــــد من املتنـــــــاول 
ايل من الســـــــــــــــعرات احلراريـــة ووزن اإلمجـــ

من املرجح جـــدا أن تقلص و اجلســـــــــــــــم. 
عوامــــل اخلطر الغــــذائيــــة ذات الصـــــــــــــــلــــة 

 باألمراض غري املعدية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  اآلث
 التفاضلية

ميكن أن تكون أكثر فعالية بالنســــــــبة 
للفئات الســكانية املنخفضــة الدخل؛ 
وميكن أن تكون ذات تــــــــأثري أكرب 
عـلـى الـفـئــــــــات ذات االســــــــــــــــتـهالك 

 األكثر.

على األرجح ســتكون هلا آثار تراجعية 
ألُــــــــا عـــلـــى األرجـــح تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى 

 األغذية األساسية.

ـــــــار  ـــــــاء من اآلث ـــــــد األغني قـــــــد يســـــــــــــــتفي
املختلطــــة االجتمــــاعيــــة واالقتصـــــــــــــــــــاديــــة 

املتصــــــــــلة باإلعانات املقدمة للســــــــــكان. 
اإلعــانــات املســـــــــــــــتهــدفــة للفئــات وتعترب 

 املنخفضة الدخل فعالة.

 (ب2014) وآخرون Thowاملصدر: 
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 تشجيع األنماط الغذائية الصحية من خالل أسعار تشجيعية ضمن النظم الغذائية المختلطة والحديثة

تعترب األسعار التشجيعية أداة فعالة لتشجيع املستهلك ن على شراء أغذية مغذية وصحية. وارتبطت اخنفاضات  
 (. Wansink ،2012و Chandonاألسعار بارتفاع املشرتيات من بعض األغذية الكثيفة باملغذيات )

 فهم أثر التحويالت المالية على الحالة التغذوية في النظم الغذائية التقليدية

من شـــــــأن التحويالت املالية أن تزيد من القدرة على احلصـــــــول على األغذية )املشـــــــرتاة( وميكن أن يكون هلا أثر  
ص حتســــ ن األمن الغذائي وتقليص حاالت نقخمفف على االســــتهالك وتقليص هشــــاشــــة األســــر املعيشــــية وأن تؤدي إىل 

 على مؤشـــــــــــــرات نقص التغذية املزمن. كما تشـــــــــــــري األدلة إىل أن   حمدوًداا ذلك، يبدو أن للتحويالت املالية أثرً مع الوزن. و 
ل حو  ليت ترتبط بتصحية ا االجتاهات  و شراء أغذية أقل   يؤدي إىل تفاقمالدخل اإلضايف الناتج عن التحويالت املالية قد 

إجراء أحباث إضــــــــــــــافية حول أثر التحويالت املالية على التغذية واألمناط الغذائية، ومن إىل . ومثة حاجة ملحة ما تغذوي
(. 2016، وآخرون Thowاملتوقع أن ترتفع إيرادات التحويالت املالية بســـــــــرعة خالل املســـــــــتقبل بســـــــــبب العوملة واهلجرة )

اجات األســــــــــر املعيشــــــــــية حتويالت مالية تنتقل من جمرد تلبية االحتي تتلقى ن أنالربامج الرامية لضــــــــــما نوميكن أن ينتج ع
 .(2016، وآخرون Thow)الطاقية الكافية إىل حتس ن جودة منطها الغذائي خلق منافع غذائية 

 

 الترويج واإلعالن واإلعالم 5-2-3

ســـيتم شـــراؤها  ن أنواع األغذية اليتيكون لعمليات الرتويج والتســـويق واإلعالن تأثري على قرارات املســـتهلك بشـــأ 
واسـتهالكها. وميكن القيام بعمليات الرتويج من خالل بيع أغذية بأسـعار خمفضـة )مثال شـراء مادت ن غذائيت ن بسـعر مادة 

ت تســـــــويقية. ومثة العديد من التقنياال حداثاألرهانات و الســـــــابقات و املقســـــــائم و الوعينات، و الســـــــعار األ واحدة(، وفروق
لتلفزيون ا ات على حمطاتألغذية واإلعالن عنها بغية التأثري على ســــــــــلوك شــــــــــراء األغذية، مبا يف ذلك اإلعالنلتســــــــــويق ا

مل شـــــــــعار اإلعالنات املســـــــــترتة واإلنرتنت واملنتجات اليت حت عربداخل املدارس والرتويج للمنتجات والتغليف والتســـــــــويق 
، Frenchو Storyلبيع املتبادل ومحالت الربط الدعائي )العالمات التجارية وعمليات ترويج تســــــــــــــتهدف الشــــــــــــــبان مثل ا

2004.) 

 أكثر الترويج لخيارات غذائية صحية

ارية رفف احملالت التجارية ووضع عالمات جتأميكن أن يكون للرتويج لألغذية، مثل وضعها يف األسواق أو على  
(. وقد Wansink،2012و Chandonا )تأثري على األفضـــــــــــــليات الغذائية بطرق قد ال يكون املســـــــــــــتهلكون على وعي هب

الشراء غري أن ملية ع تنطوي اسرتاتيجية وضع املنتجات على مستوى البصر أو استخدام طريقة مجع املنتجات للتأثري على
هناك حاجة إلجراء دراســــــات إضــــــافية لتقييم هذه االســــــرتاتيجيات. واملوقع الفعلي للمنتجات يف احملل التجاري ميكن أن 

ات ب ن اخلصــــائص، مثال وضــــع األغذية القليلة الدســــم واألغذية املغذية الفقرية يف ممر األغذية الصــــحية يؤدي خيلق مقارن
أغذية أخرى  حيث هناك قســــمباملســــتهلك إىل إدراك املنتج باعتباره ذا ذوق جيد وأكثر صــــحية من األغذية املعروضــــة يف 

ا بتصميم الغالف واأللوان ورموز العالمة التجارية، ا خاصً تأثرً  (. ويتأثر األطفال2012، وآخرون Glanzفقرية باملغذيات )
(. ورغم 2012، وآخرون Glanzا وممال" )ا" أو "صــــــــحيً ا وجيدً باســــــــتخدام هذه العالمات لتحديد ما إذا كان املنتج "ممتعً 
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ا هذاذلك، ميكن اســتخدام  ات وســائل وشــخصــيلتحســ ن األمناط الغذائية لألطفال باســتخدام رســوم متحركة مألوفة  أيضــً
 (.Story ،2015و Kraakلدى األطفال ) ارأو اخلضاكهة اإلعالم لزيادة استهالك الف

 تعزيز اللوائح المتعلقة باإلعالنات والتسويق

ملنتجات الغذائية. على بعض ا هموتزيد طلب  ناإلعالنات والتســـــويق لألغذية هلا تأثري على أفضـــــليات املســـــتهلك 
ضة بصفة خاصة وهم عر  ةويتطلب األطفال محاية خاصألطفال بصفة خاصة على صعوبات. وينطوي التسويق املتصل با

 التسويق لألغذية واإلعالن عنها. للتأثري بسبب

خطوات للحد من التســـــويق املوجه لألطفال خالل العقد املاضـــــي، وبالتحديد من خالل توصـــــيات  وجودورغم  
عية الصــحة العاملية مج اليت وافقت عليها وبات غري الكحولية لألطفالبشــأن تســويق األغذية واملشــر  منظمة الصــحة العاملية

(. وهناك حاجة 2016، وآخرون Kraakمل يتحقق تقدم كاف ) (،د2010، العاملية الصــــــــــــــحة منظمة) 2010يف عام 
ج تنظيمية، وال ُُ بري مثل ( إىل تدا2016) وآخرون Barennesســــيما حظر اإلعالنات املوجهة لألطفال. ويشــــري  العتماد 

  األطفال من التثقيف الغذائي وأدوار الســــياســــات؛ وفرض عقوبات حليبمحالت تربوية واســــعة النطاق؛ واســــتبعاد بدائل 
 األم. حليبلمدونة الدولية لتسويق بدائل لنتهاكات االكبرية على 

لتجارية وبدائل فال ااألط حليبوينبغي أن تبدأ البلدان اليت التزمت بتحســــــــــــــ ن التغذية بتنظيم تســــــــــــــويق بدائل  
 األطفال حلينباألم األخرى بتنفيذ جمموعة كاملة من توصــــــــــيات منظمة الصــــــــــحة العاملية بشــــــــــأن تســــــــــويق بدائل  حليب

(. وينبغي إنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل De Schutter ،2011واألغذية واملشروبات غري الكحولية املوجهة لألطفال )
 إلنفاذ التشريعي الدويل.املساءلة وا األم بصرامة من خالل آليات حليب

 حتيط البيئة التســـــويقية املســـــببة للســـــمنة اليت يفتغيريات هائلة إجراء دون من وال ميكن إجياد حل ألزمة الســـــمنة  
(. وتقع على عاتق املوظف ن العمومي ن مســـــــؤولية التدخل من خالل ســـــــياســـــــات مثل 2009، وآخرون Harrisباألطفال )

نات عن األغذية غري الصـــحية أو أســـاليب أخرى تســـتهدف األطفال، ومنح إعانات للبدائل الغذائية حظر الرتويج لإلعال
كما أن لدى احلكومات مربرات (.  Graff ،2015و Harrisالصـــحية وفرض قيود أو حظر على بعض املكونات الغذائية )

ج صــــــــحية يف تناول الطعام على تشــــــــجيع من أجل الللتدخل يف املدارس  ُُ ما خيص  وممارســــــــة النشــــــــاط البدين. ويفاتباع 
 صــــــــارمة أنواع خمتلفة من التشــــــــريعات لوضــــــــع تدابرياإلعالن عن األغذية الغثة لفائدة األطفال، ينبغي أن تنظر الدول يف 

ف اآلباء وميكن أن يكون لتثقي. ةحلماية األطفال ومساعدة اآلباء على تشجيع مناذج لألكل الصحي على مستوى األسر 
 ة.على سلوك شراء األغذي أيًضاعاية لألطفال بشأن املمارسات اجليدة للتغذية خالل الطفولة تأثري ومقدمي الر 

 بطاقات التوسيمالمعلومات بشأن ما يخص  زيادة الشفافية في

إعطاء  إىل هذا ويهدف .عدة ا يف العديد من البلدان لعقودا شـــــــــائعً الغذائية أمرً  بطاقات التوســـــــــيمكان وضـــــــــع  
علومات عن حمتوى املغذيات اليت يتضمنها غذاء مع ن. ووضعت هيئة الدستور الغذائي، اليت أنشأ ا منظمة املستهلك ن م

منظمة األغذية )األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــــــحة العاملية، معايري للخطوط التوجيهية للتغذية بشــــــــــــأن املنتجات الغذائية 
 هدت وضـــــع معلومات على ظهر الغالف وعلى اجلزء األمامي مناعتمفد أن العديد من البلدان  مع. و (ب2012والزراعة، 

الطاقة اليت حتتوي عليها األغذية واملغذيات اخلاصـــــــــــة منذ وضـــــــــــع اخلطوط التوجيهية للمدونة الغذائية، بيد أن كمية حول  
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 Mandleغذية )كان هلا تأثري على فهم املستهلك وقرارات شراء األبطاقات التوسيم هذه   أدلة حمدودة تشري إىل أن هناك 
 (.د2016، اليونيسيف ؛2015،وآخرون

ا على تركز أســاسًــ  ببطاقات التوســيمإىل أن البحوث واالســتعراضــات املتعلقة ( 2015) وآخرون Mandleوأشــار  
الكرة نويب من النصـــــــف اجليف بلدان  بطاقات التوســـــــيمالبلدان الغربية مع حتليل حمدود الســـــــتعراض األقران بشـــــــأن وضـــــــع 

طاقات با يدعو إىل املزيد من األدلة البحثية يف هذه املناطق. ويف أمريكا الالتينية، رغم انتشـــــار عناصـــــر وضـــــع األرضـــــية مم
غذائية م ما هلا من أثر أو تأثري على األمناط العلى اجلزء األمامي من الغالف، مثة نقص يف الدراســــــــــات اليت تقي   التوســــــــــيم

 (.د2016 ،اليونيسيفوالتغذية يف املنطقة )

ثري من الناس ا على الكا من اإلملام باملعلومات التغذوية ويكون صـــــــــــــعبً ا معينً قدرً  بطاقات التوســـــــــــــيم هذهتتطلب و  
وان والتقييم )مثال، شــــارات األل بطاقات توســــيم يســــهل تفســــريهااعتماد هنا مؤخرًا منحى إىل  تفســــريها. وهلذا الســــبب، كان

بيل تكون من هذا الق بطاقات توســـــــــــــيمرفف املتاجر. ويعتقد أن أعلى  بالنجوم، وغري ذلك( على اجلزء األمامي للغالف أو
ك، تعترب األدلة ذات ذل معملستهلك ن وميكن أن تساعدهم على اعتماد خيارات غذائية أفضل. و إىل اسهلة التفسري بالنسبة 

وتشــري (. 2013، وآخرون Herseyحمدودة ومتباينة على حد ســواء ) بطاقات التوســيمالصــلة بســلوك الشــراء واملتناول املرتبط ب
موضـــوعة غذائية  يمبطاقات توســـالدراســـات إىل أنه ميكن للمســـتهلك ن بســـهولة تفســـري واختيار منتجات صـــحية تتوفر على 

ال من ا لإلشــــارة إىل مســــتويات املغذيات بدا رمزيً ا ولونً على اجلزء األمامي من الغالف مرفقة مبغذيات خاصــــة وتتضــــمن نصــــً 
اصـــــة باملغذيات اليت تؤكد فقط معلومات رقمية مثل الكميات اليومية التوجيهية املعرب عنها على شـــــكل اخل بطاقات التوســـــيم
. وقد تؤثر الُنظم القائمة على موجز البيانات الغذائية على املســتهلك ن لشــراء منتجات أكثر صــحية بالغرامنســب مئوية / أو 

(Hersey 2013، وآخرون.) 

. وهناك ا هلذا القطاع إلعادة صــياغة منتجاتهعلى اجلزء األمامي حافزً  م املوضــوعةبطاقات التوســيوميكن أن تتيح  
األلوان املوجودة على اجلزء األمامي للمنتجات يف إكوادور أدت إىل إعادة صــياغة  بطاقات توســيمأدلة أولية تشــري إىل أن 

إعادة صـــياغة منتج عن يف املائة منها  20 املنتجات من جانب الصـــناعات الغذائية الكبرية واملتوســـطة حيث أفاد أكثر من
فرنســــا،  تعتزمو (. ANDES ،2016ما خيص الســــكر أو الدهون أو امللح ) واحد على األقل لحتوي على الضــــوء األمحر يف

ا لتحديث النظام الصحي )القانون رقم  (، إنشاء عالمة تغذوية بيانية طوعية من II  -14، املادة 41-2016يف إطار قانُو
 تيار من قبل املستهلك نسهيل عملية االخالتغذوية اإللزامية اليت تتطلبها اللوائح األوروبية وت بطاقات التوسيموضيح أجل ت

 على اجلزء األمامي للمنتجات يفلوضع بطاقة التوسيم نظام ابتكاري  اتباع(. كما جرى ج2017، العاملية الصحة منظمة)
 .22اإلطار مب ن  يف شيلي كما هو 
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صدي والبيئة المدرسية في شيلي: سياسة شاملة للت بطاقات التوسيمتنظيم التسويق ووضع  22 راإلطا
 للسمنة وتحسين النظام الغذائي

شـــــيلي ثاين أعلى معدل انتشـــــار للســـــمنة يف أمريكا الالتينية، بعد املكســـــيك. يســـــجل يف ، كان 2014يف عام 
يف املائة منهم يعانون من الســمنة  27.8، وكان الزائد وزنا يعانون من التقريبً  يف شــيليحيث كان ثلثا الراشــدين 

(PAHO ،2016وأج ج ارتفـاع هـذه األرقـام ارتفـاع اســــــــــــــتهالك املنتجـات العـاليـة التجهيز يف البالأ .) د: حيـث
، مما 2013كغ/للفرد/الســــــــنة يف عام   200.6إىل  2000كغ/للفرد/الســــــــنة يف عام   125.5ارتفعت املبيعات من 

، PAHOمرتبة ثاين أعلى معدل ملبيعات املنتجات العالية التجهيز للفرد يف أمريكا الالتينية ) جعل شــــــــيلي حتتل
2015.) 

 يف عام 20.606د أســـفرت عن إصـــدار القانون بعملية نقاش وحتقيقات شـــاملة يف البال شـــيلشوقامت حكومة 
 املشـــــــروبات مرفقةعلى منتجات األغذية و  بطاقات توســـــــيم، الذي ين ص على وضـــــــع (2012شـــــــيلي، ) 2012

بتحذيرات غذائية على اجلزء األمامي من الغالف إذا كانت األغذية حتتوي على مســــــــــــــتويات عالية من الطاقة 
املوضـــوعة على اجلزء األمامي من  46هذهبطاقات التوســـيم الســـكريات و/أو امللح. ودخلت /أو الدهون و/أو و

عن عالمة توقف ســــــــــــوداء توضــــــــــــع على مواد غذائية . وهي عبارة 2016الغالف حيز التنفيذ يف يونيو/حزيران 
 لدهون املشبعة والسكر والصوديوم.حتتوي على كميات مرتفعة من الطاقة وا

 من خالل ما يلي:أكثر نظام غذائي صحي  وأسهم هذا القانون يف بناء

  يق نظام )تطب لألفرادالغذائي  النمطأســـــــــــاس  تشـــــــــــك لحتذير املواطن ن بشـــــــــــأن منتجات ينبغي أال
 لغالف املذكور أعاله(؛من احذير املوضوع على اجلزء األمامي الت

  مثـــل هـــذه املنتجـــات لـــدى  تقييـــد الطلـــب على هـــذه املنتجـــات )فرض حظر على اإلعالن عنو
 األطفال(؛

  ق يف املدرســة )حظر بيع مثل هذه املنتجات يف املدارس وتوفريها والرتويج والتســوي األغذيةمحاية بيئة و
 هلا(.

ا. عامً  14على اإلعالن عن منتجات تتطلب وضــــع عالمة توقف تنبه األطفال دون ســــن  اقيودً  وتفرض اللوائح
اوإذا كانت توجد عالمة توقف ســــوداء على األغذية، فال يســــمح باإلعالن عنها  أو  على شــــاشــــة التلفاز أيضــــً

 جمي.الربنا خطوة أخرى إىل األمام ألنه يعزز العمل التوسيمتوزيعها يف املدارس. وميضي هذا بعملية 

يف املائة من ســــــكان منطقة العاصــــــمة ســــــنتياغو دو شــــــيلي على التحذيرات  93ومنذ اعتماد هذا القانون، تعرف 
يف املائة منهم أن هذه التحذيرات كان هلا تأثري  92الغذائية املوضـــــــــــــوعة على اجلزء األمامي من الغالف، وأعلن 

ا بشــــــأن املنتجات، أُم حينما يتخذون قرارً  إىل املائة منهم يف 68على قررا م املتصــــــلة بشــــــراء املنتجات، وأشــــــار 
، وآخرون Valdebenito) ا منهافذُم خيتارون املنتجات اليت ال تتضـــــــــــــمن إال حتذيرات قليلة أو ال تتضـــــــــــــمن أيً 

2017.) 
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 جودة األغذية وسالمتها 5-2-4

، Euromonitor International Passportيشـــــــــــعر املســـــــــــتهلكون بقلق متزايد إزاء جودة األغذية وســـــــــــالمتها ) 
اليت ميكن أن  47يف الوقت نفســـه اهتمام متزايد باألغذية "الوظيفية"يالحظ ( بينما Kasriel-Alexander  ،2016؛2015

 موضع خالف وتتطلب إجراء حبوث إضافية.هي هذا االجتاه  تأثرياتأن  معتعزز الصحة، 

 يةالتصديق على سالمة األغذية في جميع النظم الغذائ

هناك العديد من التكنولوجيات، مبا يف ذلك وســــــــــــــائل اإلزالة والتعطيل اليت حتد من األنشــــــــــــــطة امليكروبية، أو  
بسالمة األغذية  املتصلة( Keener ،2015و Koutchmaالتكنولوجيات الناشئة واملبتكرة، مثل الرتشيح والتنبيذ والفصل )

معظم األمراض املنقولة بواســــطة األغذية حتدث يف  مبا أن  م ذلك، اإلمدادات الغذائية. ورغ على مجيع مســــتويات ســــلســــلة
ســبيل  يات القائمة متوفرة بأســعار معقولة وميكن الوصــول إليها. فعلىجالبلدان النامية، ينصــب التأكيد على جعل التكنولو 

وجودة يف املياه لطفيلية املا يف محاية اجلمهور من تفشــــــــــــــي األمراض املعدية واا مهمً املثال، يعترب تطهري مياه الشــــــــــــــرب جزءً 
(Amy وتعترب إضــــافة الكلور والكلورام ن واألوزون واليود وديوكســــيد الكلور واألشــــعة فوق البنفســــجية 2000، وآخرون .)

 (.AwwaRF ،2007وسائل شائعة لتحس ن اخلصائص امليكروبية والكيميائية واجلمالية للمياه )

ســـــ ن ســـــالمة األغذية يف البيئات احلضـــــرية. ويف أبيدجان، كوت وتنفذ العديد من املدن ســـــياســـــات وبرامج لتح 
قليص نســـــــــــبة الشـــــــــــوارع بغية زيادة معايري النظافة وتيف باعة لديفوار، وأوكالند، الواليات املتحدة األمريكية، مت الرتخيص ل

األغذية املأمونة يف دكا، بنغالديش، بدأت مبادرة عربات (. و IPES-Food ،2017األمراض املنقولة بواســــــــــــــطة األغذية )
الرامية إىل خفض التلوث البكتريي لألغذية اليت تباع يف الشوارع عن طريق تقد  التدريب وبيع العربات لألشخاا الذين 
قاموا بذمتام التدريب. وينبغي أن يقوم باعة األغذية اليت تباع يف الشــــــوارع بفرض أســــــعار مرتفعة لتغطية تكاليف العربة غري 

أن املســتهلك ن لديهم اســتعداد لدفع الثمن مقابل احلصــول على أغذية مأمونة. وقامت فييت نام وتايلند با أن الباعة أفادو 
ا (. Germain ،2017املناطق احلضــرية )يف شــوارع البســن  قوان ن ووضــع برامج لتحســ ن ســالمة األغذية اليت تباع يف  أيضــً

علومات ألغذية أن تنضــم إىل برنامج تنظيم إدارة متابعة مويف شــنغهاي، الصــ ن، يشــرتط على مجيع املؤســســات التجارية ل
ســـــــالمة األغذية بشـــــــنغهاي من أجل زيادة تتبع األغذية واملســـــــاءلة وحتســـــــ ن ســـــــالمة األغذية. كما أن األمراض احليوانية 

بل احلكومات قاملصــــــــــــــدر، مثل أنفلونزا الطيور وإيبوال وزيكا ميكن أن تنتقل إىل اإلمدادات الغذائية وينبغي مكافحتها من 
، Blochو Plourde؛ Wong ،2016و Barr؛ 2017، وآخرون Ordaz-Némethعن طريق آليـــــــات مراقبـــــــة معززة )

2016.) 

ومثة حاجة إىل التثقيف والتدريب على الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق األغذية لدى مجيع اجلهات الفاعلة  
ما أن هناك حاجة إىل تعزيز دور املؤسسات والسياسات من خالل بذل يف سلسلة اإلمدادات الغذائية ولدى اجلمهور. ك

جهود متكاملة تشــــرف عليها الســــلطات العامة، وليس فقط بواســــطة االســــتثمارات الفردية. فعلى ســــبيل املثال، من أجل 
ا ةالعام اتتضــــمن االســــتثمار تســــلســــلة التربيد، جيب أن  حتســــ ن نقل ت والرقابة. اتثبيت ســــلســــلة الطاقة وبناء القدر  أيضــــً

                                                      
ا إىل باإلضافة حمددة جسمية وظائف تساعد مكونات على حتتوي اليت اجملهزة األغذية47  2  .مغذية كُو
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، HLPEويوضـــح تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى بشـــأن الفاقد واملهدر من األغذية هذا النهج مع تونس كدراســـة حالة )
 (.أ2014

ويســـــــــــــــاعــد تتبع األغــذيــة )أي القــدرة على تتبع ومتــابعــة األغــذيــة واألعالف أو احليوانــات املنتجــة لألغــذيــة أو  
ل اإلنتاج والتوزيع( على توفري أغذية مأمونة وحتســـــ ن ربط املنتج ن باملســـــتهلك ن. وتتمثاملكونات، من خالل مجيع مراحل 

(. وميكن 2007، وآخرون Regattieriالفوائد املباشــرة للتتبع يف حتســ ن ســلســلة اإلمداد وســالمة املنتجات ومزايا الســوق )
ة ة جودة األغذية وشــــــــــــراء أغذية مأمونة لتلبيللمســــــــــــتهلك ن تتبع املســــــــــــار الكامل لألغذية من املنشــــــــــــأ إىل املائدة، ومعرف

 احتياجا م.

 تحسين جودة األغذية عبر جميع النظم الغذائية

ذائية، ة لتحس ن جودة وتركيبة األغذية ضمن البيئة الغيتكون هناك خطوط توجيهية طوعية أو خيارات سياس قد 
(. وتعمل صــــناعات األغذية بPAHO ،2016ية ) خصــــائص املغذيات اليت تقرتحها منظمة الصــــحة للبلدان األمريكمثاًل 

واملشـــروبات على إعادة صـــياغة اخلصـــائص الغذائية من خالل ختفيض نســـبة الســـكر وبدائل الســـكر. ويف ســـنغافورة، أدى 
برنامج الباعة املتجول ن الصحي إىل زيادة توافر الزيوت الصحية وقدرة احلصول عليها لكي يستعملها الباعة املتجولون بعد 

يف  25إنتاج زيوت خملوطة تتضمن كمية من الدهون املشبعة بنسبة على عمل جملس تعزيز الصحة مع صانعي الزيوت أن 
املائة أقل من الزيوت املســــــــــــــتعملة عادة من قبل الباعة )زيت النخيل(. ومن أجل خفض تكلفة الزيوت املخلوطة، عمل 

 جعلا لوجيســتية، مبا يف ذلك موارد التخزين والتســليم، ممتقاســم اخلدمات العلى جملس تعزيز الصــحة مع صــانعي الزيوت 
، وآخرون Hawkesا )ا وجمديً  واقعيً ومن مث تشــــكل هذه الزيوت بدياًل  ؛للمقارنة مع ســــعر زيت النخيل ســــعر الزيوت قابالً 

2013.) 

 

 ثغرات األدلة في البيئة الغذائية 5-2-5

الصــــــــــحة. الغذائية والتغذية و  األمناطك من عواقب على تتغري البيئات الغذائية باســــــــــتمرار مع ما ينجم عن ذل 
(. وتتطور حبوث البيئة الغذائية، وهناك ثغرات يف نظريتها 2013، وآخرون Swinburnوينبغي رصــــدها بطريقة منتظمة )

د (. وق2017، وآخرون Turnerوأدلتها التجريبية، وكذلك يف مقاييس وأســــــــــــــاليب تقييم البيئات الغذائية وديناميا ا )
أجريت معظم البحوث حول البيئات الغذائية يف البلدان املرتفعة الدخل وضـــــــــــمن أنواع النظم الغذائية احلديثة، وبدرجة 
أقل بكثري من ذلك يف البلدان املنخفضــــــــة أو املتوســــــــطة الدخل وخاصــــــــة يف أنواع النظم الغذائية التقليدية أو املختلطة 

ل انعدام الغذائي املرتبط باألمراض غري املعدية مقاب مط)أي الســــــــمنة والن ا، حيث خيتلف العبء الغذائيواألكثر تعقيدً 
م كيفية تغري لتمكن من فهلاألمن الغذائي والتقزم(. ومثة حاجة إىل "ثورة على مســــــــــــــتوى البيانات" واملزيد من املقاييس 

 (.أ2016، بالتغذية املعنية الدائمة املتحدة األمم جلنةالبيئات الغذائية )

إىل  ، هناك حاجةالنظر إىل البحوث املســــتقبلية بشــــأن البيئات الغذائية على أُا ذات ثالثة جوانب. أواًل وميكن  
 Kimenjuتوثيق مــدى التغريات الطــارئــة على البيئــات الغــذائيــة يف خمتلف الســــــــــــــيــاقــات والــدور احملــدد لبعض احملركــات )

ة. وقد ختتلف بتأثري البيئات الغذائية على التغذية والصـــح(. ويتعلق املســـار الثاين من البحوث املســـتقبلية Qaim ،2016و
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آثار خمتلف جوانب وحمركات انتقال التغذية على األمناط الغذائية والتغذوية حســـــــــب الســـــــــياق والفئة العمرية، وقد تنطوي 
ا(. وهناك حاجة 2015، وآخرون Kimenju؛ 2013، وآخرون Gomez)عد ة  اتيضــــــــــــــاعلى مق فهم تأثري إىل  أيضــــــــــــــً

(. وميكن Kearney ،2010؛ Thow ،2009ركات املعقدة والديناميكية، مثل التجارة والعوملة، على األمناط الغذائية )احمل
، GloPanيف كيفية التأثري على البيئة الغذائية لتوفري منتجات غذائية صــــــــــــــحية ) يدققللمســــــــــــــار الثالث من البحوث أن 

 (.أ2016

 

 لبيئات الغذائيةالنقاط الرئيسية للتدخالت عبر ا 5-2-6

لجدول اجيب أن تتكيف تدخالت الســياســات مع كل نوع من أنواع النظم الغذائية ومع الســياق احمللي. ويقدم  
حملة عامة عن بعض النقاط الرئيســـــــية للتدخالت ضـــــــمن األنواع الثالثة املختلفة لنظام األغذية لتحســـــــ ن نوعية البيئات  6

ملعاجلة العديد من  اا لن يكون كافيً  واحدً دة املرتبطة بتلك النظم الغذائية. وإن تدخاًل ا إىل األســـــــواق احملدالغذائية، اســـــــتنادً 
   العوامل املرتابطة اليت تؤثر على البيئة الغذائية؛ وبدال من ذلك، ستكون التدخالت املتعددة ضرورية لتحقيق تغري دائم.



 

 

 غذائية بغية تحسين البيئات الغذائيةملخص النقاط الرئيسية للتدخل في مختلف الُنظم ال :6الجدول 

 التوافر والوصول المادي  
 المسافة( )قرب

 الوصول االقتصادي 
 جودة األغذية وسالمتها الترويج واإلعالن واإلعالم )القدرة على الشراء(

 الُنظم الغذائية التقليدية
 اليومية القرىأكشاك 

ـــــــب احمللي من األســــــــــــــواق  اجلـــــــان
لى دة عالتقليـــــديـــــة اليوميـــــة املوجو 

 قاتالطر 
األســــــــــــــواق التقليــــــديــــــة اإلقليميــــــة 

 األسبوعية

الصــــــــــــــغرية لتجهيز  البا يزتعز 
 األغذية احمللية واالستثمار فيها
 اتاالســـــــــــــــــتـــثـــمـــــــار يف الـــطـــرقـــــــ

ـــــــا املـــــعـــــلـــــومـــــــات  وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي
واالتصـــــــــــــــــاالت والبنيــــة التحتيــــة 

 لألسواق
حتســــــــ ن وســــــــائل النقل العام إىل 

 األسواق ومنها

ـــــــدعـــم لـــتـــخـــز   يـــن تـــقـــــــد  احلـــوافـــز وال
 األغذية املغذية

 

التدريب يف جمال سالمة األغذية ومنح  توفري 
 الشهادات للتجار

تقد  حوافز لالســـــــــتثمار يف حمالت التخزين 
 البارد

ضمان حصول األسواق على املياه والصرف 
 الصحي

 الُنظم الغذائية المختلطة
 املتاجر الكربى

 أسواق املنتجات الطازجة
جارية يف التاملتاجر احمللية واحملالت 

 األحياء
 مطاعم الوجبات السريعة
 بائعو األغذية يف الشوارع

اعتماد قوان ن لتقســــــــــــــيم املناطق 
بغيـــــة حتفيز جتـــــار التجزئـــــة على 
إنشـــــــــــــاء متاجر كربى يف املناطق 

 ذات الدخل املنخفض
اعتماد قوان ن لتقســــــــــــــيم املناطق 
ـــافـــة مطـــاعم  من أجـــل تقليـــل كث
الوجبات الســريعة ومســتجمعات 

 ةاألغذي

تقــد  احلوافز والــدعم لتخزين األغــذيــة 
املغــــذيــــة يف املتــــاجر الكربى واملتــــاجر 

 احمللية واحملالت التجارية يف األحياء
 األغــــــذيــــــة يف تقــــــد  احلوافز لبــــــائعي
 األغذية املغذيةالشـــــــوارع من أجل بيع 

 واستخدام املكونات الصحية
 

تقييـــد الرتويج يف املتـــاجر لألغـــذيـــة الكثيفـــة 
لقيمــــة التغــــذويــــة القليلــــة يف الطــــاقــــة ذات ا

املتــــــاجر الكربى واملتــــــاجر احملليــــــة واحملالت 
 التجارية يف األحياء

اعتماد عالمات ســــــهلفة التفســــــري على اجلزء 
 األمامي لغالف األغذية املعبأة

تعي ن خيارات افرتاضـــــية يف مطاعم الوجبات 
 السريعة لتشمل األطعمة املغذية

ات إضـــــــــافة عالمات وســـــــــم على قوائم الوجب
واللوحــــات يف مطــــاعم الوجبــــات الســـــــــــــريعــــة 

 )السعرات احلرارية والصوديوم، وغري ذلك.(
تقييد تســـــــــــــويق األغذية الكثيفة الطاقة ذات 

 القيمة التغذوية القليلة لدى األطفال

فرض ضـــــــــــرائب على األغذية الكثيفة الطاقة 
 ذات القيمة التغذوية القليلة

 حالتدريب يف جمال سالمة األغذية ومن توفري
شـــــــهادات لتجار أســـــــواق املنتجات الطازجة 

 ولبائعي األغذية يف الشوارع
حتســــــ ن حصــــــول أســــــواق املنتجات الطازجة 
وبــــائعي األغــــذيــــة يف الشــــــــــــــوارع على امليــــاه 

 والصرف الصحي
حوافز لالســــــــــــــتثمــــــارات يف حمالت  إعطــــــاء

 التخزين البارد



 

 

 الُنظم الغذائية الحديثة
 االرتقاء باألسواق املتخصصة 

 ر الكربىاملتاج
 أسواق املزارع ن

 املتاجر احمللية واحملالت التجارية يف
 األحياء

 مطاعم الوجبات الفاخرة
حمالت الوجبات الســــــــريعة اخلفيفة 

 السفري
 مطاعم الوجبات السريعة

 شاحنات بيع األغذية
 بائعو األغذية يف الشوارع

اعتماد قوان ن لتقســــــــــــــيم املناطق 
بغيـــــة حتفيز جتـــــار التجزئـــــة على 

ء متاجر كربى يف املناطق إنشـــــــــــــا
 ذات الدخل املنخفض

تقد  حوافز إلنشــــــــــــاء أســــــــــــواق 
املزارع ن يف املناطق املنخفضــــــــــــــة 

 الدخل
اعتماد قوان ن لتقســــــــــــــيم املناطق 
ـــافـــة مطـــاعم  من أجـــل تقليـــل كث
الوجبات الســريعة ومســتجمعات 

 األغذية
 بيع تقـــد  حوافز لشــــــــــــــــاحنـــات

األغذية لبيع األغذية املغذية يف 
 ملنخفضة الدخل املناطق ا

تقـــد  حوافز أســــــــــــــعـــار لبيع األغـــذيـــة 
 املغذية يف مجيع املنافذ التجارية

تقــد  احلوافز والــدعم لتخزين األغــذيــة 
املغــــذيــــة يف املتــــاجر الكربى واملتــــاجر 

 احمللية واحملالت التجارية يف األحياء
تقد  حوافز لألســـر املنخفضـــة الدخل 

 يف املتاجر ارلشــــــــــــراء الفواكه واخلضــــــــــــ
 ربى وأسواق املزارع نالك

ة بيع األغذي تقد  حوافز لشـــــــــــــاحنات
وبائعي األغذية يف الشــــــــــوارع من أجل 
بيع األغـــــذيـــــة املغـــــذيـــــة واســــــــــــــتخـــــدام 

 مكونات صحية

 تقييـــد الرتويج يف املتـــاجر لألغـــذيـــة الكثيفـــة
الطــــاقــــة ذات القيمــــة التغــــذويــــة القليلــــة يف 
األســـــــــــواق املتخصـــــــــــصـــــــــــة واملتاجر الكربى 

 حياءواحملالت التجارية يف األواملتاجر احمللية 
اعتماد عالمات ســهلفة التفســري على اجلزء 

 األمامي لغالف األغذية املعبأة
ضـــــــمان دقة وشـــــــفافية البيانات والعالمات 

 ذات الصلة بالقيمة التغذوية واالستدامة
تعي ن خيارات افرتاضـــــــــــــية يف مجيع املطاعم 

 لتشمل األغذية املغذية
ات ائم الوجبعلى قو  توسيمإضافة عالمات 

واللوحـات يف مطـاعم الوجبـات الســــــــــــــريعـة 
)الســــــــــــــعرات احلراريــــة والصــــــــــــــوديوم، وغري 

 ذلك.(
تقييد تســــــويق األغذية الكثيفة الطاقة ذات 

 القيمة التغذوية القليلة لدى األطفال
تشــــــــــــــجيع األمنــاط الغــذائيــة الصــــــــــــــحيــة يف 

 املدارس

 
فرض ضرائب على األغذية الكثيفة الطاقة 

 وية القليلةذات القيمة التغذ
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 أكثر أولويات لتوجيه سلوك المستهلك نحو أنماط غذائية صحية 5-3

ميكن للمســـــتهلك ن تشـــــكيل إمدادات الغذاء من خالل ســـــلوكهم والطلب على أغذية حمددة. وتركز التدخالت  
ب على األغذية للدفع ونقل املعارف والتمك ن لزيادة الطوالرغبة يف امن جانب الطلب على الوعي والتغيري الســــــــــــــلوكي 

املغذية ومن مث حتســــــــــــــ ن األمناط الغذائية. وميكن أن يكون للحكومات واملنظمات غري احلكومية تأثري على تصــــــــــــــورات 
املســــــــــــتهلك ن بشــــــــــــأن القيمة الغذائية )وكذلك االســــــــــــتدامة والرتاث والثقافة، وغري ذلك( لألغذية من خالل تنفيذ لوائح 

بعض  قســم(. ويســتعرض هذا الWilkins ،2005ية تغذوية والتثقيف التغذوي )ومحالت إعالمية، واعتماد خطوط توجيه
 .أكثر القنوات اليت ميكن بواسطتها توجيه سلوك املستهلك  و أمناط غذائية صحية

 

 التثقيف التغذوي 5-3-1

تأثري  هكان للتثقيف التغذوي نتائج متباينة على مســــــتوى حتســــــ ن األمناط الغذائية، ورغم ذلك ميكن أن يكون ل 
أكرب إذا جرى تنســــــــــــــيقه مع التغريات اإلجيابية يف البيئات الغذائية أو الربامج التكميلية مثل احلدائق املنزلية أو التحويالت 

، وآخرون Ruel؛ 2008، وآخرون Bhutta؛ 2013، وآخرون Lacaht؛ 2015، وآخرون McGillالنقــديــة املشــــــــــــــروطــة )
ا أن تضــــــطلع برامج الت2013 عن كيفية  اواصــــــل لتغيري الســــــلوك وبرامج احلماية االجتماعية اليت توفر أفكارً (. وميكن أيضــــــً

 تغيري سلوك املستهلك بدور مهم.

 تعزيز التثقيف التغذوي

لب األحيان، ا ضـــــمن املناهج الدراســـــية يف أغبأمهية التثقيف التغذوي، حيث جعلته إلزاميً  ةعديدبلدان اعرتفت  
 وي اليت تستهدف املدن واملدارس وأماكن العمل ومقدمي األغذية. وال يقوم التثقيفوكذلك تشجيع برامج التثقيف التغذ

ئية ويساعد على تطوير التحليل النقدي للخيارات الغذا أيًضاالتغذوي بتوضيح اجلانب البيوكيميائي للتغذية فقط بل لحفز 
، Brazilدور الرعاية وأماكن العمل( )، املدارس واملســــــــتشــــــــفيات و مهارات عملية يف طائفة واســــــــعة من الســــــــياقات )مثاًل 

رة على ينبغي أن يولــد التثقيف اســــــــــــــتقالليــة وقــد(. ويكمن التحــدي يف اعتمــاد منوذج جــديــد للتثقيف التغــذوي. و 2012
تعلق مبمارســــــــــــــات ما ي التفكري والتمك ن. ومن هذا املنظور، ينبغي أن يعزز التثقيف التغذوي هذه القدرات نفســــــــــــــها يف

 إىل معاجلة قضايا النظام الغذائي والبيئة الغذائية. األكل، وهو حباجة

يف البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل، حينما تستهدف التدخالت املستقلة لألفراد )اليت يعتمد فيها األفراد و  
، ميكن مةات احملرو اجملموع على املعلومات والتثقيف لزيادة معارفهم ومهارا م ليكون باســـــتطاعتهم اختاذ خيارات صـــــحية(

 ،وآخرون Mayénســــــــلوكيات أكل صــــــــحية وتقليص التفاوتات االجتماعية على مســــــــتوى األمناط الغذائية )تشــــــــجيع  اهل
وتؤكد الصــــــــــــــعوبة يف إجياد تدخالت للتثقيف يف جمال التغذية ذات جودة عالية وقائمة على األدلة، مبا يف ذلك (. 2016

ذوي يف حلـاجـة إىل إجراء حبوث إضــــــــــــــافيـة لقيـاس نتـائج وآثـار التثقيف التغـالتثقيف التغـذوي القـائم على اجملتمع احمللي، ا
ويكتســــي التثقيف التغذوي أمهية خاصــــة بالنســــبة للنســــاء وله (. 2016، وآخرون Dollahiteخمتلف الفئات والســــياقات )

 (.Smith ،2003؛ 2013، وآخرون Ruelآثار إجيابية على وضعهن الغذائي ووضع أطفاهلن الغذائي )



 

152 

ة دراســــــــات أجريت بي نت عدقد ون التثقيف التغذوي يف أغلب األحيان أكثر فعالية عندما يقرتن بتدخالت أخرى. و ويك
يف جنوب آسيا وحتليل جتميعي واحد أن التأثري كان أكرب على نتائج تغذية األم والطفل عندما اقرتن التثقيف واإلرشاد يف 

 Girard)ائية أو مكمالت غذائية دقيقة أو حتويالت نقدية مشروطة جمال التغذية بالدعم التغذوي يف شكل مكمالت غذ
، Dewey؛ 2015، وآخــــــرون Christian؛ 2005، وآخــــــرون Roy؛ 2001، وآخــــــرون Bhandari؛ Olude ،2012و

2016). 

نت التكنولوجيا املسـتهلك ن من تويل مسـؤولية تعليمهم ومن مث صـحتهم. وقد يكون للقدرة على االسـتفادة ومك   
فضـل العلوم املتاحة واملشـاركة يف إنشـائها مع املسـتهلك ن إلنتاج بيانات يف الوقت احلقيقي بشـأن النتائج الصـحية أثر من أ

حتويلي على جمتمع البحوث التغذوية. وتشهد البلدان املرتفعة واملتوسطة الدخل زيادة يف استخدام حلول مثل أجهزة ميكن 
ناول من غذية والتغذية وزجاجات املياه اليت تعمل بالطاقة التكنولوجية اليت ترصـــد املتارتداؤها، وأجهزة لتتبع املتناول من األ

املياه. وعالوة على ذلك، أتاح التوســـــــع يف اســـــــتخدام اهلاتف احملمول، وال ســـــــيما اهلواتف الذكية، وســـــــائل جديدة لزيادة 
ألعاب الفيديو  املذكرات عرب اإلنرتنت إىلا بالرســــــــــائل النصــــــــــية أو التعرض للتثقيف واســــــــــرتاتيجيات تغيري الســــــــــلوك، بدءً 

(Baranowski 2016، وآخرون.) 

 سلوك المستهلكين بواسطة الحمالت اإلعالميةفي تغيرات التشجيع 

تشــــمل وســــائط اإلعالم الصــــحف وغريها من املواد املطبوعة، واإلذاعة والتلفزيون واللوحات اإلعالنية، وغري ذلك.  
إلعالمية وميكن أن تكون احلمالت اهم يف تقد  املعلومات للغالبية العظمى من الســكان. وتضــطلع وســائط اإلعالم بدور م

دلة املتعددة العناصر واجملتمعية مفيدة يف تعزيز التثقيف التغذوي. فعلى سبيل املثال، أتاح مشروع كاريليا الشمالية، يف فنلندا أ
(. وخلصت دراسة 23اإلطار يف الطلب وحفز التغري السلوكي ) قاطعة على احلاجة للقيام بتدخالت متعددة من أجل التأثري

(Alive and Thrive( يف فييت نام )Nguyen إىل أن اقرتان التعرض لوسائط اإلعالم واملشورة الشخصية 2016، وآخرون )
النســــبة اليت لدى يف املائة، وهي نســــبة أعلى من  31.8ا يؤدي إىل أعلى نســــبة انتشــــار للرضــــاعة الطبيعية احلصــــرية بنســــبة معً 

 يف املائة(. 3.9يف املائة( أو وسائل اإلعالم ) 26.1اجملموعات اليت مل تتلق سوى املشورة الشخصية )

ا( Alive and Thriveوشــاركت مبادرة )  يف محالت إعالمية مماثلة يف بنغالديش كانت  دف إىل الوصــول  أيضــً
(. وجتدر اإلشــــارة إىل أنه يف إطار مبادرة 2016، وآخرون Sanghvi )إىل األمهات واآلباء وقادة الرأي اجملتمعي الرئيســــي ن

(Alive and Thrive ( يف كل من بنغالديش وفييت نام، جرت مقارنة جمموعت ن: عملية مكثفة )املشـــــــــورة الشـــــــــخصـــــــــية
غذوية عادية ت إىل التعبئة اجملتمعية( مقابل عملية غري مكثفة )مشـــــــــــورةو املكثفة باإلضـــــــــــافة إىل التعرض لوســـــــــــائط اإلعالم 

باإلضـــــــــــافة إىل التعرض األقل كثافة لوســـــــــــائط اإلعالم والتعبئة اجملتمعية(. ومل يكن هناك تأثري ذو داللة إحصـــــــــــائية مهمة 
( على النمو اخلطي لألطفال. وبدال من ذلك، ب ن  التدخل املكثف وغري Alive and Thriveللتدخالت املكثفة ملبادرة )

. ووجد البحث أن التقزم معدالت داللة إحصـــــائية مهمة يف اا وذا ســـــريعً يف كل بلد اخنفاضـــــً  على كلتا اجملموعت ناملكثف 
اخلصــــــــــــائص االجتماعية واالقتصــــــــــــادية كان هلا تأثري أكرب على النمو اخلطي مثل تثقيف األمهات والوضــــــــــــع االجتماعي 

إجراء املزيد من البحوث حول (. وهناك حاجة إىل 2017، وآخرون Nguyenواالقتصــــــــــــــادي والنظافة واألمن الغذائي )
ها عوامل بوصـــــــفرأة واســـــــتقالليتها الختاذ قرارات األمهات والتغذية ومســـــــاحات الوالدة ومتك ن امل عوامل أخرى مثل ســـــــن  
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مشــــــروع كاريليا الشــــــمالية: تدخل مجتمعي قائم على وســــــائط اإلعالم والتثقيف للحد من  23 اإلطار
 يين القلبخطر اإلصابة بأمراض شرا

وكان يهدف إىل التصــــدي لعوامل  1977و 1972جرى تنفيذ مشــــروع كاريليا الشــــمالية يف فنلندا ما ب ن عامي 
هذه املنطقة أعلى معدالت بأمراض شــــــراي ن القلب يف بعدما ســــــج لت أمراض شــــــراي ن القلب اإلصــــــابة ب خطر

لح بان الكاملة الدسم واللحوم الدمسة واملالعامل. وكان املشروع يهدف إىل خفض استهالك الزبدة ومنتجات األل
ويف الوقت نفســــه زيادة اســــتهالك الزيوت النباتية، والســــمن الصــــناعي النبات، ومنتجات األلبان القليلة الدســــم 

 والثمار العنبية والفواكه. ارضواخل اخلالية من الدهونواللحوم 

مبـا يف ذلـك التثقيف الغـذائي عن طريق  48ونفـذت جمموعـة متنوعـة من األنشــــــــــــــطـة بـالتعـاون مع منظمـة مـارثـا،
 املدارس يف ،امللصـــــقات واملنشـــــورات، والتغطية الصـــــحفية واإلذاعية، وإشـــــراك أطباء الرعاية األولية واملمرضـــــات

واجملموعات اجملتمعية األخرى، فضال عن املتاجر الكربى وصناعة األغذية. وتضمن ذلك إعداد وتوزيع وصفات 
ل التعاون مع الصـــــــــناعات الغذائية بغية خفض وتعديل حمتوى الدهون وامللح يف غذائية ســـــــــهلة التحضـــــــــري. ومش

يف  اللحوم واملخابز. و م عن ذلك حتســــــــــن كبري صــــــــــانع جتهيزاألغذية اليت تؤكل عادة مراكز إنتاج األلبان، وم
غريات الحقا تالدم وضـــغط الدم. وتزامنت هذه ال يف كولســـرتولالاألمناط الغذائية وكان هناك اخنفاض يف نســـبة 

يف املائة يف  65يف املائة يف كاريليا الشـــــــمالية و 73أمراض شـــــــراي ن القلب: اإلصـــــــابة بمع اخنفاض يف معدالت 
توى ا على املســ. وبســبب  اح الربنامج، مت توســيع نطاقه الحقً 1995إىل  1971البلد بأكمله خالل الفرتة من 

ج سياساتية إضافية. ُُ   الوطين، وجرى تنفيذ 
  (2010)وآخرونPekka ؛ Ståhl  (2002)وPuska ادر:املص

 

 إلى التغيير االجتماعي والسلوكي سلوك المستهلك من خالل االتصال الهادففي تغير التشجيع 

يف العديد من البلدان املنخفضـــة الدخل، لتغيري الســـلوك والطلب من خالل االتصـــال اهلادف إىل تتضـــافر اجلهود،  
خدام االتصال اهلادف إىل التغيري االجتماعي والسلوكي هو استو وكي وتدخالت الدعم االجتماعي. التغيري االجتماعي والسل

االتصــال لتغيري الســلوك مبا يف ذلك اســتخدام اخلدمات، من خالل التأثري اإلجيايب يف املعارف واملواقف واملعايري االجتماعية. 
يعمل على  إنهبل س جمرد إعالن أو وســـــيلة من وســـــائل اإلعالم، إن االتصـــــال اهلادف إىل التغيري االجتماعي والســـــلوكي ليو 

 (.HC3 ،2017تنسيق الرسائل عرب جمموعة متنوعة من قنوات االتصال للوصول إىل مستويات متعددة من اجملتمع )

(، تتم تدخالت االتصــــــال اهلادف إىل التغيري االجتماعي والســــــلوكي يف أغلب 2016) وآخرين  Peltoوحســــــب 
ن خالل تقد  رسائل وبرامج الصحة العامة، مع قيام وسائط اإلعالم بدور ثانوي. ويعترب االتصال اهلادف إىل األحيان م

                                                      
ية واحلماية البيئية؛ نة املنزللتعزيز الرفاه واحلياة اجليدة يف املنزل. وهي تركز على: األغذية والتغذية؛ والبســــــــــت 1899أنشــــــــــئت منظمة مارثا يف فنلندا عام   48

   /https://www.martat.fi/in-english .واالقتصاد املنزيل وقضايا املستهلك ن
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اف على ســـــــلوك ، مما يؤثر يف ُاية املطوتأييده فز مشـــــــاركة اجملتمع احملليحاســـــــم األمهية حلالتغيري االجتماعي والســـــــلوكي 
 (.2013، وآخرون Bhutta) األفراد وطلبهم

كينا فاســـو، على ســـبيل املثال، قامت منظمة هيل ن كيلر الدولية بدمج برنامج لالتصـــال اهلادف إىل تغيري ويف بور  
الســـلوك التغذوي والصـــحي مع تدخل متعلق باإلنتاج الغذائي املنزيل، ووجدت أنه أســـهم يف حتســـ ن معرفة مقدمي الرعاية 

تائج متعددة لصـــــــحة األطفال مبا يف ذلك خفض مبمارســـــــات تغذية الرضـــــــع وصـــــــغار األطفال. كما أســـــــهم يف حتســـــــ ن ن
ويف كينيا وإثيوبيا، ومن أجل زيادة االلتزام (. 2015، وآخرون Olneyمســــــــــــــتويات اإلســــــــــــــهال وفقر الدم واهليموغلوب ن )

مبكمالت الكالســـــيوم ومحض الفوليك لدى النســـــاء احلوامل، مت تطوير نظام دعم حملي باســـــتخدام "شـــــريك االلتزام" )أي 
(. ويف هاييت، 2016، وآخرون Martin) د املرأة احلامل على االلتزام بنظام املكمالت العادية يف املنزل(.شـــــــــخص يســـــــــاع

جرت توأمة أصحاب "احملاكاة اإلجيابية" أو مقدمي الرعاية يف اجملتمع احمللي الذي يوجد فيه أطفال تلقوا تغذية جيدة على 
باألمهات الالت لديهن أطفال يعانون من ســــــوء التغذية، وعملوا   ،عيشــــــيةالرغم من حمدودية املوارد االقتصــــــادية لألســــــر امل
 (.2002، وآخرون Bollesكحلقة وصل ب ن عيادة التغذية واجملتمع احمللي )

وب ن  اســــــــــتعراضــــــــــان منهجيان أن تدخالت التغيري الســــــــــلوكي ذات املكونات املتعددة اليت تدمج النمط الغذائي  
ة اجلســـــم لدى وقصـــــري األجل يف مؤشـــــر كتل ك ميكن أن تكون مفيدة لتحقيق اخنفاض قليلوالنشـــــاط البدين وتغيري الســـــلو 

( ولكن بنســـــبة أقل من ذلك 2017، وآخرون Meadاألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما ب ن ســـــت وإحدى عشـــــرة ســـــنة )
إىل حد كبري إىل أن نوعية ويرجع ذلك  .(2017، وآخروناخلضريي والسمنة )الزائد لدى املراهق ن الذين يعانون من الوزن 

 تسقة.ا، مما لحد من الثقة بنتائج الدراسة غري املاألدلة منخفضة جدً 

زيد من الدقة يف متوخي  ال بد منولتعزيز اآلثار اإلجيابية لالتصــــــــال اهلادف إىل التغيري االجتماعي والســــــــلوكي،  
 ائل الرئيسية.الرس إليصاليجيات متفق عليها حتديد آليات التنفيذ الفعالة ذات السياق احملدد، إىل جانب اسرتات

 وضع خطوط توجيهية غذائية قائمة على األغذية لألنماط الغذائية الصحية والمستدامة 

توجيهية غذائية قائمة على األغذية ميكن أن يســــــــــتخدمها العاملون يف  اا عرب أ اء العامل خطوطً بلدً  83وضــــــــــع  
ين لغذائية اليت تتكيف مع الثقافات والســـــياقات احمللية. وميكن أن يســـــرتشـــــد التمو الصـــــحة والتغذية لتقد  املشـــــورة اجمال 

اباألغذية  هبذه اخلطوط التوجيهية. فعلى ســــــــبيل املثال، يف الواليات املتحدة األمريكية، تشــــــــكل اخلطوط التوجيهية  أيضــــــــً
خالل الســنة مثل برامج الوجبات املدرســية. و  األســاس الذي تقوم عليه برامج املســاعدة الغذائية والتغذوية االحتاديةالوطنية 

مليون طفل كل يوم على وجبة غذائية مقدمة من قبل الربنامج الوطين للغذاء  31.6، حصــــــــــل أكثر من 2012الضــــــــــريبية 
مليون طالب على وجبات يومية  42.2، حصـــــل 2014(. ويف الربازيل، يف عام 2013، األمريكية الزراعة وزارةاملدرســـــي )

 49.ااخلطوط التوجيهية الغذائية الوطنية ومت حتضريها بواسطة منتجات تقدمها املزارع الصغرية أساسً مقررة حسب 

  

                                                      
 :املزيد من التفاصيل حول الربنامج الوطين الربازيلي للوجبات املدرسية، انظر علىلالطالع   49

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escola 
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 أفضل برامج الحماية االجتماعية إلى نتائج تغذويةتؤدي ضمان أن 

ميكن أن يكون للحكومات واملنظمات غري احلكومية تأثري على تصــــــــــورات املســــــــــتهلك بشــــــــــأن القيمة التغذوية  
ن خالل إتاحة برامج احلماية االجتماعية اليت تعتمد اخلطوط التوجيهية التغذوية، وعن طريق اعتماد التثقيف لألغذية م
(. وميكن أن تســهم برامج احلماية االجتماعية مثل برامج التحويالت النقدية والتغذية املدرســية Wilkin ،2005التغذوي )
 Sepúlveda Carmonaوفق ُج قائم على احلقوق ) رط تنفيذهاشــــــــــــــا يف إعمال احلق يف الغذاء الكايف ا كبريً إســــــــــــــهامً 
 (، مبا يف ذلك احرتام مبدأ املساواة وعدم التمييز والشفافية واملشاركة واملساءلة.2012، وآخرون

 Rasella؛ 2016، وآخرون Bastagli)وكــانــت التحويالت النقــديــة فعــالــة من حيــث حتســــــــــــــ ن النتــائج التغــذويــة  
ية تأثري التحويالت النقد حبثت يف(. وخلصـــــت العديد من الدراســـــات اليت 2007، وآخرون Lagarde؛  2013، وآخرون

على نتائج األمناط الغذائية والتغذية إىل وجود حتســــــــن على التنوع الغذائي، بينما ب ن  عدد قليل من الدراســــــــات حصــــــــول 
م ذلك، بســبب حصــول حتوالت على (. ورغ2016، وآخرون Bastagliحتســن على مســتوى مؤشــرات املقاييس البشــرية )

قدية والســـــــمنة، ينبغي رصـــــــد برامج التحويالت الن وزن الزائدمســـــــتوى عبء األمراض اليت انتقلت من نقص التغذية إىل ال
 ما يتعلق بزيادة الوزن املفرط. باستمرار لضمان عدم وجود عواقب غري مقصودة يف

ارتبط برنــــامج الفرا يف املكســــــــــــــيــــك . وقــــد اأيضـــــــــــــــــً وتعترب برامج التحويالت النقــــديــــة املشــــــــــــــروطــــة مهمــــة  
(Oportunidades ،الذي مجع ب ن منح إعانات مشــروطة بضــمان متابعة الدراســة واحلصــول على الرعاية الطبية الوقائية ،)

الوزن معدل انتشار  واخنفاض لعمرإىل القاِسم املئوي لبالنسبة باخنفاض معدل انتشار التقزم، واخنفاض مؤشر كتلة اجلسم 
عفة ارتبطت مضـــــــا -. ورغم حتقيق حتســـــــن مهم لدى األطفال، كانت هناك عواقب غري مقصـــــــودة لدى الراشـــــــدين لزائدا

االتحويالت النقدية  لوزن الزائد ابزيادة مؤشـــــر كتلة اجلســـــم، وارتفاع ضـــــغط الدم االنبســـــاطي وارتفاع معدل انتشـــــار  أيضـــــً
 .(ب2008، أ2008، وآخرون Fernald)والسمنة لدى املشارك ن 

 

 قبول األغذية 5-3-2

اأباإلضـافة إىل توافر األغذية واحلصـول عليها والقدرة على شـرائها، ميكن أن يكون لقبول األغذية   تأثري على  يضـً
ملســــتهلك. كما  عن أفضــــليات ااألمناط الغذائية للمســــتهلك. وميكن أن يتأثر قبول األغذية بالرتويج ألغذية حمددة فضــــاًل 

 Boylandن جراء أنشــــــــــــــطة اإلعالن والتســــــــــــــويق وكذلك من خالل العالمة التجارية للمنتج )تتأثر هذه األفضــــــــــــــليات م
. ويســـــــــتهلك (Hann ،1999و Drewnowski(. وترتبط األفضـــــــــليات الغذائية باملتناول من األغذية )Halford ،2013و

 .بدرجة أعلى من القبولاليت حتظى لديهم  األرجح املستهلكون األغذيةعلى 

األغذية عن طريق إنتاج أغذية معبأة ذات قيمة غذائية مهمة  قبولع اخلاا بدور قوي يف زيادة ويضــــــطلع القطا  
املعبأة يف  راتناول وجبات صــــحية. فعلى ســــبيل املثال: تبيع بعض الشــــركات اخلضــــلوجتعل من الســــهل على الناس طهيها 

بأة وقطع السلطات أو طبخها: سلطة خملوطة ومعميكن إضافتها بسهولة إىل  اليت أكياس أو املقطعة أو املقطعة إىل شرائح
االفاكهة مثل شــــــرائح التفاح وأنواع التوت. وتعترب اخلضــــــار والفواكه اجملمدة  تكون لديهم  وســــــيلة متاحة للناس لكي أيضــــــً

 يف مكان بارد. ختزينهانها تتطلب ولك أُا أقل  عرضة للتلف، حيث أكثرمالئمة خيارات صحية 
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طالب به جتار التجزئة. يمعيـ ًنا ا ا مجاليً در كميات كبرية من املنتجات جملرد أُا ال تليب معيارً ويف الوقت احلايل،   
و لبلدان املرتفعة الدخل، فهي حتدث كذلك يف البلدان املنخفضــــة أإىل ابالنســــبة  هامة أكثرمشــــكلة  يطرحولئن كان هذا 

ئية شــــكل آمنة، ويف بعض احلاالت، قد تكون ذات قيمة غذا"القبيحة" ال اراملتوســــطة الدخل. وتعترب هذه الفواكه واخلضــــ
مبا يف  -جتار التجزئة ببيع املزيد من املنتجات القبيحة كبار . وقد بدأ  من حيث الشــــــــكل  من نظريا ا "األكثر إغراء"ربأك

ول األمر مل . ويف أ2014يف فرنســــــا، على ســــــبيل املثال، اليت اعتمدت هذه املمارســــــة يف عام  Intermarchéذلك متاجر 
، Cliffيتم بيع هذه املنتجات بكميات جيدة، غري أن كمية املبيعات حتســـــــنت بعد أن أطلق متجر التجزئة محلة إعالنية )

اليت تشوهبا  را(. ويف فرنسا، تستخدم احلمالت اإلعالمية ملكافحة املهدر من األغذية من خالل بيع الفواكه واخلض2014
 (.2016، ونوآخر  Di Muroعيوب بسعر خمفض )

 
 المعايير والتقاليد االجتماعية 5-3-3

والثقافة  املذاقو تتشــكل أفضــليات املســتهلك من خالل جمموعة متنوعة من العوامل مبا يف ذلك املعايري االجتماعية  
تأثري على  ايضــــــــً أاألغذية اليت يتم إنتاجها وحتضــــــــريها وهلا  حتديد معاملوتســــــــهم املعايري والتقاليد االجتماعية يف . والســــــــهولة

 أفضلياتنا الغذائية.

ما خيص القدرة على الشــراء والســهولة واالســتحســان من منظور املســتهلك.  مزيد من البحوث يفإىل ومثة حاجة  
ا ا تتأثرهوال تتأثر هذه األمور من جراء نوعية األغذية وعملية التســـــــــــويق اليت ختضـــــــــــع هلا هذه األغذية فقط، ولكن  أيضـــــــــــً

 وافية(. وما زالت معرفتنا غري أ2016، بالتغذية املعنية الدائمة املتحدة األمم جلنةية املرتبطة باألغذية )باملعايري االجتماع
اط الغذائية معلومات أفضـــــــل عن التغذية واألمنلتوافر عن كيفية تطور مواقف املســـــــتهلك ن وممارســـــــا م الغذائية اســـــــتجابة 

لك سيظل هذا لذ .املشورة واملعلومات املتاحة اآلن على شبكة اإلنرتنتعلى عدد كبري من اآلراء و  االصحية، وال سيما ردً 
 تحظى باالهتمام يف املستقبل.ساليت  من جماالت البحث جمااًل  أيًضااملوضوع 

 الضوء على األدلة املتوفرة بشأن املعايري االجتماعية، مبا يف ذلك الثقافات الغذائية التقليدية، قسمط هذا الويسل   
 .باعتبارهن يتول ن دور تقد  األغذية لألسرغذية وأمهية النساء وإعداد األ

 تعزيز الثقافات الغذائية التقليدية كوسيلة لتحسين الحالة الصحية والتغذوية

جلنوبية، على ســـبيل الثقافة الغذائية التقليدية. ويف كوريا ااحملافظة على تقوم بعض البلدان واملناطق بنشـــاط بتعزيز  
الغذائي  لنمطالقلق الذي ساور احلكومة والباحث ن واملواطن ن إزاء وباء السمنة املتزايد إىل إطالق محلة حلماية املثال، أدى ا

وجبات غذائية  أعد تالكوري التقليدي واحلفاظ عليه. وقامت احلكومة بنشـــــــــــر األغذية احمللية األصـــــــــــلية واحلفاظ عليها و 
ائي النمو االقتصــادي احمللي ومحاية الزراعة احمللية. وجرى تشــجيع منط غذ تســتخدم املنتجات الزراعية احمللية من أجل حفز

 رار والفواكه عن طريق محلة للعالقات العامة وتنظيم فعاليات. وكانت النتيجة زيادة اســــــــــتهالك اخلضــــــــــاقائم على اخلضــــــــــ
 (.2002، وآخرون Leeوالفواكه واخنفاض معدالت السمنة )
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 داد الطعام ومهارات الطبختعزيز الممارسات التقليدية إلع

ا تضفي فوائد م غالًباما يتعلق باألغذية وأساليب إعداد األغذية  إن نظم املعارف اخلاصة بالشعوب األصلية يف 
ذات قيمة يف ســـــياقها احمللي، وينبغي محايتها وتعزيزها من خالل ُج قائم على احلقوق. ويســـــهم نقع وإنبات   50تغذوية،

فرها وى الغذائي عن طريق زيادة التوافر البيولوجي للفيتامينات واملعادن. كما يزيد ختمري األغذية من تواالبذور يف زيادة احملت
البيولوجي ويضـــيف معينات حيوية صـــحية وجيعل األغذية املغذية مســـتقرة التخزين. ويزيد التجفيف من قدرة األغذية على 

اظ على هذه الطرق من املهم احلفو ا. العديد منها يبقى موجودً  البقاء يف التخزين، وبينما تضــــــــــــــيع بعض الفيتامينات، فذن
 .(ه2013منظمة األغذية والزراعة، وضمان عدم فقداُا بسبب عمليات التحديث )

كما تعترب مهارات الطبخ من احملددات املهمة ملعرفة عدد املرات اليت يقوم فيها الناس بالطبخ والفوائد الصــــــــــحية  
ة ســواء لدى األطفال يف ســن املدرســ ،م مهارات الطبخأن تعل   ةذائية. وقد وجدت دراســات عديدذات الصــلة بأمناطها الغ

، وإعداد األغذية والتنشـــــــئة االجتماعية ألفراد األســـــــرة من أكثر أمناط غذائية صـــــــحية اتباعيؤدي إىل  ،أو لدى الراشـــــــدين
، وآخرون Yuasa؛ 2013، وآخرون Hartmann؛ Smith ،2007و Lautenschlager)مائدة الطعام  حولخالل احلديث 

. وميكن أن تضــطلع النســاء بدور أســاســي بصــفتهن صــانعات القرار لتحســ ن النتائج (2000، وآخرون Gillman؛ 2008
التغذوية ألســــــرهن بســــــبب دورهن االجتماعي يف رعاية األطفال وحتضــــــري األغذية املنزلية يف العديد من اجملتمعات. وميكن 

 التغذية ضمن األسر املعيشية. افعات عنمدمبثابة  اعتبارهن  

 

 ثغرات األدلة في سلوك المستهلك 5-3-4

 إجراء مزيد من البحوث من أجل حتســـ ن من الضـــروريالنظم الغذائية والعوملة،  تشـــهدهيف ســـياق التحول الذي  
  Godfray؛ Masset ،2010و Cirera) حاضـرًا ومسـتقبالً فهم سـلوك املسـتهلك وطلبه، فضـال عن حمددات ذلك الطلب 

من أجل قياس القدرة على الشــــــراء والســــــهولة واالســــــتحســــــان من  بد من وجود مســــــار حبوث ثان وال .(2010، وآخرون
منظور املســــــتهلك. وســــــيكون مســــــار البحوث الثالث حول فهم كيفية تأثري الســــــياســــــات على اخليارات واألمناط الغذائية 

وســـطة الدخل.  البيئات الغذائية، وال ســـيما يف البلدان املنخفضـــة أو املتللمســـتهلك ن يف هذه احلقبة اليت تعرف تغريات يف
ومن أجل فهم أفضل للفرا والقيود اليت تؤثر على القرارات واخليارات الغذائية، من الضروري توضيح الطريقة اليت يتفاعل 

ا، هناك حاجة إىل إجراء (. وأخريً 2017، وآخرون Turnerسلوك الناس واألنشطة اليومية مع البيئات الغذائية ) من خالهلا
 Godfray) البحوث إلطالع صانعي السياسات على كيفية دعم التغيريات يف السلوك  و خيارات غذائية صحية أفضل

. ويوصـــــــــــــى باختاذ إجراءات منســـــــــــــقة ومتعددة القطاعات، مبا يف ذلك (2016، وآخرون Haggblade؛ 2010، وآخرون
 تطوير نظم غذائية صحية ومستدامة.ملوجهة  و البحوث والسياسات والتدخالت ا

  

                                                      
 الغذائي طهامنملثال، تقوم قبائل املاســاي بتعزيز أغذيتها عن طريق االســتهالك املباشــر أو إضــافة بعض األعشــاب ذات اخلصــائص الطبية إىل على ســبيل ا  50

الزراعة، و  منظمة األغذيةإلعداد واستهالك هذه األعشاب ) إليهمويشمل نظام معارفهم األصلية الطرق واألوقات املثلى بالنسبة  .ااملصدر أساسً  احليواين
2009.) 
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 النقاط الرئيسية للتدخالت لتوجيه سلوك المستهلك 5-3-5

ري مع البيئات الغذائية ومســــــارات التأث اإلمدادات الغذائيةالطريقة اليت ترتبط هبا ســــــالســــــل  15الشـــــكل يصــــــور  
ســالســل اإلمداد تغذية. وهناك ثالثة مســارات رئيســية ميكن لاحملتملة اليت توجه املســتهلك ن  و حتســ ن األمناط الغذائية وال

( زيادة اســـــتهالك األغذية املغذية؛ 1من خالهلا حتســـــ ن النظم الغذائية والنتائج التغذوية، اليت تتم بوســـــاطة بيئة األغذية: )
املســـــتهلك ن من ( توليد الدخل، مما ســـــيمكن 3( عن طريق خفض اســـــتهالك األغذية ذات القيمة الغذائية األقل؛ و)2)و

شـــراء املزيد من األغذية املغذية. كما تســـهم نقاط الدخول لزيادة الوعي ب ن خمتلف اجلهات الفاعلة يف ســـلســـلة القيمة يف 
حفز الطلب على األغذية املغذية. وتشـــكل القيود االقتصـــادية، ونقص املعرفة واملعلومات، وما يتصـــل بذلك من نقص يف 

  حتد من إمكانية احلصول على األغذية املغذية.  أيًضاعوامل حامسة الطلب على األغذية املغذية، 



 

 تحسين النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية وتغذية أفضل 15  الشكل

م األغذية توســـــيو االتصـــــال اهلادف إىل تغيري الســـــلوك، التســـــويق االجتماعي، 
اخلطوط التوجيهية التغذوية، و   عانات(،ســـــياســـــات األســـــعار )الضـــــرائب واإلو 
  سياسات تقسيم املناطق، وغري ذلك.و 

إعانات إلنتاج أغذية أقل تغذية )مثال، الغنية بالســــــــكر، وغري ذلك(، 
ت لســــــياســــــاإىل ابالنســــــبة  ̔ز الســــــياســــــةحي’منواتفاقات جتارية حتد 

 ، وغري ذلكالرامية إىل حتس ن التغذية

 تحسين النتائج
 التغذوية والصحية

 أمثلة عن السياسات والبرامج
 الرامية إلى تحسين جودة البيئة الغذائية

 أمثلة عن السياسات والبرامج
 زيادة التغذية الداخلة في سلسلة اإلمدادالرامية إلى 

)التوافر( اإلنتاجنظم   
 ممارسات ما بعد احلصاد

 الوصول إىل األسواق/
 احملالت التجارية

احملتوى التغذوي التغذوي 
 لألغذية

 جودة األغذية وسالمتها
 توليد الدخل

سلسلة اإلمدادات 
 الغذائية

 البيئة الغذائية

 التوافر، والوصول املادي
 )قرب املسافة(
 الوصول االقتصادي 
 )القدرة على الشراء(
 الرتويج، واإلعالن واإلعالم
 جودة األغذية وسالمتها

الوضع االجتماعي 
 واالقتصادي

 شراء األغذية
 قبول األغذية

 املعارف واملهارات
 ممارسات التغذية
ممارسات النظافة 

 وإعداد الطعام
 
 

 سلوك المستهلك

التي يمكن أن تؤدي  أمثلة عن السياسات والبرامج
 إلى بيئة غذائية غير صحية

 

 تؤدي إلى  يمكن أن التي ة عن السياسات والبرامجأمثل
 خروج التغذية من سلسلة اإلمداد

 

، واإلرشــــــــــاد، والتقوية البيولوجية، وحتســــــــــ ن حتســــــــــ ن ممارســــــــــات اإلنتاج
 ري ذلك.تاج وغالتخزين والتوزيع، وتقوية األغذية، وإعادة صياغة اإلن

تتعارض مع األدلة، وتوســــــيم مضــــــلل،  خطوط توجيهية تغذوية
 وتسويق غري مقيد لألغذية واملشروبات لألطفال، وغري ذلك
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 أنواع نظم األغذيةمختلف أولويات االستثمار والتدخل في  5-4

اخلاصـــــة، ولكن كلها هلا القدرة على فتح مســـــارات حمددة  حتديات وقيود ةيواجه كل نوع من أنواع النظم الغذائي 
 و االســـــــــــتدامة وتقد  أمناط غذائية صـــــــــــحية تعزز األمن الغذائي والتغذية يف ســـــــــــياقا ا احمللية و/ أو للجميع، اآلن ويف 

ية "التقليدية" والُنظم ئاملســــــــــــــتقبل. وال تعترب الُنظم الغذائية "احلديثة" اهلدف النهائي لكل نظام غذائي. وتعترب الُنظم الغذا
 16لشـــــكل االســـــــياســـــــات. ويلخص  لصـــــــانعياملعرفية املرتبطة هبا ذات قيمة يف حد ذا ا وميكن أن تكون مصـــــــدر إهلام 

 ددة يف الفصل األول.الثالثة احمللالستثمارات والتدخالت عرب أنواع النظم الغذائية فيها األولوية  اجملاالت اليت ميكن إسناد

 األولوية عبر أنواع النظم الغذائية ات ذاتستثمار اال  16  الشكل
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يوضــــح اجلانب األمين من العجلة )األزرق( عناصــــر ســــلســــلة اإلمدادات الغذائية يف ح ن أن اجلانب األيســــر من العجلة )األخضــــر( يوضــــح مالحظات: 
 .1عناصر البيئة الغذائية كما هو موضح يف الفصل 

 اكنة إىل عناصــــــــــــر من اإلمدادات الغذائية أو البيئة اليت حتتاج إىل اســــــــــــتثمارات كبرية وتدخالت لكي تتحســــــــــــنتشــــــــــــري الشــــــــــــرائح الد (1)
 أو تتغري.

 وتشــــــــــري الشــــــــــرائح املظللة إىل عناصــــــــــر اإلمدادات الغذائية أو البيئة اليت حتتاج إىل بعض االســــــــــتثمارات لتحســــــــــينها أو تغيريها ولكنها (2)
 ليست حامسة.

ئح اليسـرى البيضـاء إىل عناصـر اإلمدادات الغذائية أو البيئة اليت تعترب اسـتثمارات هامة، ولكن إذا كانت هناك حاجة إىل وتشـري الشـرا (3)
 .خيارات، فهي ذات أولوية أقل

 

 الُنظم الغذائية التقليدية 5-4-1

االقتصــــادي لألمناط ي و يف الُنظم الغذائية التقليدية، ينبغي أن تركز الســــياســــات على التوافر وعلى الوصــــول املاد 
هذا على  ما يتعلق  انب اإلنتاج، قد ينطوي الغذائية )أي اليت حتتوي على املغذيات األســـــــــــــاســـــــــــــية( الفائقة اجلودة. ويف

صـــــــاف ن  ما يكونون مشـــــــرتين غالًباســـــــيما صـــــــغار املزارع ن الذين  ، والعلى الصـــــــمود اســـــــرتاتيجيات لزيادة قدرة املزارع ن
كانت طبيعية أو من صـنع اإلنسـان. وقد يشـمل هذا، على سـبيل املثال، تعزيز أاخلارجية، سـواء  لألغذية، أمام الصـدمات

احلقوق على األراضي وموارد إنتاجية أخرى، وحتس ن الوصول إىل اخلدمات واملوارد مثل القروض والتكنولوجيا واملدخالت 
االســــتثمارات يف مرافق البنية التحتية والتخزين اليت (. ف2016، 2013، املســــتوى الرفيع اخلرباء فريقواألســــواق واإلرشــــاد )

تسمح بتسهيل نقل السلع الغذائية وختزينها بشكل آمن، وإدماج التكنولوجيات مثل تقوية األغذية وجتهيز األغذية، ميكن 
 تلبية احتياجا م الغذائية. من أجلأن ختفف العبء الذي يواجهه املستهلكون 

 ؛ إذاأن التثقيف التغذوي والصــــحي يكتســــي أمهية أســــاســــية، غري أنه ليس كافيً  معوعلى مســــتوى االســــتهالك،  
اينبغي أن تركز السـياسـات  وألن األسـر املعيشـية  صـحية.غذائية  اشـراء تلك األغذية اليت تعترب أمناطً على قدرة العلى  أيضـً

 برامج احلماية اســــــــــتقرار أســــــــــعار األغذية وتوفريا من ميزانيتها األســــــــــرية على األغذية، فذن ا كبريً ا ما تنفق جزءً الفقرية كثريً 
االجتماعية للفئات الضـــــــعيفة )ال ســـــــيما يف ضـــــــوء تغري املناخ وأمناط الطقس غري املنتظمة على  و متزايد( أمر ضـــــــروري 

 (.ب2012، أ2011، املستوى الرفيع اخلرباء فريقألمن الغذائي والتغذية )إىل ابالنسبة 

 

 تلطةالُنظم الغذائية المخ 2-4-5

األغذية مهمة، وال  التحتية وتعزيز ســالمة البايف الُنظم الغذائية املختلطة، ســتظل التدخالت الرامية إىل حتســ ن  
قطاع األغذية غري الرمسي. ورغم ذلك، ميكن أيًضا حتس ن الُنظم الغذائية املختلطة عن طريق جمموعة من إىل سيما بالنسبة 

ار )مثالً من خالل الضـــــــرائب واإلعانات( وفرض القيود على التســـــــويق، وحتســـــــ ن ســـــــعلألالتدخالت، مثل اعتماد حوافز 
التوســــــيم، واحلمالت الرتوجيية والتحفيز على بيع األطعمة املغذية وحوافز تقســــــيم املناطق لزيادة الوصــــــول إىل جتار التجزئة 

 الذين يبيعون األطعمة املغذية يف املناطق املنخفضة الدخل.
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 ذائية الحديثةالُنظم الغ 5-4-3

إىل بالنســــــبة  إالا بريً ا كألغذية حتديً إىل اا، يف الُنظم الغذائية احلديثة، ال يعترب الوصــــــول املادي واالقتصــــــادي أخريً  
تدخالت هذه النظم الغذائية بدرجة كبرية مع النظام الغذائي املختلط وقد يكون من األســــهل  فاعل. وتتأشــــد  الفئات فقرًا

 خنفاض أمهية القطاع غري الرمسي يف تلك النظم.اإىل ا تنفيذها نظرً 

دف على جودة وتنوع األمناط الغذائية، وتســــــتهداخل هذه الُنظم الغذائية وينبغي أن تركز الســــــياســــــات والربامج  
عالية التجهيز لاإىل احلد من استهالك األغذية  أيًضاا داخل جمتمعا ا. وينبغي أن  دف بشكل خاا أكثر الفئات ضعفً 

غذية الفقرية باملغذيات عن طريق اســــــتهداف الصــــــناعات اليت تنتجها )على ســــــبيل املثال من خالل القيود التســــــويقية واأل
والقيود على احملتوى ومتطلبات وضـــــــع العالمات على املكونات مثل الدهون املتحولة والســـــــكريات املضـــــــافة( وكذلك عن 

فف ذية أو فرض ضــرائب عليها؛ والتثقيف التغذوي(. وقد خت منح إعانات لبعض األغطريق اســتهداف املســتهلك ن )مثاًل 
 ا بالُنظم الغذائية احلديثة.هذه السياسات بعض العواقب الصحية السلبية املرتبطة عمومً 

 

 الصةالخ 5-5

يف عرب ســالســل اإلمدادات الغذائية، و  -النظم الغذائية اليت ميكن التدخل فيها ضــمن هناك العديد من األماكن  
الغذائية، وعن طريق التأثري على سلوك املستهلك. وال يوجد ُج واحد يناسب اجلميع، وجيب تكييف احللول مع البيئات 

النظم الغذائية املختلفة املوصـــوفة يف الفصـــل األول ويف كل ســـياق حملي. ولئن كنا حباجة إىل مزيد من البحوث يف كل من 
بل حتويل ســالســل اإلمداداتالربامج والســياســات ملعاجلة األعباء املتعددة لســوء   التغذية، فذن هناك أدلة وبيانات بشــأن ســُ

للدوافع اخلارجية  حاجة إىل فهم أفضل أيًضاالغذائية والبيئات الغذائية إىل عوامل تيسر اخليارات الغذائية الصحية. وهناك 
االيت ال تؤثر على كيفية عمل الُنظم الغذائية فقط ولكن   ن على اختاذ وقدرة املســــــــــــتهلكعلى من يســــــــــــيطر عليها،  أيضــــــــــــً

 خيارات ا فعاًل ا لديهالقرارات داخل البيئات الغذائية، مع األخذ يف االعتبار أن بعض أفقر اجملموعات وأكثرها  ميشــــــــــــــً 
 ما يتعلق باألغذية اليت تشرتيها وتستهلكها. وسيناقش الفصل األخري كيفية ترمجة هذه األدلة إىل أفعال. ا يفقليلة جدً 
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 ة األدلة إلى أفعالترجم 6

نظر الفصــل أ( وأن التغيري اإلجيايب ممكن )2نظر الفصــل أرغم وفرة األدلة اليت تربهن أن التغذية مســألة أســاســية ) 
زز  و نُظم غذائية أكثر استدامة توفر أمناط غذائية صحية وتع للمضي قدًما(، ورغم وجود إرادة سياسية إجيابية واضحة 5

ة، ال تزال بلدان كثرية تكافح من أجل االنتقال من النية إىل العمل. وهذا ال يتطلب القيادة فقط، األمن الغذائي والتغذي
اولكن  معاجلة تعقد الُنظم الغذائية من خالل ســــــــياســــــــات متســــــــقة ومنســــــــقة تدمج قطاعات متعددة، مبا يف ذلك  أيضــــــــً

اقب دة إذا مت حتليل حمددات املشـــــــــــاكل وعو قطاعات الصـــــــــــحة والزراعة والبيئة. وعالوة على ذلك، ميكن حتقيق نتائج جي
 خذة تسرتشد مببادئ حقوق اإلنسان.تالقرارات على  و صحيح، وإذا كانت القرارات امل

الســـياســـة على ترمجة األدلة إىل أفعال، عن طريق اســـتعراض: الدوافع  صـــانعيويهدف هذا الفصـــل إىل مســـاعدة  
 الفعال؛ والظروف املواتية للتقدم  و نُظم غذائية أكثر استدامة.للعمل؛ والعقبات الرئيسية اليت حتول دون العمل 

 

 الدوافع للعمل 6-1

ظم ن النُ أخذ األدلة وأفضــــل املمارســــات ووضــــعها يف عمل ملموس من شــــأنه أن ميك  إىل ما هي الدوافع الداعية  
 الغذائية من حتقيق أمناط غذائية صحية وحتس ن األمن الغذائي والتغذية؟

 مثير للقلق حجم العبء 

.  ن البلدانم كما هو مب ن  يف الفصــــــــل الثاين، تعترب األعباء املتعددة لســــــــوء التغذية هائلة وهلا تأثري على كل بلد 
ثري من البلدان، الن مسائل بالغة األمهية يف ككما يب ن  الفصل الثاين أنه، يف ح ن أن اجلوع ونقص التغذية ال يزاالن يشك  

تنمية ا يؤثر على مجيع البلدان. ولتحقيق اهلدف الثاين من أهداف الا متزايدً األخرى تشــكل حتديً فذن أشــكال ســوء التغذية 
 املستدامة، سيتع ن على احلكومات أن تعا  يف آن واحد مجيع أشكال سوء التغذية.

من  عواقب وخيمة على اجملتمع وســــــــيجعلســــــــينطوي على األعباء املتعددة لســــــــوء التغذية  الســــــــماح بتفاقم وإن   
من أهداف التنمية املستدامة، ولكن معظم أهداف التنمية املستدامة. لقد كان  2الصعب للغاية ليس فقط حتقيق اهلدف 

ا يف تســــــليط الضــــــوء على قضــــــايا ســــــوء التغذية، ولكن هناك حاجة إىل إشــــــراك مجيع أصــــــحاب ا هامً اجملتمع املدين مدافعً 
 ي والتغذية للجميع.املصلحة للقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائ

 التكاليف المجتمعية الناجمة عن سوء التغذية كبيرة

إن التكاليف االجتماعية واالقتصـــادية املبي نة يف الفصـــل ن األول والثاين ينبغي أن تســـتحث وحدها العمل. وهذه  
. اإلجراءات الالزمة ذتتخا، ولكن الفئات األقوى هي اليت جيب أن أشــــد الفئات ضــــعفً إىل التكاليف هي األكرب بالنســــبة 

(: "ســـــــنجعل اإلمهال يضـــــــر باجلهات القوية." إن 2017، رئيس البنك الدويل ) Kimوحســـــــبما ورد على لســـــــان الســـــــيد
التشــــــريعات  تغريات جمتمعية. وتســــــتلزمإحداث ســــــيتطلب  هالتصــــــدي لســــــوء التغذية ال ينطوي على تكاليف باهظة ولكن

 ا ومساءلة.سياسية وإلتزامً اجليدة والسياسات املراعية للتغذية إرادة 
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 ينبغي تحسين األنماط الغذائية

 العامل الذي يزيد من أعباء األمراض يف األولاخلطر  كما هو مب ن  يف الفصـــــل الثالث، يعترب ســـــوء التغذية عامل 
(Forouzanfar وطبقــا ملــا ذكره الفريق العــاملي املعين بــالزراعــة ونظم األغــذيــة من أجــل الت2015، وآخرون .)يــة، فــذن غــذ

تعزيز قدرة النظم الغذائية على تقد  ا لديهم اآلن نظم غذائية منخفضــــــــــة اجلودة، و"بلدً  193شــــــــــخص من  ثالثة مالي ن
وســــيتطلب ذلك اختاذ (. أGloPan ،2016) الســــياســــات" صــــانعيوجبات غذائية عالية اجلودة هو خيار يقع يف متناول 
ذائية غية والبيئات الغذائية، وكذلك عرب حمركات التغريات يف النظم الإجراءات متضــــــــافرة عرب ســــــــالســــــــل اإلمدادات الغذائ

 املبينة يف الفصل الرابع.

 تتوفر الحلول واألدلة للعمل

كمــا هو مب ن  يف الفصـــــــــــــــل اخلــامس، رغم وجود ثغرات يف فهم آثــار األمنــاط الغــذائيــة على النتــائج التغــذويــة  
صــــانعي ائية، توجد بالفعل بعض احللول لتحســــ ن هذه النتائج. وينبغي لوالصــــحية، وســــلوك املســــتهلك جتاه اخليارات الغذ

واحتياجا م  مالســـياســـات، بدعم من الباحث ن والدعاة واملمارســـ ن، أن يســـتثمروا يف هذه احللول وأن يكيفوها مع ســـياقه
 الوطنية واحمللية.

 ثمة عقد مخصص للتغذية

الل خ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذيةم املتحدة اجلمعية العامة لألم ، أعلنت2016يف أبريل/نيســـان  
لعقـــد هو أن تقوم احلكومـــات ذا اواهلـــدف الرئيســــــــــــــي هلـــ. (2016)األمم املتحـــدة،  2025إىل  2016الفرتة املمتـــدة من 

حــديــد تواملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة واجملتمع املــدين والقطــاع اخلــاا واألوســـــــــــــــاط األكــادمييــة واجلهــات الفــاعلــة األخرى ب
، 2030االلتزامات الرامية إىل النهوض خبطة األمم املتحدة العاملية للتغذية، يف إطار اخلطة العاملية للتنمية املســــــــــــتدامة لعام 

العقد فرصـــــــــــة لتوطيد ومواءمة أعمال التغذية وتســـــــــــهيل العمليات هذا ويعترب  اليت وضـــــــــــعها إعالن روما بشـــــــــــأن التغذية.
لتزامات  ما يتعل ق بااليف التغذيةب املعينددة يف إطار العمل املنبثق عن املؤمتر الدويل الثاين الســـــــــــــياســـــــــــــاتية عرب اجملاالت احمل

(. وميكن أن تكون جلنة األمن الغذائي 2016، العاملية الصحة منظمة/والزراعة األغذية منظمة) بذعالن روما بشأن التغذية
 العقد. هذا  يف حتقيق أهدافا فعااًل يكً العاملي شر 

 عة المتكاملة للتغذية تدعو إلى تحسين اتساق السياسات عبر القطاعاتالطبي

أنه من أجل حتســــــــــ ن االتســــــــــاق، مثة حاجة إىل حتول من إىل  لتغذيةاملعنية با الدائمةاألمم املتحدة  جلنةتشــــــــــري  
، لتغذيةملعنية باا الدائمة األمم املتحدة جلنةحوكمة التغذية العاملية إىل احلوكمة املشــــــــــرتكة ب ن القطاعات من أجل التغذية )

عــاجلــة م علىالزراعــة  قــدرة(. وأدى الرتكيز التقليــدي لقطــاع الزراعــة على إمــدادات الطــاقــة الغــذائيــة إىل احلــد من 2017
افحة ا مسألة التغذية مسألة بسيطة باملقارنة مع مكمشاكل نقص املغذيات الدقيقة والسمنة. وقد اعترب قطاع الصحة دائمً 

ا، جيب على قطاعي الزراعة والصـــــــــحة، على األقل، أخذ زمام املبادرة وأن يكونا دية. ومن أجل املضـــــــــي قدمً األمراض املع
 س ن األمناط الغذائية والتغذية.شريك ن متساوي ن يف حت
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 التي تحول دون العملالعقبات و الحواجز  6-2

 رمجتها إىل عمل ملموس من شــــــــــــــأنه أنالعقبات اليت حتول دون أخذ األدلة املتاحة بالفعل وتو هي احلواجز  ما 
 ن الُنظم الغذائية من تقد  أمناط غذائية صحية أكثر وحتس ن األمن الغذائي والتغذية؟ميك  

 

 الفشل في االعتراف بالحق في الغذاء الكافي 6-2-1

 راليت ينبغي أن تنظم عمليات صـــنع القراالســـبعة  "PANTHER"يضـــع حق اإلنســـان يف الغذاء الكايف مبادئ  
نظمة األغذية موالتنفيذ: املشـــاركة، واملســـاءلة، وعدم التمييز، والشـــفافية، والكرامة اإلنســـانية، والتمك ن، وســـيادة القانون )

 (.ج2011والزراعة، 

الضـــوء على احلاجة إىل معاجلة التغذية والنظم الغذائية من منظور  2030وتســـلط خطة التنمية املســـتدامة لعام  
على اجلوع  التزمت البلدان "بالقضـــاءلقد و ا من الناحية العملية. أن هذا ال لحظى باألولوية دائمً  قائم على احلقوق، بيد

 51(.ملســــــــــتدامةا التنمية أهداف من الثاين اهلدفوحتقيق األمن الغذائي وحتســــــــــ ن التغذية وتعزيز الزراعة املســــــــــتدامة")
 ويتطلب حتقيق هذه األهداف املفصلة بوضوح اعتماد ُج متكامل:

 حتقيق األمن و  ركز على حق الفئات الفقرية والضـــــــــــعيفة يف الغذاء الكايف ومســـــــــــاعد ا على ضـــــــــــمان املداخيلي
 الغذائي والتغذية؛

  يعرتف  مع األغذية أو إنتاجها باعتبارها مصــــــــــادر أولية للدخل والعمل للعديد من األســــــــــر املعيشــــــــــية الريفية
 ؛الفقرية

 رب إىل التوصــل إىل توافق يف اآلراء ع يســعىفاف ومدروس و صــلحة يف حوار نشــط وشــيشــرك مجيع أصــحاب امل
 عمليات تشاركية وضمان عدم ختلف أي أحد عن الركب؛

  دميقراطية، على العمليات ال امؤسسيً  اطابعً يضفي يرسخ احلق يف الغذاء ضمن إطار من القوان ن واملؤسسات، و
عد ا م على النحو املعرب عنه يف القواقدرات األفراد املســـــــــؤول ن واملؤســـــــــســـــــــات على االضـــــــــطالع بواجب يعززو 

 (.ج2012منظمة األغذية والزراعة، والسياسات والربامج احمللية والوطنية والدولية )

 
 القوى عبر الُنظم الغذائية عدم توازن 6-2-2

ب ن  صــــراع ويف الوقت احلايل، هناك ينبغي إعادة موازنة القوى عرب الُنظم الغذائية وخاصــــة على الصــــعيد الوطين. 
 حوكمة األغذية.حتدد معامل عدة قوى على مستوى الُنظم الغذائية اليت 

ومن يتخذ  ،وملاذا املســـــــــــاءلة يف ُاية املطاف حول احلوكمة والســـــــــــلطة وحتدد كيف يتم اختاذ القراراتتتمحور " 
اءلة املســــــــــؤولة عن املســــــــــالقرارات، وكيف يتم اســــــــــتخدام الســــــــــلطة وتقامسها وموازنتها، وما هي اآلراء املهمة واجلهة تلك 

. وقد أدى الرتكز التدرجيي لكثري من القوى االقتصـــــــــــادية يف أيدي شـــــــــــركات (2015 ،وآخرون Swinburn) واحملاســـــــــــبة"

                                                      
51  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
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األغذية عرب الوطنية على مدى العقود املاضـــــية إىل احلد من حيز الســـــياســـــة الداخلية والقوة الســـــياســـــية للحكومات احمللية 
 .وتعزيزه ىل احلد من قدرة احلكومات على محاية احلق يف الغذاء الكايف لسكاُاإ هذا بدورهوأدى والوطنية. 

عن  تاوتواجه احلكومات توترات جوهرية يف جهودها الرامية إىل دعم االبتكار الصــــــــــــناعي وجذب االســــــــــــتثمار  
 Thowكها )طريق إجياد بيئات ســــــياســــــاتية مســــــتقرة وتنفيذ ســــــياســــــات مبتكرة لتحفيز إنتاج األغذية الصــــــحية واســــــتهال 

ة وخمتلة ا بنظم غذائية غري منصــــــــــف(. ويف ســــــــــياق النهج القائم على احلقوق، فذن أكثر الفئات تأثرً McGrady ،2013و
وبيئات غذائية غري صــــحية هي فئات املســــتهلك ن ذوي الدخل املنخفض والفقراء يف املناطق الريفية واحلضــــرية وأصــــحاب 

 ب األصلية.ومزارعي الكفاف والشعو احليازات الصغرية 

وتنظر صــناعة األغذية واملشــروبات إىل أســلوهبا يف التســويق واإلعالن والرتويج للمنتجات يف اإلعالنات املســترتة  
ذا الرأي أن األمر مرتوك هوســياســات األســعار والتعبئة يف البيئات الغذائية باعتبارها اســتجابة لطلب املســتهلك. ويفرتض 

القوى هو لصـــــاحل الشـــــركات كانت صـــــحية أو غري صـــــحية. ومع ذلك، فذن ميزان أللمســـــتهلك الختاذ اخليارات، ســـــواء 
، Frielو Baker)املتعددة اجلنسيات يف الوقت احلاضر، وجيب بذل جهود أكرب خللق بيئات غذائية صحية للمستهلك ن 

 (.Cannon ،2012و Monteiro؛ 2013، وآخرون Malik ؛ 2014

ادر عن املقرر اخلاا لألمم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء الكايف إىل أن الصـــــ 2016ويشـــــري التقرير املؤقت لعام  
"اتباع ُج مشويل إزاء التغذية يتطلب من واضــعي الســياســات الوطنية إجياد بيئة مواتية لنظم غذائية مغذية وصــحية، مبا يف 

مســــــــــــــتوى  لقيام بتعديالت علىذلك عن طريق التعليم واخلطوط التوجيهية الغذائية. وينبغي أن يشــــــــــــــجع ُج شــــــــــــــامل ا
اإلمدادات الغذاية وتغيريات يف الُنظم الغذائية من أجل زيادة توافر الغذاء الصحي وإمكانية الوصول إليه على  و مستدام 

 ومراع للتغذية".

ضريبية )مثل فرض ضرائب على املشروبات احملالة بالسكر واألغذية غري  اوميكن أن تستخدم احلكومات صكوكً  
صـــــحية وإخضـــــاع صـــــناعة األغذية للمســـــاءلة. وحســـــب الغذائية المناط األ( لدعم ية( وآليات تنظيمية )احلظر مثاًل الصـــــح

Swinburn ن احلكومات واجملتمع املدينأ(، "ينبغي أن تكون هياكل الســـــلطة واملســـــاءلة متســـــقة حبيث 2015) وآخرين ،
اأاا". وتعتمد فعالية احللول التقنية اليت تعمل لصــــــاحل املصــــــلحة العامة، ترجح على مصــــــاحل القطاع اخل على اإلرادة  يضــــــً

الســــياســــية واألولوية املعطاة لضــــمان عدم حرمان أحد من احلق يف الغذاء الكايف. وميكن للحركات االجتماعية ومنظمات 
لحة العامة صـــــعرب النظام الغذائي املوجه  و نظم صـــــحية من أجل امل اتاجملتمع املدين أن تعمل على إعادة توازن الســـــلط

 ملن ال يسمع صو م.

 

 تضارب المصالح 6-2-3

ميكن تعريف مفهوم "تضــارب املصــاحل" بطرق خمتلفة، وميكن أن ينطبق على األفراد واملؤســســات على حد ســواء  
(Rodwin ،1993 ؛Thompson ،2005 ؛Richter ،2005 وإن تضـــــارب املصـــــاحل .)بالُنظم الغذائية له تأثري  املتصـــــل

أنواع األمنــاط الغــذائيــة اليت يعتمــدهــا النــاس، وبــالتــايل على النتــائج الصــــــــــــــحيـة على علومــات الغــذائيــة املتــاحــة و على نوع امل
 والتغذوية للنظم الغذائية.
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ولحدث تضــــــارب املصــــــاحل عندما تتعارض ســــــياســــــات وممارســــــات األفراد أو املنظمات أو الصــــــناعة مع أهداف  
(. وتؤثر املصـــاحل املكتســـبة على املعايري والســـياســـات الوطنية والدولية 2016، وآخرون Bellowsالصـــحة العامة والتغذية )

على ســــبيل املثال عن طريق التدخل يف القرارات ذات املصــــلحة العامة، وخرق  -واألدلة العلمية وأفضــــليات املســــتهلك ن 
تســـــويق واإلعالن عن األغذية (، أو من خالل ال5و 3املدونة الدولية لتســـــويق بدائل لنب األم )اليت نوقشـــــت يف الفصـــــل ن 

. (2014، وآخرون Goldman؛ Nestle 2012و Stuckler) 5)و 1 غري الصـــحية لألطفال )اليت نوقشـــت يف الفصـــل ن
هناك اآلن وعي متزايد بكيفية تأثر النظم الغذائية باملصــــــــــاحل التجارية، ولكن ال يزال يتع ن وضــــــــــع آليات للحوكمة بات و 

 والتصدي له. حدوثه العرتاف به ومنعهعرف على تضارب املصاحل واواملساءلة من أجل حتس ن الت

ومن املؤكد أن القطاع اخلاا يقوم بدور مهم وله قدرات جوهرية للمســـــــــاعدة يف حتســـــــــ ن التغذية. ورغم ذلك،  
 احىت اآلن ثقــة حمــدودة. ودعــ أعــاقتهــا( أن اجلهود املبــذولــة لتحقيق هــذه اإلمكــانــات 2013) ،وآخرون Gillespieيرى 

اهؤالء الباحثون  إىل حتســ ن توثيق أفضــل املمارســات وأكدوا على احلاجة إىل إجراء تقييمات مســتقلة إضــافية بشــأن  أيضــً
  الســـــــياســـــــات لبحوث الدويل املعهد( وتقرير التغذية العاملي )Yach (2014مشـــــــاركة القطاع اخلاا يف التغذية. ويشـــــــري 

ة شـــــراكات تعترب أســـــاســـــية ب ن القطاع ن العام واخلاا إذا أردنا التصـــــدي ( إىل أن اخلطاب املفتوح وإقامأ2015، الغذائية
اأيلقضــايا الغذاء والتغذية املعقدة. وجيب أن يقوم ذلك على وجهة نظر أخالقية متفق عليها. ومن املرجح   يســتغرق أن ضــً

مع املدين(، فضــال أو القادم ن من اجملت)ســواء من القطاع العام أو اخلاا  كبريًاا  بناء الثقة والتفاهم ب ن خمتلف الشــركاء وقتً 
 د اليت جيلبها كل شريك للمناقشة.عن فهم واضح ملواطن القوة والقيو 

أن  توجيهية بشـــــــأن من ينبغي ااملصـــــــاحل، ينبغي للحكومات أن تضـــــــع خطوطً يف تضـــــــارب حدوث ومن أجل منع  
إلدارة  د اإلفصاح وشفافية املصاحل، والسياساتيشارك يف اجملموعات املسؤولة عن وضع السياسات والعمل املعياري، وقواع

لشــــركات اليت ترغب يف حتســــ ن التغذية، ينبغي أن إىل ا(. وبالنســــبة ب2016، العاملية الصــــحة منظمةاملصــــاحل )يف تضــــارب ال
 تكون هناك بيئة متكينية تشجع الشراكة.

اجملتمع العلمي   و متزايد يف مصادر متويلالتدقيق على . وقد مت املصاحليف تضارب وجود لعلماء أيًضا قد يواجه او  
املصــــــــــاحل خالل عملية البحث عن التمويل ميكن أن تقوض الثقة العامة يف األدلة العلمية يف تضــــــــــارب وجود وإن . التغذوي

(Kearns ووجد اســــتعراض للمقاالت العلمية أن املقاالت القائمة على حبوث غري ممولة من قبل صــــناعة 2016، وآخرون .)
ســتقوم على األرجح بنســبة أربع إىل مثاين مرات باإلبالغ عن نتائج غري مؤاتية للمشــروبات احملالة  تغذية واملشــروبات كاناأل

، وآخرون Rastrollo-Bes؛ 2008، وآخرون Lesserبالسكر على الصحة مقارنة بتلك املقاالت اليت متوهلا هذه الصناعة )
2013.) 

ك ؤدي إىل ســـــلو البحوث ومصـــــدر متويلها، بغض النظر عن مصـــــدرها، أن تومع ذلك، هناك إمكانية لدى مجيع  
، وآخرون Wildeمجيع البحوث املمولة من قبل صـــناعة األغذية غري منحازة، ) يســـت(: ل2009، وآخرون Rowe) متحي ز
رتاف حبدود عواال اإلبالغ الويفوميكن أن يســــــاعد وال مجيع البحوث غري املمولة من صــــــناعة األغذية غري متحيزة.  (2012

 (.Allison ،2010و Copeالدراسات البحثية والتقييم املوضوعي لألدلة على احلفاظ على النزاهة العلمية )

(. ب2016، مليةالعا الصــحة منظمةووضــعت عدة مبادرات لتحديد املعايري املناســبة للســلوك املقبول يف البحث ) 
 طوط التوجيهية املتعلقة بالبحوث املمولة من الصناعة من أجل منعوقد عمل املعهد الدويل لعلوم احلياة من أجل وضع اخل
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اقبة علماء أمور مثل شــفافية التمويل؛ ومر عدة املصــاحل. وتشــمل هذه اخلطوط التوجيهية معايري بشــأن يف تضــارب  حدوث
إلفصاح الكامل عن امستقل ن للبحوث اخلاصة؛ واألجور غري املرتبطة بنتائج البحوث؛ واتفاق خطي بشأن نشر النتائج؛ و 

وكان هناك تدبري آخر مهم لزيادة الشــــــــــــــفافية يف عملية  .(2009، وآخرون Roweاملصــــــــــــــاحل املالية واالنتماءات املهنية )
 تويوحت)اليت تعمل كمركز عاملي لالبتكارات املعلوماتية  52البحث ونشــــــر النتائج وهو قرار املكتبة الوطنية األمريكية للطب

بوعات البحوث اإللكرتونية( إضافة معلومات عن تضارب املصاحل إىل ملخصات املقاالت املقدمة على أكرب مستودع ملط
 .MEDLINE (NLM ،2017) إىل قاعدة البيانات الببليوغرافية لعلوم احلياة واملعلومات الطبية احليوية،

 

 الظروف التمكينية لتحسين التغذية والُنظم الغذائية 6-3

 فريتو الالزمة ألخذ األدلة وأفضـــــــــــل املمارســـــــــــات وترمجتها إىل عمل ملموس من أجل  ما هي الظروف التمكينية 
 أمناط غذائية صحية وحتس ن األمن الغذائي والتغذية؟

 

 إرساء بيئة سياسية داعمة 6-3-1

 التنسيق المتعدد القطاعات

والعواقب  بباة األســـينبغي أن تكون احلكومات قادرة على تنســـيق التدخالت الســـياســـاتية عرب القطاعات ملعاجل 
(. وتتطلـب الُنظم الغـذائيـة والتغـذيـة تـدخالت متعـددة القطـاعـات Fanzo ،2012و Acostaاملتعـددة لســــــــــــــوء التغـذيـة )

واجلوانب. وعلى الصــعيد الوطين، ينبغي أن تتقارب أنشــطة العديد من الوزارات لتحقيق نُظم غذائية مســتدامة تقدم تغذية 
راعية امل تدخالتالدة القطاعات وأصــحاب املصــلحة خمتلف الوزارات واإلدارات على دعم جيدة.  وتشــجع اآلليات املتعد

ض سياسات وزارة واحدة سياسات وزارة أخرى. وتتطلب آليات من هذا القبيل يف أغلب األحيان للتغذية وجتنب أن تقو  
لك املنظمات صــحاب املصــلحة، مبا يف ذهيئة ســياســية يف بلد مع ن، فضــال عن املشــاركة الفعالة جملموعة من أ أرفعموافقة 

الوطنية والدولية من اجملتمع املدين والشعوب األصلية والقطاع اخلاا واألمم املتحدة واجلهات املا ة والباحث ن. وينبغي أن 
لب غتشمل هذه املشاركة مجيع جوانب النظام الغذائي من اإلنتاج إىل االستهالك. كما جيب أن تضمن املشاركة الفعالة أل

اجملموعات االجتماعية الضـــــــعيفة يف عملية حتديد االســـــــرتاتيجيات ملنع ومكافحة ســـــــوء التغذية يف اإلطار الشـــــــامل للنهج 
 القائم على احلقوق.

ويف بعض األحيان، يؤدي العدد اهلائل من الوكاالت واجلهات الفاعلة والقطاعات املعنية مبعاجلة املشــــــــــــــكلة إىل  
وتبـذل جهود اآلن حلفز تقـارب نُظم  .(2008، وآخرون، Morris؛ 2013، وآخرون spieGille)منـافســــــــــــــة ال لزوم هلـا 

وعلى الصـــــــــــعيد العاملي، فذن جلنة األمن الغذائي العاملي هي أول منصـــــــــــة عاملية وحكومية  53احلوكمة داخل جمال التغذية.
  54من الغذائي والتغذية.دولية قائمة على األدلة لتقارب السياسات والتنسيق بشأن القضايا ذات الصلة باأل

                                                      
52  https://www.nlm.nih.gov/ 
عنية بالتغذية منصــــــــــــة خمصــــــــــــصــــــــــــة حيث ميكن لوكاالت األمم املتحدة إقامة حوار، جلنة األمم املتحدة الدائمة املداخل منظومة األمم املتحدة، تعترب   53

ج مشرتكة ُُ  /https://www.unscn.orgوعاملية، ومواءمة مواقفها وأعماهلا بشأن التغذية. انظر:  وتصميم 
  /http://www.fao.org/cfs/home/en نظرا  54

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.unscn.org/
http://www.fao.org/cfs/home/en/
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جيب مساءلة مجيع أصحاب املصلحة واحلكومات املعنية باألمن الغذائي والتغذية بشأن تلبية احتياجات الفئات  
عادة تشـــــــكيل الُنظم الغذائية لكي تقدم أمناطا غذائية متنوعة إلا. وجيب أن تضـــــــطلع احلكومات بدور قوي األكثر ضـــــــعفً 
يال احلالية والقادمة على الســـــواء، مع ضـــــمان ســـــبل عيش آمنة لصـــــغار منتجي األغذية واحلفاظ على الُنظم ومغذية لألج

 جية والتنوع البيولوجي وتعزيزها.اإليكولو 

ال ؟ وبطبيعة احلعنها كيف ميكن مســــاءلة أي شــــخصألحد، ف " النظم الغذائية ملكيةكن "تومع ذلك، إذا مل  
ويف أغلب احلاالت، احلكومات امتالك مجيع مكونات الُنظم  ،مات اجملتمع املدينالســـــــــياســـــــــات ومنظ لصـــــــــناعيال ميكن 

الغذائية بطريقة مســتقلة يف عامل اليوم. بل إُم يتحملون مســؤولية ممارســة تأثري إجيايب على مالكي األجزاء املكونة للنظام، 
 ن منظور حقوق اإلنســــان، تتحمل الدول واجبا. إُم، بعبارة أخرى، يتولون مســــؤولية الوصــــاية. وموهو أمر خمتلف متامً 

  وحتميه وتعززه.وضع سياسات وعمليات حترتم احلق يف الغذاء الكايف

هذا املنظور، ينبغي أن يكون للدول دور رئيســــــــــــــي يف املســــــــــــــاءلة الوطنية والعاملية وحوكمة الُنظم الغذائية.  منو  
عايري املشـــاركة االجتماعية وختضـــع للمســـاءلة والعمل حســـب م ا، وتتيحوتعطي هذه احلوكمة األولوية للفئات األكثر ضـــعفً 

 (.De Schutter ،2014سيادة القانون )

 الثقة والشــمولية والشــفافية والتحقق؛ والقيادة احلكومية واحلوكمةهي فالعناصــر األســاســية لنظام مســاءلة فعال أما  
ءلة؛ ثال واألداء؛ واإلجراءات التصـــــحيحية لتحســـــ ن املســـــاالرشـــــيدة؛ واملداوالت العامة؛ واهليئات املســـــتقلة اليت ترصـــــد االمت

تعزيز نُظم املســــاءلة أن  . ومن شــــأن(2014، وآخرون Kraakاملصــــاحل وتســــوية النزاعات )يف تضــــارب الوالقدرة على إدارة 
 يف خلق الطلب ينيدعم القيادة احلكومية والرعاية، وتقييد تأثري اجلهات الفاعلة للقطاع اخلاا وتقوية مشــــــــاركة اجملتمع املد

 .(2015، وآخرون Swinburnعلى بيئات غذائية صحية ورصد التقدم  و أهداف خطة التغذية )

 اإلجابات الفعالة

ميع أضــــرار ال رجعة فيها بســــبب ســــوء التغذية  حدوث ينبغي أن تقدم احلكومات إجابات ســــريعة وفعالة ملنع  
خالهلا األطفال عرضــة خلطر اهلزال والوفاة. وهذا يعين أنه جيب أن  أشــكاله، وخاصــة خالل األزمات اإلنســانية اليت يكون

تفهم احلكومات الوضـــــــــــــعية احلالية لُنظمها وبيئا ا الغذائية، ومن يشـــــــــــــكلها وما هي عواقبها احملتملة على صـــــــــــــحة فئا ا 
قة شــــاملة لدعم ختطيط بطريالســــكانية. ويعترب االســــتثمار يف نظم الرصــــد الوطنية والقدرة التقنية لضــــمان حتليل املعلومات 

بالغ األمهية لتشـــــــــخيص القضـــــــــايا املتصـــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية. ومتنع الندرة احلالية للبيانات  اورصـــــــــد اإلجراءات أمرً 
 (.2016، ذائيةالغ السياسات لبحوث الدويل املعهداحلكومات من حتديد القضايا يف الوقت احلقيقي واالستجابة هلا )

(، هناك حاجة متزايدة إىل الدعوة القوية يف جمال الصــــــــحة 2015)Lang  و Brinsdenذلك وكما أشــــــــار إىل  
االعامة اليت يتم فيها النظر يف جمموعة واســـعة من احملددات. وينبغي  كفل احلركات تأن يكون هناك تركيز لضـــمان أن  أيضـــً

فة والفعالة صول على املعلومات واملشاركة اهلادا احلا وحرمانً واملنظمات اليت تدافع عن مصاحل وحقوق الفئات األكثر ضعفً 
. وتتســــــــــــــم الدعوة الفعالة واحلوكمة املتعددة (Beghin ،2014و Recine؛ Valente ،2016) الســــــــــــــلطات العامةمع 

 ةما خيص حوكمة التغذية على مدى الســــــــــنوات اخلمس عشــــــــــر  جتربة الربازيل يف 24اإلطار املســــــــــتويات بالت زر. ويعرض 
 املاضية.
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 نما خيص احلد من أوجه عدم املســــــــــاواة واجلوع. وميك حققت الربازيل نتائج مهمة خالل العقد املاضــــــــــي يف
حة اف، عندما قامت حركة واســــــعة بتعبئة اجملتمع الربازيلي ملكالقرن املاضــــــي إرجاع هذه النتائج إىل تســــــعينات

، اســـرتاتيجية 2003اجلوع. وكانت هذه احلركة إحدى دعائم ما ســـيصـــبح األولوية الرئيســـية للحكومة يف عام 
 القضاء التام على اجلوع.

اليت اعتمدها الربازيل إىل مفهوم "األمن الغذائي والتغذية"  55واســــــــتندت اســــــــرتاتيجية القضــــــــاء التام على اجلوع
لى أنه إعمال حق اإلنســان يف احلصــول بصــورة منتظمة ودائمة على الغذاء املعقد واملتعدد األبعاد الذي يفهم ع

الصــحي بكميات كافية ودون املســاس بالوفاء باإلحتياجات األســاســية األخرى، وأن تكون هلا كأســاس عادات 
ان األمن ا. وال يتطلب ضما واجتماعيً ا واقتصاديً ا وثقافيً غذائية صحية حترتم التنوع الثقايف وتكون مستدامة بيئيً 

 أيًضا بيئة سياسية مالئمة لتنفيذها.الغذائي والتغذية جمموعة من السياسات العامة فقط بل 

ا ا وطنيً ينشـــــــــئ نظامً  56(2006ســـــــــبتمرب/أيلول  15بتاريخ  11346ا )رقم ، اعتمد الربازيل قانونً 2006ويف عام 
ة واملشـــــــــاركة ب ن القطاعات، واملشـــــــــاركعلى حقوق اإلنســـــــــان والســـــــــيادة الغذائية  الألمن الغذائي والتغذية قائمً 

االجتماعية والالمركزية والتضـــــــــامن الدويل. والدعائم الرئيســـــــــية الثالث للنظام الوطين هي جمالس األمن الغذائي 
 احلكومية املشرتكة ب ن القطاعات.والتغذية، واملؤمتر الوطين حول األمن الغذائي والتغذية والدوائر 

والتغــذيــة من ممثلي خمتلف قطــاعــات اجملتمع املــدين )حيــث ميثلون ثلثي جمموع  األمن الغــذائيوتتكون جمــالس 
مع املدين. وعلى  من اجملتا ممثاًل املشــــــــــــــاركة( وقطاعات احلكومة )اليت متثل الثلث املتبقي(. ويكون الرئيس دائمً 

إىل رئاســــــة  هالصــــــعيد االحتادي، يعترب اجمللس هيئة اســــــتشــــــارية لدى رئاســــــة اجلمهورية. وترســــــل مجيع توصــــــيات
 اجلمهورية وإىل الغرفة املشرتكة ب ن الوزارات.

وكنتيجة هلذه املبادرة، صــممت برامج قائمة على ُج شــامل ومنهجي وتشــاركي، وهي حتفز التعاون ب ن خمتلف 
القطاعات، وإقامة روابط وثيقة ب ن إنتاج األغذية واألكل الصــــــحي. وقد أفضــــــت عملية االســــــتماع والتفاوض 

طة األمن الغذائي العاملي والتغذية إىل مســــــــــــــتوى مل يكن من املمكن أن حتققه العمليات التقليدية املنهجي خب
 لتنفيذ السياسة العامة.

 Maluf (2012.) و Leão(؛ 2014) وآخرون Burlandy( ؛ 2016) وآخرون Rocha :املصادر

 
  

                                                      
55  reseaux.org/IMG/pdf/Note_FaimZe_ro_Sept2012_EN_vp.pdf-http://www.inter 
56   nutricional-e-alimentar-seguranca-de-http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/documentos/lei 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_FaimZe_ro_Sept2012_EN_vp.pdf
http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/documentos/lei-de-seguranca-alimentar-e-nutricional
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 االستثمار في التغذية والُنظم الغذائية 6-3-2

املا ة واحلكومات املزيد من املوارد للتغذية واالســـــتثمار يف مكافحة مجيع أعباء ســـــوء  جيب أن ختصـــــص اجلهات 
يف املائة يف املتوســـــــط من النفقات احلكومية العامة  0.4يف املائة و 1.7 نفقالتغذية. ومن أجل التصـــــــدي لنقص التغذية، يُ 

وليس (. 2016، غذائيةال السياسات لبحوث الدويل هداملععلى التدخالت املراعية للتغذية واخلاصة بالتغذية على التوايل )
يف جمال السمنة واألمراض غري املعدية ذات الصلة بالغذاء، حيث تتلقى هذه األمراض أقل  اتهناك ما يكفي من استثمار 

 (.Fiegl ،2010و Nugent) لصحةاملخصصة ليف املائة من املساعدة اإلمنائية  2من 

مليار دوالر أمريكي على مدى  70أن "العامل لحتاج إىل إىل ا عن البنك الدويل رً وتشري تقديرات تقرير صدر مؤخ 
ســـــنوات لالســـــتثمار يف التدخالت ذات التأثري العايل على التغذية للوصـــــول إىل األهداف العاملية املتعلقة بالتقزم وفقر  10

"، وهو مبلغ ال الشديد لدى األطفال الصغارالدم لدى النساء والرضاعة الطبيعية احلصرية للرضع، بغية حتس ن عالج اهلز 
 (.2016، وآخرون Shekarمليار دوالر أمريكي تنفق سنويا على اإلعانات الزراعية ) 500ا باملقارنة مع غري مرتفع جدً 

ا للعديد من االســــــــــــــتثمارات اإلمنائية األخرى، تعترب االســــــــــــــتثمارات يف كما وجد تقرير البنك الدويل أنه، خالفً  
"دائمة وغري قابلة للتصــــــــرف وقابلة لالنتقال". وهي تعترب دائمة ألن االســــــــتثمارات اليت تتم خالل الطفولة املبكرة التغذية 

تدوم مدى احلياة وهي غري قابلة للتصــــــــــرف وقابلة لالنتقال ألُا ملك لذلك الطفل، بغض النظر عما يفعله الطفل أو ما 
ا أمريكيا دوالرً  35و 4ا يقدر مبا ب ن ا ممتازً ستثمارات يف التغذية عائدً . وعالوة على ذلك، تتيح االبعد ذلكسيصبح عليه 

( 2014املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية ) وتشري تقديرات(. 2016، وآخرون Shekarمقابل كل دوالر مستثمر )
. وخلص دوالرًا أمريكًيا 16يبلغ  ابلدً  40عائد کل دوالر أمريکي مســــــــتثمر لتوســــــــيع نطاق التدخالت التغذوية يف إىل أن  

 17إىل أن التـدخالت التغـذويـة تـدر أعلى العـائـدات من ب ن جمموع  57(Lomborg ،2014مركز توافق آراء كوبنغـاهن )
 االستثمارات اإلمنائية احملتملة.من 

ا. غري أن احلكومات والقطاع العام هي ومصـــــــــدر االســـــــــتثمارات يف الُنظم الغذائية هو القطاع اخلاا أســـــــــاســـــــــً  
ن خيترب أجلهات املســـــؤولة عن ضـــــمان أن تعزز النظم الغذائية األمن الغذائي والتغذية والصـــــحة للجميع. ولذلك، "ينبغي ا

جديدة لالســـــتفادة من اســـــتثماراته وقدرته التنظيمية لتحفيز القطاع اخلاا على إدراج حتســـــ ن التغذية  القطاع العام ســـــباًل 
  الدائمة ملتحدةا األمم جلةلعامة يف الُنظم الغذائية مع أهداف اجتماعية أخرى")ب ن أهدافه. وينبغي مواءمة االســـتثمارات ا

 (.ب2016، بالتغذية املعنية

 

 تطوير القدرات البشرية عبر التغذية والنظم الغذائية 6-3-3

 ســـيما الا لحد من توســـيع نطاق تغطية برامج التغذية وتأثريها واســـتدامتها، و  مهمً ال تزال القدرات البشـــرية عاماًل  
ب ن اجلهات الفاعلة يف جمال التغذية والغذاء. ورغم بعض التقدم احملرز، فذن اجلهود املبذولة للتخفيف من ســــــــــــــوء التغذية 

ا ما ينعدم التدريب اجليد واملناســــب (. وكثريً 2016، وآخرون Shrimptonقها نقص املهارات وقدرات القيادة الالزمة )ييع
ىل اخلطوط األمامية ومديري الربامج وحىت صانعي السياسات. ولحتاج أخصائيو التغذية اليوم إللعامل ن يف جمال التغذية يف 

                                                      
57  http://www.copenhagenconsensus.com/ 

http://www.copenhagenconsensus.com/
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اجهة فرق متعددة القطاعات ومو  ضــــــــــــــمنجمموعة معقدة من املهارات التقنية والقيادية للقيام بأدوار تنطوي على العمل 
 (.2014، وآخرون Shrimptonاألعباء املتعددة لسوء التغذية )

ج التغـذيـة تعتمـد على قطـاعـات متعـددة، فـذن التـدريـب على تنميـة املهـارات القيـاديـة جيـب أن لحـدث وألن نتـائ 
، وآخرون Jerlingا عند بدء الربامج مث توســــــــــــــيع نطاقها الحقا )داخل أفرقة متعددة القطاعات حبيث تتم مواءمتها متامً 

البيئة واحلماية لف اجملاالت، مبا يف ذلك الزراعة و (. وجيب تدريب أخصـــــــائيي التغذية على املفاهيم الرئيســـــــية يف خمت2016
االجتماعية والصـــــــــرف الصـــــــــحي لكي يكونوا قادرين على الدعوة إىل تدخالت واســـــــــتثمارات متســـــــــقة وعرب القطاعات. 

 (.Tharaney ،2013و Muchaوينطوي هذا على بناء القدرات التقنية واإلدارية والقيادية الالزمة )

؛ وتوســيع عمل تدريبية "تنفيذية" ملوظفي الربنامج حلقةاء هذه القدرات ما يلي: تصــميم وتشــمل بعض األفكار لبن 
العمل احلالية املكثفة للتغذية للعامل ن يف جمال التنمية ومديري الربامج باســـــــتخدام منصـــــــات تعتمد على التكنولوجيا  حلقات

ية للتغذية احلاشـــــــــــــدة املتاحة على اإلنرتنت اخلاصـــــــــــــة واملراعللعامل ن يف اخلطوط األمامية؛ وتعزيز الدورات التدريبية املفتوحة 
ا ب ن بلدان م واملوجودة بالفعل للباحث ن واملقي م ن؛ والشـــــروع يف إنشـــــاء احتاد عاملي للتغذية ب ن بلدان الشـــــمال واجلنوب ويف

 (.2015 ،وآخرون Fanzoاجلنوب؛ واستخدام التقنيات النقالة لدعم التعليم "يف أي مكان ويف أي وقت" )

من خالل  ل  تتســـــــم بطابع رمسي أقســـــــبل جديدة لبناء القدرات باســـــــتخدام آليات تعليم  يفومثة حاجة للتفكري  
االتدريب املهين والشـهادات لتعزيز مسـتويات الكفاءة املهنية. وينبغي  النتقال من جمال أن تكون هناك فرا متزايدة ل أيضـً

 التغذية وإليه كخيار وظيفي حمتمل.

 

 دعم الحركات والتحالفات والشبكات 4-3-6

تعترب احلركات االجتماعية والتحالفات والشـــــبكات ذات أمهية حامسة ألي حتول جمتمعي رئيســـــي، ألُا تســـــاعد  
على خلق القدرات املؤسسية والنظامية الالزمة. وميكن أن تعمل احلركات على مستوى القواعد الشعبية أو ميكن أن تكون 

. وهنــاك حركــات غــذائيــة تعمــل على الــدفع إىل التغيري يف بعض (25)اإلطــار ( SUNزيز التغــذيــة )عــامليــة، مثــل حركــة تع
(. Fanzo ،2012و Acostaوالربازيــل خري مثــال على ذلــك ) -البلــدان من خالل منظمــات اجملتمع املــدين أو اجلمهور 

وحتتاج (. Friedmann ،2005املعومل ) بشـــــــأن صـــــــحتنا ونظام الغذاءوتركز احلركات الشـــــــعبية األخرى على القلق املتزايد 
عاًل إحداث فربط بعضــــــــــــها ببعض إذا ما أريد إىل هذه احلركات والتحالفات والشــــــــــــبكات إىل مزيد من الدعم والتمويل و 

 لتغيري.ا

اأوبينما يتم بناء هذه التحالفات الواســعة، فذن الدور الذي يقوم به كل طرف من أصــحاب املصــلحة لحتاج    يضــً
، وآخرون Gillespieضــــــــــــــح. فعلي ســــــــــــــبيل املثال، تقوم منظمات اجملتمع املدين بدور مهم يف جمال الدعوة )إىل فهم وا

ا(. ومن املهم 2013 حلكومات خلق فرا للحوار مع اجملتمع املدين. ويف العديد من البلدان، واجهت إىل ا بالنســـــبة أيضـــــً
يف  طة واملســتنرية أحد مبادئ ضــمان حقوق اإلنســان، مبامشــاركة منظمات اجملتمع املدين صــعوبات. وتعترب املشــاركة النشــ

 Swinburnذلك احلق يف الغذاء الكايف. وســــــــتحقق نتائج أفضــــــــل للســــــــياســــــــة العامة عندما يتم دعم هذه األصــــــــوات )
 (.Moore ،2014و
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العاملي إىل  ىوسيتطلب التحدي املتمثل يف التصدي لسوء التغذية  ميع أشكاله آليات جديدة حلوكمة التغذية من املستو 
ركات االجتماعية وتقوم احل  عن زيادة التنســــــــــيق املكثف ب ن القطاعات واملســــــــــتويات.املســــــــــتوي ن الوطين واحمللي، فضــــــــــاًل 

 ومنظمات اجملتمع املدين بأدوار خمتلفة يف هذه العملية، وبعضها يرد أدناه:

  جملال ارع ن والرعاة والعامل ن يف اتعزز احلركات االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدين دور وصـــــــــوت صـــــــــغار املز
ن ليســت مالزراعي والغذائي، وصــغار الصــيادين، واألشــخاا املعتمدين على الغابات، والشــعوب األصــلية، و 

، والنســــــــاء الريفيات والشــــــــبان باعتبارهم املنتج ن الرئيســــــــي ن لألغذية عرب العامل. وتشــــــــدد على لديهم أمالك
األغذية الصـــــــغار الذين يعملون يف نظم غذائية حملية مســـــــتدامة ومرنة  الضـــــــرورة امللحة لالعرتاف بأن منتجي

 ا يف الوقاية من سوء التغذية.ا كبريً ميكن أن يسهم إسهامً 

  تعترب آلية القطاع اخلاا وآلية اجملتمع املدين للجنة األمن الغذائي العاملي مهمت ن لتمثيل خماوف وآراء كل من
عاون ا من خالل التاجملتمع املدين. وجيب أن جتد هذه اآلليات طرقً صـــــــــناعة األغذية واملشـــــــــروبات ومنظمات 

 الشفاف للعمل مع احلكومات يف سياق األهداف املشرتكة للنظم الغذائية الصحية واالستدامة.

  مكنت التكنولوجيا الرقمية املنظمات واملؤســــــــــســــــــــات واألفراد من التعبري عن آرائها جلمهور عاملي. وتســــــــــمح
قد  مزيد تملختلف العامل ن بتبادل املعلومات وتقاســــــــم التجارب على اإلنرتنت وينبغي  جمموعات املمارســــــــة

العــديــد من الشــــــــــــــبكــات واملــدونــات واملواقع يتنــاول و  (.2011، وآخرون Ranmuthugala) من الــدعم هلــا
نصــــات اإللكرتونية موضــــوع األغذية والتغذية وتربط ب ن خمتلف املصــــاحل املؤســــســــية. وميكن اســــتخدام هذه امل

 .الرقمية للقيام مبناقشات واحلصول على معلومات وبناء القدرات، وتشجيع املساءلة ولرصد األعمال

 حركة تعزيز التغذية 25اإلطار 

ملكافحة الفقر وســــــــــــــوء التغذية. واملبادئ اليت حترك أعمال حركة تعزيز  2010طلقت حركة تعزيز التغذية عام ا
، الشـــمولية وحقوق اإلنســـان والتفاوض، وفعالية التكلفة، والتواصـــل، والنزاهةالتغذية هي الشـــفافية، واملســـاءلة، و 

والسلوك األخالقي واالحرتام املتبادل. ويركز عمل حركة تعزيز التغذية على أول ألف يوم من احلياة وعلى الُنهج 
لتغذية بغية ية لاملراعية للتغذية للتصــــــــــدي لألســــــــــباب الكامنة وراء ســــــــــوء التغذية وكذلك على التدخالت املراع

(. وعلى الصــــعيدين القطري والعاملي، يتم دعم أنشــــطة حركة تعزيز SUN ،2011التصــــدي ملظاهرها املباشــــرة )
التغذية بواســــــــطة أربع شــــــــبكات: اجملتمع املدين، واألمم املتحدة واألعمال التجارية واجلهات املا ة. ويف الوقت 

 13.ا يف حركة تعزيز التغذيةبلدً  59احلايل يشارك 

، أجري تقييم مســــــــــتقل حلركة تعزيز التغذية لتقييم القيمة اليت تضــــــــــيفها إىل اجلهد العاملي لتعزيز 2014ويف عام 
التغذية. وكانت االســـــــــــتنتاجات الرئيســـــــــــية هي أن عملية البدء كانت ناجحة من حيث الدعوة والتعبئة، ولكن 

مع  قرير إىل أن أهداف وضع خطط عمل تفصيليةاألدلة على تأثريها على التغذية كانت حمدودة. كما أشار الت
 (.Mokoro ،2015نظم للرصد، وأهداف واضحة، وزيادة القدرة على مجع األموال مل تتحقق بعد )
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ا إىل هذه النتائج والتوصــــــــيات وعملية تشــــــــاورية مشلت بلدان حركة تعزيز التغذية والعديد من وكاالت واســــــــتنادً 
ملنظمات الدولية والوطنية غري احلكومية والقطاع اخلاا، وضـــــــعت اســـــــرتاتيجية األمم املتحدة واجلهات املا ة وا

. وقامت هذه النتائج بتعزيز أمهية التغذية باعتبارها (SUN ،2016( )2020-2016) احلركة وخريطة طريقها
  .على أكمل وجه أهداف التنمية املستدامةحتقيق أساسية من أجل 

 .Mokoro (2015)؛  SUN (2011, 2016) :املصادر

 
 إقامة شراكات جديدة 6-3-5

النجاح يف مكافحة األعباء املتعددة لســوء التغذية مرهون بذشــراك أصــحاب املصــلحة املتعددين من القطاع ن  إن 
 لعام واخلاا ومن اجملتمع املدين.ا

اا، ب ن املوارد خلوجتمع الشراكات ب ن أصحاب املصلحة املتعددين، مبا يف ذلك الشراكات ب ن القطاع ن العام وا 
واخلربات لفئات خمتلفة من أصــحاب املصــلحة، وقد تكون قادرة على معاجلة القضــايا املعقدة اليت ال ميكن حلها بســهولة من 

من أهداف التنمية  17جرى حتديد الشــــــراكات ب ن أصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين يف إطار اهلدف قبل جهة فاعلة واحدة. 
. 2030( باعتبارها أداة أســــاســــية لتنفيذ خطة التنمية املســــتدامة لعام 17-17 واملقصــــد 17-16 املقصــــداملســــتدامة )خاصــــة 

 وميكن أن تكون أساسية يف تبادل اخلربات والتكنولوجيات واملعارف، ويف تعبئة املوارد العامة واألجنبية واحمللية واخلاصة.

من  االقطــاع اخلــاا يف املقــام األول جزءً إقــامــة حوار ب ن احلكومــات والقطــاع اخلــاا. ويعترب إىل ومثــة حــاجــة  
اينبغي أن يكون ال بل املشــكلة، ولكنه ميكن  ودها ا من احلل. وينبغي أن تكون شــروط املشــاركة هي تلك اليت تقجزءً  أيضــً

 ويف ح ن أنــه قــد يكون من الصــــــــــــــعــب بنــاء الثقــة ب ناحلكومــة، ويتع ن توجيــه القطــاع اخلــاا لفهم أولويــات احلكومــة. 
 املصــــاحل، فذن الشــــراكات ب ن القطاع ن العام واخلاا تنطوي على يف تضــــاربحدوث العام واخلاا، ولتفادي  القطاع ن

إمكانية إدراج وجهات نظر وموارد متعددة ملعاجلة املواضيع املعقدة ذات االهتمام املشرتك، وال سيما عند التفكري يف أمهية 
أن  غري. (2012، املنظمة الدولية للهجرة؛ 2016، األغذية والزراعةمنظمة )ة النظم الغذائية من أجل الصــــــحة واالســــــتدام

 قه قيود مثل االفتقار إىل إطار قانوين وتنظيمي مالئم؛ وعدم وجودي اح الشــــــــــــــراكات ب ن القطاع ن العام واخلاا قد تع
ة التحتية احملدودة؛ والبني املهارات التقنية املســـــــبقة؛ وتصـــــــور املســـــــتثمر غري املوات ملخاطر البلد؛ وحجم الســـــــوق الصـــــــغرية؛

(. ويعترب حتســــ ن قدرة الشــــركاء على تصــــميم الشــــراكات ب ن القطاع ن Venkatesan ،2016وحمدودية األســــواق املالية )
العام واخلاا وإدارة ا واملشــــاركة فيها عامل  اح مهم. وتعترب الشــــفافية واملســــاءلة أمرين مرغوب ن يف مجيع املراحل، وتعترب 

 (.Morredu ،2016جليدة مهمة لكي تعمل الشراكات ب ن القطاع ن العام واخلاا بفعالية )احلوكمة ا

فكرة الشــــــــراكات ب ن أصــــــــحاب  يف حبث (2018التقرير املقبل لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى )وف يتعم ق وســــــــ 
ارها احملتملة يف قرير ويقي م أدو املصلحة املتعددين، من خالل النظر يف العمليات والنتائج على حد سواء. وسيدرس هذا الت

 عن إســـــهامها يف حوكمة النظم الغذائية والتغذية ، فضـــــاًل 2030متويل وحتســـــ ن األمن الغذائي والتغذية يف إطار خطة عام 
 على خمتلف املستويات.

  



 

175 

 االستنتاجات والرسائل الرئيسية 6-4

جابة غذائية وســـــوء التغذية، فذن وجود بيئة واســـــتيف مواجهة العديد من التحديات املاثلة ذات الصـــــلة باألمناط ال 
ب ن  قامة حوارإمنســــــــقة ومتعددة القطاعات ومتكينية ضــــــــروريان لتحقيق التغيري احلقيقي عرب النظم الغذائية. ويتطلب هذا 

تمع الســـــــــياســـــــــات، واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية، واجمل صـــــــــانعيمجيع القطاعات واجلهات الفاعلة املعنية، مبا يف ذلك 
املدين، واجلهات املا ة، والقطاع اخلاا، واملســــــــــــــتهلكون واملنتجون. وهناك العديد من الســــــــــــــبل لتحقيق هذا احلوار عرب 

يف  ، وهناك جدل وتضاربمنصات خمتلفة. ورغم ذلك، هناك حاجة إىل حتس ن احلوكمة واملساءلة. وهذا لن يكون سهاًل 
واألهداف اليت حددها عقد  2030اخلطة العاملية للتنمية املســــتدامة لعام  حتقيقاملصــــاحل اليت جيب معاجلته إذا كنا نأمل يف 

 .(2016، املتحدة األمم)التغذية  من أجلاألمم املتحدة للعمل 

م التغذية الشـــرعية الســـياســـية "لتحقيق أهدافه االســـرتاتيجية بثقة، ودعمن أجل ويتيح عقد األمم املتحدة للعمل  
ريها من اجلهات الفاعلة الرئيســــــية املتعددة األطراف يف ســــــعيها إىل وضــــــع ســــــياســــــات وأنشــــــطة وكاالت األمم املتحدة وغ

ية األمم املتحدة الدائمة املعن جلنةمتماســــــــــكة متكن احلكومات الوطنية من التصــــــــــدي لســــــــــوء التغذية  ميع أشــــــــــكاله " )
 عبء سوء التغذية.احلالية لجتاهات اال(. وجيب أن ميارس مجيع أصحاب املصلحة نفوذهم لعكس 2017بالتغذية، 

منظمة ) تدامةعلى النمو الوطين والتنمية املســـــــ ســـــــيلقي بثقلهويتأثر كل بلد يف العامل بعبء ســـــــوء التغذية الذي  
. ويتع ن على جمتمع التغذية أن يغتنم هذه اللحظة جلعل العقد ذا مغزى (بGloPan ،2016؛ أ2013األغذية والزراعة، 

 وتوجه عملي وتأثري.
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 خالصةال

ال يزال القضــــاء على اجلوع بالغ األمهية ولكن أشــــكال ســــوء التغذية األخرى أصــــبحت واســــعة االنتشــــار وجيب  
امعاجلتها  . ويتمثل التحدي يف توفري ما يكفي من الغذاء للجميع دون االعتماد على اســرتاتيجية إلنتاج أغذية مفرطة أيضــً

 غذيات يف النظم الغذائية غري املستدامة.الكثافة يف استهالك الطاقة وأغذية فقرية بامل

من الغذائي دون الصـــحة واألمن يف العبء العاملي لألمراض. و  األولوتعترب األمناط الغذائية الفقرية هي املســـاهم  
الكفاية  مبا فيه اوالتغذية، تعترب التنمية غري مســــــــــــــتدامة. فاجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية والبيئات الغذائية ال تقوم حاليً 

 ا ما تكون األغذية اليت تدعم األمناط الغذائية الصــــــــــحية مكلفة للغاية أو غريلتســــــــــهيل اخليارات الغذائية الصــــــــــحية. وكثريً 
ة ألصــحاب ا كما ينبغي. والبيئة املؤاتية ليســت داعمة مبا فيه الكفايمتوفرة ببســاطة. والطلب على الغذاء الصــحي ليس قويً 

 الغذائية من أجل حتس ن التغذية. غيري النظماملصلحة الذين يرغبون يف ت

لنظم الغذائية احلالية آثار جســــيمة على صــــحة اإلنســــان والكوكب، وإذا اســــتمرت االجتاهات احلالية، فذن لإن و  
لن "تصــحح بنفســها" هذه املشــكلة ال على املدى القصــري وال على املدى املتوســط. ومع ذلك، فذن  الراهنةعملية التنمية 

كانوا منتج ن أو مســــتهلك ن، ميكن أن يكون هلم تأثري عميق يف قدرة النظم الغذائية أرير يربهن أن البشــــر، ســــواء هذا التق
متعلقة ديدة ععلى تعزيز التغذية والصــــحة وأن تكون أكثر اســــتدامة. وعلى النحو املب ن  يف الفصــــل اخلامس، مثة خيارات 

ج الصحية ضع املعايري، والتكنولوجيا اليت ميكن أن تسهم يف حتس ن النتائبالتشريعات، والسياسة العامة، واالستثمارات، وو 
ميكن للبلدان  إذ ،والتغذوية للُنظم الغذائية. وتب ن  األدلة اجملمعة يف هذا التقرير بأن املاضــــــــــــــي ال جيب أن يكون مقدمة

 ل.رتكبتها البلدان املرتفعة الدخاملنخفضة أو املتوسطة الدخل جتنب األخطاء اليت ا

 .جيب أن تكون مصــــــــــــــدر جزء كبري من القيادة ومن هذا املنظور، فذن احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية 
اوينبغي  أن تضـــــع الظروف املواتية جلميع أصـــــحاب املصـــــلحة )املزارعون وشـــــركات القطاع اخلاا ومنظمات اجملتمع  أيضـــــً

غي جعلها ميســورة ينب ،ا غذائية صــحية وأكثر اســتدامةا أمناطً املدين واملســتهلكون( ليضــطلعوا بأدوارهم، ويشــجعوا ويعتمدو 
. فالنظم الغذائية هي شبكات ممتدة من اجلهات الفاعلة اليت تستجيب جملموعة واسعة من احلوافز على  و أفضل ومتاحة

. وختتلف تعاد عنها من االبفجميع اجلهات الفاعلة هلا دور حيوي تقوم به يف حتريك النظم الغذائية  و التغذية بداًل  -
ملناطق املختلفة داخل كل بلد. والغرض من تصــــــــنيف نظم األغذية إىل اكل دولة وبالنســــــــبة إىل  هذه اإلجراءات بالنســــــــبة 

 على وضع حلول حمددة حسب السياق. املقرتح يف هذا التقرير هو مساعدة صانعي السياسات

 حاب املصلحة اآلخرين اختاذ قرارات جمدية ولكن. وسيتع ن على صانعي السياسات وأصوال بد  من العمل اآلن 
 ولكن غري مناســـــــــــبة على مســـــــــــتوىحســـــــــــنة النوايا شـــــــــــارك هذا التعلم. وإن خماطر اختاذ خيارات تجريئة، والتعلم منها، و 

 وميكن جتنب العواقب غريالســـــــــياســـــــــات هي أقل بكثري من خماطر اســـــــــتخدام نقص األدلة كحجة لعدم اختاذ أي إجراء. 
طريق رصـــــد وقياس تأثري القرارات املتعلقة بالســـــياســـــة العامة وإجراء التعديالت اليت قد تلزم لتحقيق النتائج  املقصـــــودة عن

ســـرعة. وينبغي ملمويل نظم الغذائية بالاملرجوة. ومع ذلك، جيب تســـريع وترية تراكم األدلة العلمية واملعرفية يف جمال التغذية و 
ظر معوا املوارد ويشــــــــــــــجعوا على تعميق التعاون ب ن املنظمات بغية توفري وجهات نالبحوث يف جمال الزراعة والتغذية أن جي

 متفق عليها وقائمة على األدلة بشأن خيارات النظم الغذائية، من اإلنتاج إىل االستهالك.
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ا يتنطو وتواجه الُنظم الغذائية حتديات كبرية لتحســـــــ ن األمناط الغذائية والتغذية عرب العامل بيد أُا  عد ة.  فراعلى  أيضـــــــً
فهي تتضـــــــــــــمن تدفقات كبرية من املوارد وتشـــــــــــــمل العديد من نقاط العمل وتشـــــــــــــمل العديد من العوامل احملتملة للتغيري. 

 ا باحلاجة امللحة، وتقدير املشــــهد الذي ميكن وجيب أن لحدث فيه العمل،وســــيكون مفتاح حتديد الفرا واغتنامها شــــعورً 
 واخليال يف الشراكة. والقدرة على التحلي بالطموحوالصالت ب ن اإلجراءات والنتائج، 

ومن املأمول أن تســـــفر نتائج وتوصـــــيات هذا التقرير عن تيســـــري التقارب ب ن الســـــياســـــات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، 
 ةاإلســهام يف إحراز تقدم  و نظم غذائية أكثر اســتدام من أجلوتلهم، على أرض الواقع، العديد من أصــحاب املصــلحة 

 تعزز شبكة األمن الغذائي والتغذية.
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 وتقدير شكر
ىل املشــــــاورت ن إخالص الشــــــكر إىل املشــــــارك ن الذين قدموا مســــــامها م وتعليقا م القيمة عن فريق اخلرباء  يعرب 

لعاملي ا بشـــــأن املســـــودة املقدمة. ومت توجيه هذه املســـــامهات من خالل املنتدى ا بشـــــأن نطاق التقرير وثانيً املفتوحت ن، أواًل 
: على اإلنرتنـــــت على املوقعلألمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة يف منظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة. وكـــــل املســــــــــــــــــامهـــــات متـــــاحـــــة 

hlpe-www.fao.org/cfs/cfs  

ســــودة شــــبه النهائية م للممجيع املشــــارك ن يف اســــتعراض األقران على اســــتعراضــــهبالشــــكر إىل فريق اخلرباء  توجهوي 
  hlpe-www.fao.org/cfs/cfs: املوقعللتقرير. وترد قائمة بأمساء املشارك ن يف استعراض األقران على اإلنرتنت على 

كتهم يف عمل الفريق: ما يلي فمشــــــــــــــكورون على مســــــــــــــامها م واقرتاحا م ومشــــــــــــــار  أما األشــــــــــــــخاا الواردة أمساؤهم يف
Mohamed Ag Bendech, Anne Bellows, Konrad Biesalski, Nicolas Bricas, Harriet Burgham, 
Julia Chill, Fabio da Silva Gomes, Adam Drewnowski, Erin Fitzgerald, Aulo Gelli, Sheryl 
Hendriks, Ada Ho, Naomi Hossain, Danny Hunter, Andrew Jones, Suneetha Kadiyala, Nadim 
Khouri, Harriet Kuhnlein, Carlo La Vecchia, Denis Lairon, Renato Maluf, Rebecca McLaren, 
Xavier Medina, Alexandre Meybeck, Joy Ngo De la Cruz, Jill Nicholls, Biraj Patnaik, Dan 
Peerless, Suzanne Redfern, Lourdes Ribas, Fabio Ricci, Mahmoud Solh, Jonathan Steffen, 
Haley Swartz, Boyd Swinburn, Christopher Turner, Dean Vali Nasr, Jeff Waage, Walter 

Willett, Agneta Yngve, Linxiu Zhang. 

ملا قدمتاه Elizabeth Fox الســــيدة و  Shauna Downsلســــيدة كل  من اكما يعرب فريق اخلرباء عن شــــكره ل 
 ي مة من أجل إعداد هذا التقرير.من مسامهات ق

وإن أعمال فريق اخلرباء ممولة بالكامل بواســـطة مســـامهات طوعية. وتقارير فريق اخلرباء عبارة عن مســـاع مســـتقلة  
نافع عامة للجنة األمن الغذائي العاملي. وتعترب تقارير فريق اخلرباء م اجللســــــــــة العامةمجاعية علمية تتناول مواضــــــــــيع تطلبها 

يف حســـــــــــــاب األمانة اخلاا بالفريق أو يقدمون  2010ويشـــــــــــــكر فريق اخلرباء املا  ن الذين يســـــــــــــامهون منذ عام عاملية. 
مبا ميك ن الفريق من ممارســــة عمله مع االحرتام الكامل الســــتقالليته. ولحظى فريق اخلرباء منذ تأســــيســــه  له مســــامهات عينية
ا، بيا، أســــبانيا، أســــرتاليا، أملانيا، آيرلندا، الســــودان، الســــويد، ســــويســــر االحتاد األورويب، االحتاد الروســــي، إثيو بدعم كل  من 

 فرنسا، فنلندا، اململكة املتحدة، النرويج ونيوزيلندا. 

 

 

 

مت إعداد النسخة العربية حتت إشراف دائرة برجمة االجتماعات والوثائق التابعة ملنظمة األغذية والزراعة )دائرة  

 جمموعة الرتمجة العربية(.برجمة االجتماعات والوثائق، 
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 قــــالمرف
 

 ع فريق الخبراء الرفيع المستوى اريدورة مش
 
 هو الفريق وهذا ،2009 لاألو  تشـــرين/ أكتوبر يف والتغذية الغذائي باألمن املعين املســـتوى الرفيع اخلرباء فريق أُنشـــئ 

  .املتحدة لألممالعاملي  الغذائي األمن للجنة تابعة والسياسات العلوم ب ن تفاعلية منصة
 

 باألمن املعنيةدل ة و األ املستندة إىلو  الشاملة األوىل الدولية واحلكومية الدولية املنصة هي العاملي الغذائي األمن وجلنة 
 العمليات ولدعم ،ُمنسقة بصورة معاً  بالعمل امللتزم ن املصلحة أصحاب من واسعة إىل جمموعة بالنسبة التغذية،و  الغذائي

  .58للجميع والتغذية الغذائي األمن وضمان اجلوع على القضاء القطرية الرامية إىل
 

. العــاملي الغــذائي مناأل جلنــة من عملــه واليــة والتغــذيــة الغــذائي بــاألمن املعين املســــــــــــــتوى الرفيع اخلرباء فريق ويتلقى 
. لدويلا املســـــتوى علىحمدد  ســـــياســـــي أعمال جدول يف وإدراجها ،وأمهيتهاجُترى  اليت الدراســـــات شـــــرعيةذلك  يضـــــمنو 

 .املستوى الرفيع اخلرباء فريق واستقاللية العلمية الشمولية التقرير صياغة عملية وتضمن
 

وتشــــك ل  توصــــيات،و  حتليالت تشــــمل ، و الســــياســــات موجهة علمية ريرتقا املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق وُيصــــِدر 
 ويرمي. العاملي يالغذائ األمن جلنة جتريها اليت بالســـــــياســـــــات املتعلقةللمداوالت  الرباه ن على قائمة شـــــــاملةانطالق  ةنقط
 الغذائي األمن انعدام مع املتعال عند املنطقية واألســــباب املســــائل لتنوع أفضــــل فهم توفري إىل املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق

 املنطقية بابواألســــ واســــتخالا املعلومات األســــاســــية املتعارضــــة، واملعارف املعلومات توضــــيح يســــعى إىل وهو. والتغذية
 .الناشئة املسائل وحتديد للجداالت

 
 املوجودة لبحوثا نم دراســــته يســــتمد فهو .جديدة حبوث بصــــالحية إجراء املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق وال يتحل ى 

لدولية وما إىل ا املنظماتو  البحوث معاهدو  اجلامعات) اخلربات توفر اليت املختلفة املؤســـــــــســـــــــات ُتصـــــــــدرها اليت واملعارف
 .التخصصاتو  القطاعات ةمتعددو  ةعاملي تحتليالمضافة بفضل إجراء  قيمة يتيح كما(  ذلك

 
 ضمن امليدان من ملستمدةا واخلربات العلمية املعارف ب ن ستوىامل الرفيع اخلرباء فريق هبا يقوم اليت الدراسات وجتمع 
 بشأن معارف) متعددة فاعلة جهات مناملتخصصة  عارفامل أشكال وتنوع ثراء يعكس وهو. شديدة الدقة واحدة عملية
 احمللية دراملصــا من كلب تســرتشــد"( املمارســات أفضــل"عن  ومعارف ملية،االع البحوث على قائمة ومعارف احمللي، التنفيذ

 .بالسياسات صلة ذات معرفية أشكالوالعاملية لبلورة 
 

 املعارف، أشــــكال مجيع وانفتاحها أمام شــــفافيتها إىل جانب العملية، هلذه العلميت ن واملصــــداقية الشــــرعية ولضــــمان 
 .يلعاملا الغذائي األمن جلنة عليهاحمددة جداً وافقت  قواعد أساس على املستوى الرفيع اخلرباء فريق يعمل

 
 :مزدوج هيكل له والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء وفريق 

                                                      

 ..rg/cfsowww.fao على املوقع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي متاحة  58 

http://www.fao.org/cfs
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 الصــــــلة اتذ اجملاالت من متنوعة جمموعة واملختصــــــ ن يف دولياً  من اخلرباء املعرتف هبم 15 من تتألف توجيهية جلنة -1

 اخلرباء لفريق يهيةالتوج اللجنة أعضــاء وُيشــارك. يالعامل الغذائي األمن جلنة مكتب نهميُعي   والتغذية، الغذائي باألمن
   هلا.عن احلكومات أو املؤسسات أو املنظمات التابع ن ممثل ن بصفة وليس الفردية، بصفتهم املستوى الرفيع

 
حمددة  مســـــائل للتحلي التوجيهية اللجنة بواســـــطة ويُدار خُيتار حمدد، مشـــــروع أســـــاس على تعمل اليت املشـــــاريع فرق -2

 .عنها التقارير عورف
 

 املســـــألة من بدءاً  ،مراحل حمددة بشـــــكل واضـــــح( 17 الشـــــكل) التقارير صـــــياغة إىل الرامية املشـــــاريع دورة وتشـــــمل 
 تنوعاً قائماً على علمي اً ار حو  املســتوى الرفيع اخلرباء فريق ويقيم. العاملي الغذائي األمن جلنة قد مته الذي والطلب الســياســية

 وتعمل. املفتوحة ةاإللكرتوني واملشـــاورات املشـــاريع، وفرق التوجيهية اللجنة تنوعو  املعارف، نظمو  اخللفياتو  التخصـــصـــات
 .واملنهجي العلمي هاوجيهتو التوجيهية  للجنةا ذشرافحمددة ب زمنيةحمددة واليت ختضع ملهل  مبواضيع املعنية املشاريع فرق

 
باملســـــود ة  والثانية لدراســـــة؛ا األوىل بنطاق تُعا: تقرير لكل  نمفتوحت مشـــــاورت ن املســـــتوى الرفيع اخلرباء فريق ويُدير 
 املصــلحة أصــحابو  املهتم ن، اخلرباء مجيعهذا أبواب املشــاركة يف العملية من جانب  يفتحو ". اجلاري العمل" بشــأن صــفر

والشــواغل  املســائل مفه من املســتوى الرفيع اخلرباء فريق املشــاورات ومتك ن. املعارف أصــحاب من أيضــاً  هم الذين املعني ن،
 العلمية نظوراتامل دمج إىل ترمي اليت االجتماعية، املعارف ذلك يف مبا املعارف، قاعدة وإثراء أفضـــل، بصـــورة ذات الصـــلة

 النظر. ووجهات املتنوعة
 

 خالل مادهاعتو  التقرير إ از ويتم. النهائية قبل للمســــــودة اً لألقرانخارجي اً علمي اً اســــــتعراضــــــ العملية هذه ملوتشــــــ 
 .التوجيهية لجنةحبضور أعضاء الاجتماع 

 
 واإلنكليزية الصــــــــــينيةو  العربية) املتحدة لألمم الســــــــــت الرمسية باللغات املســــــــــتوى الرفيع اخلرباء فريق تقارير وتُنشــــــــــر 

 .املعلوماتب العاملي الغذائي األمن جلنة يف واملداوالت املناقشات وترمي إىل تزويد ،(واإلسبانية والروسية والفرنسية
 

 اإللكرتوين هموقع على كافة  ةالســــــــابق تقاريرهو  وعملياته املســــــــتوى الرفيع اخلرباء بفريق املتعلقة املعلومات مجيع وتُتاح 
 ./http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/arعلى العنوان: 
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 يالعالم العالمي لجنة األمن الغذائي
 

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 اللجنة التوجيهية 
 راء الرفيع المستوىلفريق الخب

 

                              

               
  فريق المشروع
 توىالمس الخبراء الرفيعالتابع لفريق 

 فريق المشروع 
 التابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 

 فريق المشروع 
 مستوىال الخبراء الرفيعالتابع لفريق 

 

 

 في جلسة عامة والية فريق الخبراء الرفيع المستوى  لجنة األمن الغذائي العالميتحدد 

 اإلشراف على المشروع وتقترح نطاق الدراسة طرقتحدد اللجنة الدائمة لفريق الخبراء 

 إلكترونية مشاورات لبدء الدراسة نطاق مشروع يُعرض

 هلفريق الخبراء فريق المشروع وتضع الصيغة النهائية الختصاصات تعّين اللجنة التوجيهية

 صفر من التقرير المسوّدةيضع فريق المشروع 

 تُنشر النسخة صفر علناً لفتح مشاورات إلكترونية

 يستكمل فريق المشروع النسخة األولى من التقرير

 لى على جهات خارجيةيعرض فريق الخبراء الرفيع المستوى النسخة األو 
 الستعراضها من أجل تلقي مراجعة أكاديمية قائمة على األدلة 

 الثانية( النسخةيعّد فريق المشروع النسخة ما قبل النهائية من التقرير )

 تُعرض النسخة الثانية على اللجنة التوجيهية الستكمالها والموافقة عليها

 لناً عالنهائية المعتمدة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي وتُنشر  المسوّدةُتحال 

 يقدم تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى إلى لجنة األمن الغذائي العالمي 
 لجنة األمن الغذائي العالمي لمناقشته وإجراء حوار بشأن السياسات

 

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى
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