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 الغذائيةحالة األمن الغذائي في الشرق األدنى وشمال أفريقيا: تكييف النظم 
 لمواجهة ازدياد عدد السكان في المناطق الحضرية

 
 الموجز

 ضرورةاإلقليمي للشرق األدىن  منظمة األغذية والزراعة مؤمتريف  األعضاءيف البلدان الثالثني  القائم ز الوضعربِ يُ  
أهداف التنمية من  1-2 املقصــــــــــد( 2030اجلوع حبلول عام  على لقضــــــــــاءالبلدان ل يف العديد من ملموس تقدم إحراز

الرئيســـية للجوع  املســـبباتال تزال النزاعات واألزمات تشـــكل ف .اإلقليم بلدان بني الكبري تفاوتال لككذو  ،املســـتدامة)
 عدد، مبا يف ذلك البلدان املزمن يف العديد مناجلوع  من غالًباو  الشــــــــــديدجيوب من اجلوع وجد ، يف حني تاإلقليميف 

 املوجهة. وهذا يؤكد أمهية الربامج واالســـــــــتثمارات ، ال ســـــــــيما يف املناطق الريفيةالدخل واملرتفعةملتوســـــــــطة ا من البلدان
األمد أو الفقر طويلة الألزمات ا عن امجًاناجلوع  ذلك كانأ، ســواء ء على آفة اجلوع يف مجيع البلدانواملتضــافرة للقضــا

 .أخرى أسبابو  هذه األسباب الثالثة مجيع، أو الريفية املناطق يف التنميةعن  التخلف، أو ستفحلر واملاملتجذّ 
 
، اإلقليموحتســـني صـــحة األمهات يف مجيع أحناء  قزمهملحد من هزال األطفال وتلتقدم  من همت إحراز  ما ورغم 

 على القضـــــاءهدف التنمية املســـــتدامة املتمثل يف  مقصـــــد لتحقيق كشـــــرط  ســـــدهاتزال هناك فجوة كبرية جيب  ال لكن
 تأثرتؤكد بيانات املتاحة الا يدعو إىل القلق أن وممّ  يف املنطقة العربية. 2030ســــــــــــوء التغذية حبلول عام  أشــــــــــــكالمجيع 
 لدى ، وخاصــــــةً على يف العاملاألبني  منمســــــتويات الســــــمنة  تعد إذ ،والســــــمنةالزائد فاع مســــــتويات الوزن بارت اإلقليم

واجملتمع املــدين  احملليــة احلكومــات مع القطــاع اخلــاص واجملتمعــاتتؤكــد النتــائج جمتمعــة على أمهيــة تعــاون و النســـــــــــــــاء. 
 ســتدامةاملغذائية ال النظم زيعز ؤدي إىل تتوالشــركاء الدوليني لوضــع ســياســات وبرامج واســتثمارات  ثيةؤســســات البحاملو 
االســــــتخدام  كفالةو الريف بشــــــكل عام،  ســــــكانملزارعني و ا من أكرب قطاعالرخاء ل حتقيقو  ،األمناط الغذائية الصــــــحيةو 

 .املياه خباصة، و اإلقليميف  باستمرار تتناقص اليت والضعيفةة املستدام للموارد الشحيح
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عالت طور يف إقليًمافريقيا أالشــرق األدىن ومشال  إقليم عتربويُ   من ســكان  املائة يف 63يعيش  حيث ،احلضــري وســّ
 يف، ما ميثل 2050حبلول عام  املائة يف 73إىل  النســــــــبة هذه تزيدمن املتوقع أن و احلاليني يف املناطق احلضــــــــرية.  اإلقليم
يف املســـــــــتقبل معاجلة مســـــــــائل األمن الغذائي والتغذية إىل مزيد من  ســـــــــتحتاجو . نســـــــــمةمليون  450أكثر من  اجملموع

 ثيقةالو تســـــــتعرض هذه و . احلضـــــــرية املناطق يف الغذائي األمن أعمال جدول متطلباتالتفكري املســـــــتمر يف كيفية تلبية 
 يف احلضــــــــــــــرية املناطقســــــــــــــكان املتزايد من  العدديف النظام الغذائي املطلوبة لتلبية احتياجات يمن عمليات تك اعددً 

 املســتقبل صــحية ة يفغذائيال النظملضــمان أن تكون  واجبةوتســلط الضــوء على التوجهات الســياســية احملتملة ال اإلقليم
 .احلضرية املناطق يف السكان عددتزايد  عن الناشئة تحدياتال مواجهة على قادرةومستدامة و 

 
 اإلقليمي المؤتمراتخاذها من جانب  الُمقترح اإلجراءات

أن اجلوع يؤثر على واإلقرار ب، 2030األولوية للقضاء على اجلوع حبلول عام  منحينبغي أن تواصل احلكومات  •
 .اتقريبً  اإلقليممجيع بلدان 

بالشراكة مع الشركاء  ،األدلة على قائمةوضع برامج موجهة  يفيف إمكانية  تبحثحلكومات أن ا علىينبغي  •
ريف من ال واالزدهار يف الرخاء عجلةالوطنيني والدوليني لتحفيز التحول الزراعي والقضاء على الفقر ودفع 

، ةزمنجيوب الفقر واجلوع العميقة وامل هافيتزال تنتشر  الأجل القضاء على اجلوع يف هذه املناطق اجلغرافية اليت 
 احلماية االجتماعية والتغذية والصحة قضاياليت تركز على ا انطاقً ها يف أطر السياسات األوسع وضمان دجم

 .غري ذلكو 
 هبدفالتعليم  خططأطر السياسات واالستثمارات و  وتنفيذل يتمو ل الالزمة املوارد توفريحلكومات ا علىينبغي  •

تهديدات املتزايدة اليت تواجه الصحة العامة واالقتصاد ال إىل بالنظر وذلكء املتعددة لسوء التغذية، معاجلة األعبا
 النامجة عن زيادة الوزن والسمنة.و 

 مجيعبفعالية على رفع التقارير عن  للعملاإلحصائية الالزمة  القدرات توفري حلكومات أن تكفلا علىينبغي  •
 املنظمة، وطلب الدعم من وإعداد التقارير الدورية ونشرها التنمية املستدامة من أهداف 2 اهلدفمؤشرات 

 إذا لزم األمر.
 املتناميةة تغذويالغذائية وال حتياجاتاال لتلبيةحلكومات تنفيذ السياسات واالستثمارات الالزمة ا علىينبغي  •

 أمناطالغذائية لضمان اتباع  النظم، وتكييف اإلقليميف  احلضرية املناطقسكان  عدداملطردة يف  للزيادة تبًعا
على اتباع ممارسات مستدامة  تشجيعالوحتويل الزراعة و  يق ربط املناطق احلضرية والريفيةعن طر  ةصحي ةغذائي

 .والبيئية الطبيعيةيتعلق بإدارة املوارد  ما يف
لوضع سياسات مناسبة وتعبئة االستثمارات  املبذولةوالشركاء اآلخرون اجلهود احلكومية  املنظمة تؤازرينبغي أن  •

املتزايدة من سكان  األعداد لفائدةغذائية مستدامة وصحية  نظمجماالت الدعم الشاملة الالزمة لبناء  إطاريف 
 احلضرية املناطق يف لألغذية والزراعة األغذية منظمةعمل  خطةمع إطار  امتشيً  وذلك، احلضرية املناطق

 .2019 لعام
 هذه الوثيقة إىل: بشأن مضموناستفسارات أي  ميكن توجيه

 أمانة املؤمتر اإلقليمي
NERC@fao.org-RNE-FAO 

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org


NERC/20/4 3 

 

 قدمةم - أوالً 
التغذية يف العديد من البلدان، ال تزال هناك ضــــــــرورة إلحراز تقدم  ســــــــوءمســــــــتوى  رغم التحســــــــينات الكبرية يف -1

فال تزال النزاعات واألزمات املمتدة تشــــكل املســــببات . أفريقياالشــــرق األدىن ومشال إقليم ملموس للقضــــاء على اجلوع يف 
ال تعـاين من أزمـات يف  جيوب من اجلوع املزمن يف العـديـد من البلـدان اليت وجـد، يف حني تاإلقليمالرئيســــــــــــــيـة للجوع يف 

إلقامة  . لذلك فإنه يشــــــــــرتط أوالً الدخل املتوســــــــــطةالبلدان  يفيف املناطق الريفية، مبا يف ذلك  اوغالبً ، اإلقليمأحناء  خمتلف
. اإلقليم، إ�ــاء النزاعــات وكفــالــة االســــــــــــــتثمــارات لتحويــل الزراعــة واملنــاطق الريفيــة يف مجيع أحنــاء منطقــة خــاليــة من اجلوع

اجلوع فيها، ســتكون ضــرورية يســتشــري األخرى اليت  واملوجهة يف املناطقتعددة القطاعات امل، فإن االســتثمارات ذلك ومع
 اجلوع على املدى الطويل. القضاء على شبحلضمان أيًضا 

 
ســـــــــــوء التغذية، مع زيادة مقلقة يف حاالت زيادة الوزن والســـــــــــمنة، خاصـــــــــــًة نتيجة بأعباء متعددة اإلقليم تأثر وي -2

غذائية صـــــحية جلميع النســـــاء والرجال أمناط تكييف النظم الغذائية لضـــــمان إتاحة ويتعّني النســـــاء واألطفال. بالنســـــبة إىل 
وإمكانية اســـــتفادهتم منها، إىل جانب تفعيل مبادرات الســـــياســـــات املنســـــقة املرتبطة بالتغذية والتوعية اإلقليم واألطفال يف 

 العامة والصحة.
 
املناطق ســــــكان للعدد املتزايد من غذائية صــــــحية  . وينطوي توفري أمناطســــــًعا حضــــــريًا ســــــريًعاويشــــــهد اإلقليم تو  -3

للمســـاعدة يف  اجيب تكييف النظم الغذائية وحتويلها، مما خيلق فرصًـــ و . اإلقليم على حتديات وفرص يف آٍن مًعايف احلضـــرية 
تحويل إعطاء زخم ل، ويف الوقت نفســــــــــه، ميكن أن يؤدي ذلك إىل اإلقليمتوفري نظم غذائية صــــــــــحية أكثر اســــــــــتدامة يف 

حدة الفقر على املدى الطويل، ال ســــــيما يف من تخفيف الاملناطق الريفية، وتقليل الفوارق بني املناطق احلضــــــرية والريفية، و 
 املناطق الريفية.

 
 ؛ؤمتر اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىنامل نبلًدا من بلدا 30حملة ســــــــــــــريعة عن حالة اجلوع يف ) 1(الوثيقة تقدم هذه و  -4
مباشر من قبل املكتب  بدعممنها  19 حيظى عربية،من البلدان ال 22لألمن الغذائي والتغذية يف  حتليالً أكثر تفصيالً و  )2(

ات اخلاصـــــة بالنظم الغذائية حتدد ســـــلســـــلة من التوجهات الرئيســـــية لســـــياســـــ) و 3( ؛أفريقيااإلقليمي للشـــــرق األدىن ومشال 
ألعداد الصـــــحية لواألمناط الغذائية األمن الغذائي  املتمثلة يف توفريلتحديات ا مواجهةللحكومات اليت تســـــعى إىل موجهة 

 السنوات املقبلة. خاللاملناطق احلضرية سكان املتزايدة من 
 

 اإلقليمي للشرق األدنىمر النقص التغذوي في بلدان المؤت - ثانًيا
 
. 1األدىناإلقليمي للشـــــــــــــرق  املنظمةمؤمتر بلدان  من بلًدا 30يف  النقص التغذويحالة يف يبحث هذا القســـــــــــــم  -5
والتفاوت  2030ضــرورة إحراز تقدم ملموس يف العديد من هذه البلدان للقضــاء على اجلوع حبلول عام ضــح من خالله تتّ و 

 .اإلقليمأحناء عرب خمتلف  الذي يوجدالكبري 
 

                                                      
أذربيجان و اجلزائر و ، هي: أفغانســـــتان ة حول نســـــبة انتشـــــار النقص التغذويبيانات رمسيبشـــــأ�ا اليت تتوفر منها فقط)  29ثالثون (يشـــــار إىل ال البلدان  1
املغرب و موريتانيا و مالطا و ليبيا و لبنان و قريغيزســـتان و الكويت و األردن و العراق و  اإلســـالمية إيران ومجهورية العربية مصـــر ومجهوريةجيبويت و قربص و البحرين و 

تركمانســــتان و تركيا و تونس و طاجيكســــتان و  الســــورية العربية واجلمهوريةالســــودان و الصــــومال و اململكة العربية الســــعودية و قطر و باكســــتان و عمان  طنةوســــل
  اإلمارات العربية املتحدة.و 
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وأن هناك أفريقيا الشــــرق األدىن ومشال إقليم على اجلوع يظل هدفًا بعيد املنال يف التام من الواضــــح أن القضــــاء و  -6
مليون شخص  100يعاين قرابة و من أهداف التنمية املستدامة.  1-2أريد حتقيق اهلدف  ما حاجة إىل إحراز تقدم كبري إذا

ختالفات كبرية يف كل هناك او . 2018-2016 بني عامي ية عنها للفرتةتتوفر بيانات رمس بلًدا 21يف  النقص التغذويمن 
ن والعراق وباكســـــــــتان أفغانســـــــــتا(أربعة بلدان متثل و . ملن يعانون منهالتغذية واألعداد املطلقة نقص  انتشـــــــــارمن معدالت 

(مع مالحظة أن البيانات اخلاصـــــة بالصـــــومال واجلمهورية  لناقصـــــي التغذيةمن العدد اإلمجايل  يف املائة 82 نســـــبة )واليمن
تصل  ، حيثاإلقليميف مجيع أحناء ا كبريًا اختالفً  نتشاراالمعدالت وختتلف العربية السورية غري متاحة هلذه الفرتة الزمنية). 

يف جيبويت.  يف املائة 19، ووالســـودانيف باكســـتان  يف املائة 20، و يف أفغانســـتانيف املائة  30، ويف اليمن يف املائة 40إىل 
 2.5 عن معدل االنتشـــــــــــارويقل فيها تتوفر بشـــــــــــأ�ا بيانات ، أذربيجان ومالطا وتركيافقط، وهي  ثالثة بلدان لكن هناكو 

البلدان املرتفعة  العديد منيف ، مبا يف ذلك األخرىيف البلدان التغذية نقص بينما يســــــــــــــتمر وجود جيوب من  .املائة يف
 .توسطة الدخلوامل
 
ا تعطي البيانات املتاحة و  -7  بلًدا 14التغذية يف نقص اخنفض معدل انتشـــار  متاًما. فقدومغايرة ملتبســـة صـــورة أيضـــً

خالل الفرتة نفسها، مبا يف ذلك زيادات بنسبة بلدان يف مخسة ارتفع لكن . و 2018-2016و 2006-2004 الفرتتنيبني 
 يف األردن. يف املائة 5.6يف لبنان، و املائةيف  7.6يف اليمن، و يف املائة 8.8

 
فقط األعداد اخنفضت  . فقدصورة أقل إجيابية األرقام املطلقة لعدد ناقصي التغذية يف اإلقليم من خاللوترتسم  -8

بينما مل تتغري ، )وقريغيزستان واملغرب وتونسإيران اجلزائر وجيبويت و ( بيانات رمسية بشأ�ااملنظمة يف ستة بلدان تتوفر لدى 
العربية مصــــــر مجهورية أفغانســــــتان و (بلدان  ة، وارتفعت يف عشــــــر )عمان واإلمارات العربية املتحدةســــــلطنة ( اثنني يف بلدين

يبلغ و ). 1اجلدول نظر ا( 2).والعراق واألردن ولبنان وموريتانيا وباكســــــتان واململكة العربية الســــــعودية وتركمانســــــتان واليمن
وهذا يؤكد . مليون 98.8، اليت تتوفر عنها بيانات ،الشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقياإقليم يف  بلًدا 21يف  اجلياعإمجايل عدد 

 .اإلقليميف  للقضاء على اجلوع كشرطضرورة إحراز تقدم  
 
 ا، حيث تشـــــــــــكل النزاعات وعمليات النزوح املرتبطة هباإلقليمالتغذية يف لنقص األزمات احملرك الرئيســـــــــــي  عدّ تُ و  -9

جلت أكرب زيادة يف نســــــــــــــبة انتشــــــــــــــار و أكرب العوامل املســــــــــــــببة لنقص التغذية.  ها التقارير عنالتغذية أفادت نقص ســــــــــــــُ
الزيادات هناك، تلتها القائم كنتيجة مباشــــــــــــرة للنزاع ،  يف اليمن 2018-2006و 2006-2004يف الفرتتني ) املائة يف 8.8(

أعداًدا هائلة  ناالبلدحيث اســــتوعب  خالل الفرتة نفســــها) يف املائة 5.6واألردن () يف املائة 7.6( بنســــبةلبنان يف كل من 
ا الســـالم لن يؤديواســـتتباب ، فإن إ�اء األزمة مهورية العربية الســـورية. ومع ذلكيف اجل الناشـــبة من النازحني بســـبب األزمة

، إىل ، وال ســــــيما يف املناطق الريفيةاإلقليمغذية يف العديد من بلدان التنقص إذ يشــــــري اســــــتمرار  .إىل اختفاء اجلوعتلقائًيا 
 مباشرة.بصورة احلاجة إىل ُ�ج متعددة القطاعات مركَّزة وموجهة ملعاجلة هذه املشاكل 

  

                                                      
 .املتبقيةثين عشر اإل للبلدانالفرتتني  افرتة زمنية واحدة أو كلت حولبيانات رمسية لدى املنظمة  أيال تتوفر   2
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 .2018-2016و 2006-2004الفرتتني ، خالل وي وعدد ناقصي التغذيةذالنقص التغانتشار معدل  :1دول اجل

 لبلدا
 معدل انتشار النقص التغذوي

 العدد اإلجمالي للسكانمن 
  عدد ناقصي التغذية

 2006-2004 2018-2016 2006-2004 2018-2016 

 (مليون نسمة) (مليون نسمة) (%) (%)
 10.6 8.3 29.8 33.2 أفغانستان

 1.6 2.9 3.9 8.8 اجلزائر
 مل جيِر تقييمه 0.5 2.5> 5.5 أذربيجـــان

 غري متوفر غري متوفر متوفرغري  غري متوفر البحرين
 0.1> 0.1> 5.6 5.7 قربص

 0.2 0.3 18.9 32.2 جيبويت
 4.4 4.2 4.5 5.4 مجهورية مصر العربية

 4 4.3 4.9 6.1 إيران 
 11.1 7.6 29 28.2 العراق
 1.2 0.4 12.2 6.6 األردن

 0.1 مل جيِر تقييمه 2.8 2.5> الكويت
 0.4 0.5 7.1 9.7 قريغيزستان

 0.7 0.1 11 3.4 لبنان
 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر ليبيا

 مل جيِر تقييمه مل جيِر تقييمه 2.5> 2.5> مالطا

 0.5 0.4 10.4 12.1 موريتانيا
 1.2 1.7 3.4 5.7 املغرب

 0.3 0.3 6.8 10.5 سلطنة عمان
 40 35.9 20.3 23.3 باكستان

 متوفر غري غري متوفر غري متوفر غري متوفر قطر

 2.3 1.9 7.1 7.9 اململكة العربية السعودية
 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر الصومال

 8.2 -- 20.1 -- السودان
 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر اجلمهورية العربية السورية

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر طاجيكستان

 0.5 0.6 4.3 5.6 تونس
 مل جيِر تقييمه مل جيِر تقييمه 2.5> 2.5> تركيا

 0.3 0.2 5.4 4.8 تركمانستان
 0.2 0.2 2.6 4.1 اإلمارات العربية املتحدة

 11 6.2 38.9 30.1 اليمن
مــجــمــوع بــلــــــدان الــمــؤتــمــر اإلقــلــيــمــي 

 98.8 76.5   للشرق األدنى
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 809.9 940.5 10.7 14.4 مجموع بلدان العالم
 236.9 215.7 23.6 28.6 األقل نمًواالبلدان 

 202.8 159.5 27.7 30.3 االقتصادات المنخفضة الدخل
من  االقتصـــــــــادات المتوســـــــــطة الدخل

 409.1 479.1 13.8 19.6 الشريحة الدنيا
االقتصـــــــــادات المتوســـــــــطة الدخل من 

 183.4 276.4 7.1 11.6 الشريحة العليا
 2.5> 2.5> االقتصادات المرتفعة الدخل

 لم يجِر تقييمه يجِر تقييمهلم 

بلــــدان العجز الغــــذائي المنخفضــــــــــــــة 
  524.9 518.9 18.4 22.7 الدخل
  20203قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة ومنظمة األغذية والزراعة  املصدر:

 
 انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة العربية - اثالثً 

 
مباشــــــر من  بدعممنها  19 حيظى عربية،من البلدان ال 22يتناول هذا القســــــم البيانات املتعلقة بســــــوء التغذية يف  -10

 .4أفريقيالشرق األدىن ومشال للمنظمة لاملكتب اإلقليمي 

 
، أي )1الشــــــــــــــكل يرجى الرجوع إىل ( يف املائة 13.2يف املنطقة العربية  النقص التغذوييبلغ معدل انتشــــــــــــــار و  -11
هذا يعين أن و ). 2019 ،تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملمن النســـــــــــــاء والرجال واألطفال ( امليونً  55يعادل  ما

ال يكفي لتوفري من الغذاء  ايعاين من اجلوع ويســـتهلك قدرً اإلقليم شـــخص واحد من بني كل مثانية أشـــخاص يف  أكثر من
للنقص  اإلمجايل االنتشـــــــاريزداد معدل و مســـــــتويات الطاقة الغذائية الالزمة للحفاظ على حياة طبيعية ونشـــــــطة وصـــــــحية. 

العاملي للبلدان النامية يف العامل. ، ومن املتوســــــــــــــط آســــــــــــــيا واحمليط اهلادئ إقليمنه يف وهو اآلن أعلى ماإلقليم يف  التغذوي
 .اإلقليميف نقص التغذية  نتشارالتغذية ومعدالت ا ناقصيلكل من عدد  االجتاهات 1يوضح الشكل 

  

                                                      
إعادة التفكري يف النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية  -نظرة إقليمية عامة حول حالة االمن الغذائي والتغذية يف منطقة الشرق األدىن ومشال أفريقيا   3

 )2020صحية وتغذية حمّسنة (
 العربيةمصر  ومجهوريةجيبويت و جزر القمر و البحرين و التغذية وسوء التغذية فيها، هي: اجلزائر  نقصبيانات رمسية عن  تتوفراليت  22 ـالعربية ال البلدان  4
العربية  السودان واجلمهوريةو الصومال و اململكة العربية السعودية و قطر و فلسطني و عمان  وسلطنةاملغرب و موريتانيا و ليبيا و لبنان و الكويت و األردن و العراق و 

 من املكتب اإلقليمي. بدعم حتظ ملالسورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن. ووحدها جزر القمر وجيبويت والصومال 
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 .2018-2000التغذوي يف الدول العربية خالل الفرتة  النقصانتشار  معدل: 1شكل ال

 
 . (ب) 2019، والزراعة األغذيةاملصدر: منظمة 

، أي يف املائة 5ن اليت ال تشــهد نزاعات يف املنطقة العربية أكثر بقليل من يبلغ متوســط معدل االنتشــار يف البلدا -12
يف نسبًيا ط الضوء على حالة اجلوع املنخفضة بنقطتني مئويتني فقط من املتوسط العاملي للبلدان املتقدمة. وهذا يسلّ أعلى 

هذا قليمي. ومع ذلك، ال ينبغي أن خيفي ويعزز القدرة على القضاء على اجلوع على املستوى اإلاإلقليم العديد من بلدان 
اجلوع. كما تســتمر جيوب اجلوع  يعانونمليون شــخص يف هذه البلدان  14جلوع، إذ ال يزال دى انتشــار ااحلجم املطلق مل

جيب و . الضعيفةالريفية املعيشية العميقة واملزمنة يف العديد من هذه البلدان، خاصة يف املناطق الريفية، مما يؤثر على األسر 
ا  من بذل جهود كبرية لضـــمان حصـــول الناس على الغذاء  . لذا، ال بدّ اإلقليميف املســـتشـــري معاجلة دوافع هذا اجلوع أيضـــً

 ، واليت ترتكز بصورة أكرب يف املناطق الريفية.اإلقليميف وهتميًشا  ااملتاح بصورة عادلة، ال سيما أشد الفئات ضعفً 

 

 ة العربيةوالهزال في المنطقم التقزّ حاالت 

لت هذه شــــكّ و . اإلقليماحلد من ســــوء تغذية األمهات واألطفال يف مجيع أحناء يف  2017و 1990ي معا بنيأحرز  -13
األمراض ب اإلصـــــــــابة نتيجة وذلك اإلقليم مســـــــــتوىعلى  واإلصـــــــــابة باألمراضمن اخنفاض معدالت الوفيات  اجزءً التغيريات 
أحدث البيانات املتاحة  3و 2يوضــح الشــكالن و . بالتغذية املتصــلة وتلك الوالدة وحديثي األمّ  تصــيب اليت األمراضاملعدية و 
، اعامً  30ا كانت عليه قبل أقل ممّ  هيأن هذه األرقام  مع. و ، على التوايلاخلامســة ألطفال دون ســنّ ا دىل واهلزال معن التقزّ 

 اوثيقً  اارتباطً املســـــتويات  هذه ، ترتبطبعض احلاالتففي . اإلقليماليت تواجهها بلدان  ا تشـــــري إىل اســـــتمرار التحدياتإال أ�
ويف حاالت أخرى، تشـــــــري  مهورية العربية الســـــــورية واليمن).الصـــــــومال والســـــــودان واجل يف املمتدة (مثالً  بالنزاعات واألزمات

، تغذية والتعليمربط بني الصــــــحة والة متكاملة تيســــــياســــــاختاذ تدابري دوافع أخرى ميكن معاجلتها من خالل  وجودإىل  األرقام
 وموريتانيا).إيران و  العربيةمصر  مجهوريةجزر القمر و  يف مثالً ( الغذائيةة و يسياسات الزراعالوكذلك 
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 (%)اخلامسة  األطفال دون سنّ  لدىإنتشار التقزم يف املنطقة العربية  معدل :2شكل ال
 

 .2019وتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام (ب) 2019، والزراعة األغذية منظمة
 
 (ب)).2019، املنظمة( (%)اخلامسة  األطفال دون سنّ  لدىإنتشار اهلزال يف املنطقة العربية  معدل :3شكل ال
 

  .، مل يتم نشره2019لعام ) RNE SOFI(عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل فريقيا أللشرق األدىن ومشال  اإلقليميتقرير املكتب 

 نسبة الھزال (%)

 (%) التقزمنسبة 
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 والسمنة في المنطقة العربية الزائد الوزن

االجتاه العام  ويتمثل). 2يف العامل (اجلدول  اليت يعاين ســــكا�ا من الســــمنة األقاليماملنطقة العربية ثاين أكثر  تُعدّ  -14
لناتج احمللي اإلمجايل والســـــــمنة مع زيادة نصـــــــيب الفرد من اتســـــــجيل ارتفاع لوغاريتمي للوزن الزائد  يفالســـــــائد يف اإلقليم 

 مســتوى إىل الدخل املتوســطة إىل واملنخفضــة املنخفضــة البلدان مســتوىمن وهذا يعين أنه مع تقدم البلدان ). 4(الشــكل 
، مثل األردن والعراق الدخل ةفالبلدان املتوسطبسرعة.  والسمنة الزائدانتشار الوزن  معدلرتفع ي الدخل، املتوسطة البلدان

املســـجلة  معدالتالوزن والســـمنة تقارب  تونس واجلمهورية العربية الســـورية، تعاين مجيعها من معدالت زيادةولبنان وليبيا و 
 الكويت وقطر واململكة العربية السعودية. البلدان املرتفعة الدخل، مثل يف
 

 املعدالتمع  الشرق األدىن ومشال أفريقيا مقارنةً  إقليمالبالغني يف  لدىوالسمنة  الزائد انتشار الوزن معدل: 2دول اجل
 .2016يف عام  األخرى املناطق العربية دون اإلقليميةو  بلدانوالاملناطق األخرى  يف
 

 البالغني لدى الزائدانتشار الوزن  معدل
 (%) 2016يف عام 

 البالغني لدىانتشار السمنة  معدل
 (%) 2016عام  يف

كال  البلد
 اجلنسني

 اإلناث الذكور
كال 
 اجلنسني

 اإلناث الذكور

 33.6 20.6 27.0 65.6 57.8 61.7 العربية اإلقليمإمجايل 

 منظمة الصحة العاملية أقاليممقارنة مع 

 31.0 25.9 28.6 60.9 64.1 62.5 األمريكيتان

 24.5 21.9 23.3 54.3 63.1 58.7 أوروبا

(منظمة الصحة  العامل
 العاملية)

38.9 38.5 39.2 13.1 11.1 15.1 

 15.3 5.6 10.6 38.8 22.8 31.1 أفريقيا

 6.7 6.0 6.4 29.6 33.7 31.7 ئغرب احمليط اهلاد

 6.1 3.3 4.7 24.1 19.7 21.9 جنوب شرق آسيا

 العربية دون اإلقليميةاملناطق 

 23.9 13.0 18.5 53.2 43.0 48.2 ذات الدخل املنخفض

من  ذات الدخل املتوسط
 الشرحية الدنيا

61.7 56.0 66.9 25.6 17.9 32.8 

من ذات الدخل املتوسط 
 الشرحية العليا

64.3 60.7 67.8 29.8 22.7 36.8 

 41.7 29.5 34.0 71.5 67.5 69.0 ذات الدخل املرتفع

 .2019 يف عام ،منظمة الصحة العامليةالصادر عن املصدر: تقرير الصحة العاملية 
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 والسمنة ونصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي الزائدالعالقة بني نسب انتشار الوزن  :4شكل ال

 

 
 .2019عام  يفمنظمة الصحة العاملية  عن الصادروتقرير الصحة العاملية  ؛2019عام يف  املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
، أن 2016و 2012ُتظهر بيانات منظمة الصحة العاملية املتعلقة بالسمنة، حسب كل بلد، يف الفرتة بني عامي و  -15
ال تســـــري على الطريق الصـــــحيح للحد من معدالت الســـــمنة. ومل تنجح اجلهود الرامية إىل التشـــــجيع اإلقليم من بلدان ا أيً 

باإلضــــافة إىل ذلك، و . اإلقليمعلى األكل الصــــحي وأمناط احلياة الصــــحية يف وقف منو معدالت زيادة الوزن والســــمنة يف 
ري إمدادات ثابتة من القمح واحلبوب األخرى، إىل ساعدت السياسات املتعاقبة يف العديد من البلدان، واليت تركز على توف

 لتنوع الغذائي.قليلة اتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات و ة حتغذائيأمناط اتباع 
 

معدل انتشــــار الســــمنة إّن ، إذ اإلقليمالُبعد اجلنســــاين الواضــــح والقوي لزيادة الوزن والســــمنة يف  2ربز اجلدول يُ و  -16
معدل انتشار الوزن وإن  .، وهو واحد من أعلى املعدالت يف العاملالذكورلدى  منهيف املائة  63بنسبة أعلى اإلناث لدى 
تحســــــــــني رئيســــــــــي ل عاملرأة املدور أن بحلكومات قر اتو لذكور. دى اإلناث منه ليف املائة لدى ا 13 بنســــــــــبةأعلى الزائد 
يف دورًا أســـاســـًيا  تؤديكما غذائية صـــحية.  اســـتهالك وجبات تغيري الســـلوكيات جتاه لالعامل الرئيســـي فاملرأة هي ، التغذية

بالتايل هي متلك ، و يســـــية عن االقتصـــــاد املنزيل لألســـــرةاملســـــؤولية الرئتتحّمل ، حيث داخل األســـــرة ةالغذائيزيادة املعارف 
ويلزم  واضــــحةدائًما الوضــــع ليســــت هذا ب ، فإن أســــباومع ذلك. 5الغذاءعادة تشــــكيل عادات اســــتهالك مفتاح احلّل إل

  .اإلقليمزيادة الوزن والسمنة يف  ري األدوار والقواعد اجلنسانية على معدالتإجراء مزيد من البحوث لفهم كيفية تأث

                                                      
ظم نملخص رئيس املؤمتر حول: املشاورة اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي للشرق األدىن حول إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن ال نظرا  5

. (متاح عرب الرابط: 2019أيلول /سبتمرب 26-25القاهرة،  ،الغذائية والتغذية
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition_2019_11_2

01d_Near_East.pdf_9.( 
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 ا حضريًا سريًعاإلقليم يشهد توّسعً االحتياجات الغذائية والتغذوية تلبية  - ارابعً 
 

يف املنطقة العربية، أي أعلى بقليل تقريًبا لثالثة أرباع السكان  موطًنا، ستكون املناطق احلضرية 2050حبلول عام  -17
كمية غري متناسبة   سكان املدنحالًيا ). وعلى املستوى العاملي، يستهلك 3(اجلدول يف املائة  68من املعدل العاملي البالغ 

. يف املائة من إمجايل السكان 55 حبوايل مقارنةً  من إمجايل كميات استهالك الغذاء يف املتوسطيف املائة  70من الغذاء متثل 
ســـــكا�ا لضـــــمان تلبية احتياجات  املناســـــبةية اتســـــياســـــالتدابري اإلقليم اختاذ اللمدن يف يســـــتدعي النمو الســـــريع لوبالتايل، 

 الغذائي يف املستقبل.املتعلقة بأمنهم 

 
 )، خالل الفرتةالتوســــــــع احلضــــــــريالعامل (نســــــــبة أقاليم من  رئيســــــــييإقليم لكل  التوســــــــع احلضــــــــرياجتاهات  :3دول اجل

1950-2050. 
 

 اإلقليم 1950 1970 2000 2019 2030 2050
 أفريقيا 14.3 22.6 35.0 43.0 48.4 58.9

 آسيا 17.5 23.7 37.5 50.5 56.7 66.2

 أوروبا 51.7 63.1 71.1 74.7 77.5 83.7

 والبحر الكارييب أمريكا الالتينية 41.3 57.3 75.5 80.9 83.6 87.8

 أمريكا الشمالية 63.9 73.8 79.1 82.4 84.7 89.0

 أوسيانيا 62.5 70.2 68.3 68.2 68.9 72.1

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا 26.1 39.8 55.5 62.3 65.6 72.8

 العامل 29.6 36.6 46.7 55.7 60.4 68.4

 يف العامل". التوسع احلضريتقرير "آفاق . 2018األمم املتحدة. املصدر: 
 

 املتمثلةاهتمام احلكومة بالتحديات  اإلقليمأحناء  خمتلفاســـــــتمرار النمو يف املناطق احلضـــــــرية يف  اســـــــتقطب وقد -18
القرار  صــــــانعيســــــريعة التوســــــع. ويتطلب التوســــــع احلضــــــري من اليف تلك املناطق  الكافية ةالغذائي اتاإلمداد ضــــــمان يف

التوســـع احلضـــري الســـريع مبســـائل اإلدارة والســـياســـات  جديدة. وترتبط حتديات منظوراتالتصـــدي للمشـــاكل الغذائية من 
التنمية احلضرية املستدامة على  ربط سيتعّني معظم البلدان،  إىل). وبالنسبة البلدياتالوطين واحمللي ( ينياملستو العامة على 

يعتمد  ســــــوف. و ابيئيً القتصــــــادي بطرق مســــــتدامة حنو وثيق بالتقدم املنســــــق واملتزامن يف املناطق الريفية، مع تغذية حتوهلا ا
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ذلك على عوامل عديدة، منها التطورات يف جمال كفاءة اســــــــــــــتخدام املياه واإلنتاجية الزراعية (وباألخص إنتاجية العمال) 
النمو يف  حتقيقتكون االســــــــــتثمارات و ســــــــــفرص العمل خارج املزرعة وتوليد الدخل من ناحية أخرى. و  ازديادمن ناحية، و 

ضرورية لضمان المنو خدمات الدعم كما   متاًماأساسية،  ،األغذية ونقلها بتجهيزاملرتبطة على سبيل املثال  ،نظم الغذائيةال
 االقتصادات الريفية. ديناميكية

 
 يف املناطق الريفية، ولكنّ املداخيل للطلب على املنتجات الريفية واحلفاظ على مصـــــدرًا النمو احلضـــــري  شـــــكلوي -19

ما يتعلق بكل من اعتماد املناطق احلضــــــــــرية على  ا إىل تغيري أمهية الزراعة احمللية يفيؤدي أحيانً دور الواردات والصــــــــــادرات 
 األغذية احمللية وتوليد الدخل الوطين.

 
قيا الشـــرق األدىن ومشال أفريإقليم أو حوهلا يف  حجًما نســـبة الســـكان القاطنني يف املراكز احلضـــرية األصـــغروتبلغ  -20

أو حوهلا؛ يف حني يقطن كرب حجًما األاحلضـــــــرية يف املائة يف املناطق  37، مقارنة بنســـــــبة يف املتوســـــــط املائة يف 51حوايل 
 حجًما املتوســــــــطة األصــــــــغر ). ويشــــــــري هذا إىل أن املدن5(الشــــــــكل  الداخليةيف املناطق الريفية حالًيا يف املائة  12حوايل 

الشرق األدىن ومشال أفريقيا،  إقليميف املائة من سكان املناطق احلضرية يف  40موطن ألكثر من  احاليً الريفية، وهي  القرىو 
 تشــــريالرباهني  واألســــواق واخلدمات العامة؛ ولكنّ  املدخالتمرجعية لســــكان الريف للنفاذ إىل  اأكثر فأكثر نقاطً  تصــــبح

 6ما يتعلق بالبنية التحتية واخلدمات االجتماعية. ســــتثمارات على حنو غري متناســــب يفاال من أقلّ  قدرعلى  اإىل حصــــوهل
يف العديد من البلدان بني املناطق احلضــــــــرية والريفية  اتارخييً الفروق احلادة  أمهية تراجعنقطة هامة حيث أ�ا توضــــــــح  ذهوه

واملدن  حجًماملدن املتوســـطة األصـــغر ا إىلللنمو بالنســـبة  الة حمركً النظم الغذائية احملوّ  تصـــبح أنربز إمكانية وت افشـــيئً  اشـــيئً 
لديها آفاق للنمو يف كون تالريفية، وباألخص يف البلدان اليت تتخلف عن الركب من حيث التحول اهليكلي واليت قد ال 

واحملاطة يف أغلب األوقات مبناطق إنتاج  حجًما القطاعات الصــــــــناعية والتصــــــــنيعية. وتربز أمهية املراكز احلضــــــــرية األصــــــــغر
األمناط الغذائية الصحية من  مزيدوإتاحة  هاإمكانية تعزيز الروابط بني الدوائر احلضرية والريفية وتقليل التفاوتات بين زراعي،

 .يف اإلقليم يف املدن السريعة النمو
  

                                                      
 دتؤكــ البيــانــات أن ويبــدو 2015إال أن املنظمــة يف طور حتــديثهــا إىل عــام  ،2000عــام من  هي اعتبــارًا 6اإلشــــــــــــــــارة إىل أن بيــانــات الشـــــــــــــــكــل  جتــدر  6

 .القائم الوضع
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 النطاق الريفي واحلضري لكل إقليم: 5الشكل 

 
 

 .2017عام لحالة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة عن  تقريراملصدر: 

 
  النظم الغذائية لتلبية احتياجات أعداد السكان المتزايدة في المناطق الحضرية

من النظم الفرعية التقليدية واحلديثة وغري الرمسية  امزجيً الشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا  إقليمتُعترب النظم الغذائية يف  -21
يف املدن هي شـــــــــــبكات مســـــــــــتقرة مت  النظم الغذائية التقليدية العاملةو ). 1التعريف يف اإلطار نظر ا( بالتوازياليت تعمل 

اختبارها، تربط املزارعني باملشـرتين واملسـتهلكني. ويتم التوسـط يف هذه الشـبكات من خالل عدة جهات وسـيطة للجمع/ 
التجارة  يفما تكون املنتجات املتبادلة  اوغالبً احلضــــــــــــرية. ها يف املناطق الريفية واحمليطة باملناطق ما يكون مقرّ  االتجميع غالبً 

 هذهما تصــــــــــل  اوغالبً  7.احمدودً  ةمتطور  بطرقختزينها  يكونعة بقدر بســــــــــيط للغاية وميكن نقلها يف هيئة ســــــــــائبة و مصــــــــــنّ 
 املنتجات إىل املستهلك من خالل األسواق املفتوحة واملتاجر الصغرية بعد البيع باجلملة.

  

                                                      
 أفضـــــــــل حنو على حمددة مهام ألداء الوقت مرور مع تنقيحها مت اليت واملمارســـــــــات التكنولوجيات اســـــــــتخدام إىل" املتطور"التخزين  مصـــــــــطلح يشـــــــــري  7

  .أعلى وبكفاءة
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____________________________________________________________ 

 األساسية التعاريفالغذائية:  النظم -1اإلطار 
 

ألطراف الفاعلة وأنشطتها املرتابطة إلضافة القيمة املعنية باإلنتاج ا مناجملموعة الكاملة  أنه علىم الغذائي اميكن تعريف النظ
الزراعة أو الغابات أو مصايد األمساك  عن الناشئةاملنتجات الغذائية من  خلصوالتوالتوزيع واالستهالك  جهيزوالتوالتجميع 

م ان من نظم فرعية مثل النظتكوّ ي هواليت توجد هبا. و  انطاقً وأجزاء من البيئات االقتصادية واالجتماعية والطبيعية األوسع 
تفاعل مع غريه من النظم األساسية (على سبيل ي، و ذلك وسوىملدخالت، الزراعي ونظام إدارة املخلفات ونظام اإلمداد با

 ).ذلك إىل وماالصحي،  النظامو  يالتجار  النظامو الطاقة  نظاماملثال 
 

باألسس الضرر  إحلاقاألمن الغذائي والتغذية للجميع على حنو يضمن عدم  يوفّرويقوم النظام الغذائي املستدام عندما 
وله فوائد واسعة  ُمربحنتاج األمن الغذائي والتغذية لألجيال القادمة. مما يعين أن النظام إلاالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 8على اجملتمع وأثر إجيايب أو حمايد على البيئة الطبيعية.
____________________________________________________________ 

 
على العموم، بوفورات احلجم وقوة رأس املـال وعمليـات البيع بـاجلملـة املتطورة. و  النظم الغذائية الحديثةتتميز  -22

). وتتكامل نظم التجهيز والتخزين املتطور ونظم ســـــالمة 6يرتبط ظهورها بشـــــكل كبري بالتنمية االقتصـــــادية (الشـــــكل رقم 
ذه الســـالســـل املتكاملة مســـافات طويلة وتعتمد على املصـــادر ما تشـــمل ه انظم اللوجســـتية بشـــكل كبري. وغالبً األغذية وال

للبنية التحتية  ايث نسبيً األجنبية يف اإلمداد. أما النظام احلديث، مع متطلباته االستثمارية الكبرية، فيعتمد على النمو احلد
الرتســــــيخ املســــــتمر للبنية والكثافات الســــــكانية ومداخيل املناطق احلضــــــرية وتنميتها يف املدن األصــــــغر حجًما تعتمد على 

 .التحتية الطبيعية واملؤسسية احمللية
 

، فالعناصــــر اهلامة يف النظام غري مســــجلة، وتليب احتياجات الســــكان الذين النظم الغذائية غير الرســـميةأما يف  -23
لديهم موارد حمدودة، وباألخص ذوي الدخل املنخفض وغري الرمسي وســــــــــــكان املناطق احلضــــــــــــرية واملناطق الريفية الفقرية. 

مع تغري موقع العمالء على التكيف ام لنظقدرة اوتتيح الصـــفة غري الرمسية للبائعني واســـتثماراهتم احملدودة واحمللية بقدر كبري 
 وتنقلهم ومع تغري مصادر املنتج وقدرة العمالء على الدفع.

 
تداخل ومنافســــــــــــــة بني وتليب البلدان واملدن الطلبات الغذائية من خالل مزيج من تلك النظم الفرعية. ويوجد  -24

ص إلقامة أوجه تآزر إجيابية ومفيدة للطرفني بني النظم املختلفة واألطراف الفاعلة املختلفة. ويف نفس الوقت، توجد فر 
ملزيد من املنافســـــــة من أجل حتفيز عمليات التكيف وتغري العالقات، على ســـــــبيل املثال، يف أو /النظم واألطراف الفاعلة و

غار جتار التجزئة ما يتعلق مبحال البقالة احمللية واملتاجر الكربى واألغذية الطازجة وجتار التجزئة لسـلع الرفاهية. ويتكيف صـ

                                                      
ـــتـــفــــــــاصــــــــــــــــــيــــــــل،  ملـــزيــــــــد  8 ـــغــــــــذائـــيــــــــة املســــــــــــــــــتــــــــدامــــــــة عـــلـــى الـــرابـــط: امـــن ال ـــنـــظـــم ال نـــظـــر املــــــــذكـــرة الصــــــــــــــــــــــادرة عـــن املـــنـــظـــمــــــــة حـــول مـــفـــهـــوم ال
.http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
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، ومن شـأ�م جذب شـرحية على سـبيل املثال للمنتجات الغذائية، مثل جتار التجزئة لبيع املنتجات الطازجة يف اهلواء الطلق
 من املستهلكني بعيًدا عن املتاجر الكربى.

 

 حصص السوق لبيع األغذية بالتجزئة: احلديث يف مقابل التقليدي :6الشكل 

 
 احلضري التوسع يف آخذالنظم الغذائية من أجل عامل  –) 2017وآخرون ( Tefft املصدر:

 تبعات التوسع الحضري على اإلمداد الغذائي

إّن التعقيد املتزايد للنظم الغذائية املرتبط بالتوســع احلضــري له تبعات هامة على الســياســات من أجل رصــد الصــحة  -25
تزكز على العامة ومحايتها يف ما يتعلق بســــالمة األغذية والتغذية. وقد جرت العادة على فصــــل املؤســــســــات الســــياســــاتية اليت 

التغذية. ومع تزايد التوســــع احلضــــري وتطور النظم الغذائية، تتزايد احلاجة إىل الصــــحة العامة و ركز على اإلنتاج عن تلك اليت ت
التنســـيق. على ســـبيل املثال، تنطوي ســـياســـات ســـالمة األغذية املتعلقة بالتلوث حالياً على املمارســـات داخل املزرعة والتتبع 

التســـويق. وميكن لوزراء الزراعة القيام بدور هام يف مراحل التصـــنيع املبكرة والتصـــديق واملســـاءلة على امتداد ســـلســـلة  يفحىت 
 9.مثل هذا التنسيق لسياسات الصحة والتغذية املتعلقة باألغذية يف ظّل أعداد السكان املتزايدة يف املناطق احلضرية

 
نتجني وإن احلجم والتعقيد املتزايدين للنظم احلضــــــرية وإطالة ســــــالســــــل القيمة الغذائية جتعل من األصــــــعب على امل -26

والوســطاء على نطاق ضــيق التنافس يف جمال النظم الغذائية. وغالًبا ما تؤدي ســلســلة القيمة الغذائية يف احلاالت احلضــرية إىل 
من حيث و  ةجغرافيهي مسافة . وهذه "املسافة" صغريزيادة "املسافة" بني معظم املستهلكني واملزارعني واملصّنعني على نطاق 

على نطاقات  تعمل اليتاألطراف الفاعلة  لصــاحل صــبّ يهذا لكي تصــل املنتجات إىل املســتهلكني. و  عدد املعامالت الالزمة
 وأنشطة أخرى تضيف إىل تكلفة املشاركة يف سلسلة القيمة. هاستفيد من املوثوقية من خالل التتبع ومن محاية مسعتتأكرب و 

 

                                                      
الغذائية  النظمنتائج الندوة اإلقليمية بشأن كذلك جلنة األمن الغذائي العاملي اليت تقوم بوضع خطوط توجيهية طوعية بشأن التغذية والنظم الغذائية، و   نظرا  9

 . 2017األول كانون اليت انعقدت يف سلطنة عمان يف ديسمرب/ نة يف الشرق األدىن ومشال أفريقيااملستدامة من أجل أمناط غذائية صحية وتغذية حمسّ 
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ويتضـــح وجود فرص للتآزر بني اقتصـــادات املناطق الريفية واحلضـــرية وباألخص اجملاور منها، وال عجب ألســـباب  -27
ا إىل التمركز بالقرب من مراكز  تارخيية ولوجســـــــتية، أن تكون هناك مدن قريبة من مصـــــــادر األغذية ومزارعون مييلون أيضـــــــً

رية واملناطق احمليطة هبا ذات نطاق أصـــــــغر وتتوجه حنو منتجات اجلمع والنقل والســـــــكن. ومع أن الزراعة يف املناطق احلضـــــــ
البستنة، بإمكا�ا اإلسهام يف تلبية طلبات املستهلكني يف املناطق احلضرية، سواء بالنسبة إىل املنتجات الطازجة أو وسائل 

تقصـــري ســـلســـلة اإلمداد والقدرة  الراحة احلضـــرية. وتُعادل التكاليف املرتبطة باإلنتاج على النطاق األصـــغر إىل حد ما مبيزة
 اتكون الزراعة يف املناطق احلضــرية ويف املناطق احمليطة هبا خيارً  وقد. فيهعلى التعديل حســب تفضــيالت اجملتمع اليت تعمل 

يساعد سكان املناطق احلضرية املهاجرين من الريف. وعالوة على ذلك، ميكن أن ل عمل فرص لتوفريدوام و  نصفللعمل ب
 املدن وتوفري بيئة أفضل، يف حالة استخدام عمليات وتكنولوجيات اإلنتاج املناسبة. خضرنةعلى 

 
وهناك اعتبار آخر هام يف العديد من بلدان اإلقليم وهو عدم قدرة الزراعة احمللية على الوفاء جبمل الطلبات احمللية،  -28

مرغوبًا فيها من بعض النواحي، رغم املخاطر اليت  عن الواردات، وتكون وال غىن 10نســــــــــــبًيا.ة مهمة زراعحيثما تكون الحىت 
تنطوي عليها التجارة مما يتطلب االهتمام. والصـــــــــــادرات، وباألخص املنتجات املرتفعة القيمة (على ســـــــــــبيل املثال العنب يف 

واالبتكارات وزيت الزيتون والتمور يف تونس)، تولد الدخل وترفع القدرة على ســــــــــداد قيمة الواردات.  مجهورية مصــــــــــر العربية
وحتســــــني اإلنتاجية أمر أســــــاســــــي يف هذا الشــــــأن. ويف احلاالت اليت يرتفع فيها مســــــتوى االعتماد على الواردات، جيب على 

 صانعي السياسات التشديد على العمالة الريفية وزيادة املداخيل الريفية كوسيلة لتعزيز النفاذ إىل األغذية.
 

جمموعة من جماالت العمل األســـــاســـــية  2019د إطار خطة عمل املنظمة لألغذية يف املناطق احلضـــــرية لعام وحيدّ  -29
للســياســات من أجل االســتفادة من العمل احلكومي احمللي ودون الوطين من أجل ضــمان اســتدامة النظم الغذائية وحتســني 

د من كومات �ًجا متكامًال متعدد القطاعات للتأكّ التغذية. وقد جرى حتديد ســبعة جماالت دعم شــاملة، تقدم ســويًا للح
الوفاء باحتياجات أعداد السكان املتزايدة يف املناطق احلضرية من األغذية والتغذية. وهي تتضمن العديد من اجملاالت اليت 

 مت إبرازها يف التحليل اإلقليمي أعاله. وجماالت الدعم الشاملة السبعة هي:
 

الوطنية احلضرية واإلقليمية الفعالة واملؤسسات التحويلية لتعزيز النظم الغذائية السياسات  المجال األول: •
 املستدامة

استدامة التخطيط املتكامل للنظم الغذائية واآلليات الشاملة للحوكمة الغذائية من أجل دعم  المجال الثاني: •
  تنمية اإلقليميةالتوسع احلضري وال

سالسل اإلمداد القصرية واملشرتيات الغذائية العامة الشاملة الستغالل إمكانيات اإلنتاج يف  المجال الثالث: •
 املدن واملناطق احمليطة هبا

األعمال التجارية الزراعية املبتكرة واملستدامة من أجل خلق فرص عمل وتنمية األراضي النفعية  المجال الرابع: •
 واملزدهرة عرب القرى الصغرية

 زيادة فرص احلصول على األغذية والبيئات اخلضراء من أجل مدن صحية الخامس:المجال  •

                                                      
يف حالة األغذية اخلالية من  اأيضـــــــــــً  ولكن بتنافســـــــــــية، اإلنتاج يف املتمثلة النســـــــــــبية امليزة لديه البلد يكون عندما فيها مرغوب غري الواردات تكون قد  10

 املغذيات، اليت ال تساهم يف األمناط الغذائية الصحية.
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 من واملهدر الفاقددائري من أجل خفض : تعظيم سالسل اإلمداد واالقتصاد األحيائي الالمجال السادس •
 األغذية يف املراكز احلضرية

وكمة الغذائية احلضرية يف العامل : مبادرات التوعية املبنية على الرباهني من أجل تعزيز احلالمجال السابع •
 اتاالستثمار  وتنشيط

ا لألمن الغـذائي والتغـذيـة في إقليم الشـــــــــــرق األدنى  األولويـات من أجـل تنميـة النظم الغـذائيـة المســـــــــــتـدامـة دعمـً
 أفريقيا وشمال

واألزمات. ويف ما وراء ب القضــــاء على اجلوع وســــوء التغذية يف اإلقليم يف املقام األول وضــــع حد للنزاعات يتطلّ  -30
هناك ضـــــــرورة لتحويل النظم الغذائية من  11احلد من النزاعات، وكما أشـــــــارت إليه منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل،

تلك اليت هتتم بإنتاج الكميات الكافية (من طاقة الســـــــــعرات احلرارية) إىل تلك اليت متّكن من خلق وظائف وأعمال جتارية 
ا يتطلب . ممّ معقولةى حنو مســـتدام وتضـــمن حصـــول اجلميع على األغذية املغذية واملتنوعة واآلمنة وبأســـعار زراعية جمزية عل

حبيث يتم ربط التغذية باالزدهار يف الريف واالســـــتثمار يف النظم الغذائية وتعزيز  املتبعإجراء تغيري واســـــع النطاق يف النهج 
 الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية.

 
النظم الغذائية ألمناط غذائية مغذية وصــــــــــــحية ألعداد الســــــــــــكان املتزايدة يف املناطق  توفري على احلرصب يتطلّ و  -31

الدهون إزالة و  اجملهزةخفض السكريات واألمالح يف األغذية  )1(أكرب يف السياسات على ما يلي:  بقدراحلضرية التشديد 
إعادة التوازن و/أو تعزيز األشكال و  )3(سالمة األغذية وجودهتا؛ ب اصةاخلليات اآلو  األنظمةوإنفاذ  وحتسني )2(؛ املهدرجة
، على سبيل املثال من خالل اقتصار الدعم على احملاصيل األساسية واالجتاه هبيكل الدعم ةاملستخدم لإلعاناتاملختلفة 

على املنتجني واملســــتهلكني من أجل اقتصــــار الدعم املباشــــر و  )4(العالية القيمة؛  ىواحملاصــــيل األخر  واخلضــــارحنو الفواكه 
وخدمات اإلرشاد والبنية التحتية واملؤسسات والنفاذ إىل األسواق على حنو أفضل؛ طوير يف البحث والت اتزيادة االستثمار 

يف  ارمراجعة الصـــــكوك التجارية مثل تعريفات الواردات اليت تفرض تعريفات أعلى على الواردات من الفواكه واخلضـــــو  )5(
بالســـكر. وهذه التعديالت يف الســـياســـات من شـــأ�ا املســـاعدة  الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا مقارنةً  إقليمبلدان يف بعض ال

الريفية اليت  املداخيلحتوالت أكرب يف االقتصــــــادات الريفية والنظم الغذائية من خالل رفع  إحداثكذلك يف التحفيز على 
 األغذية الصحية واملغذية.  توفري يف املسامهةتقلل الفقر الريفي، باإلضافة إىل 

 
عرب النظم الغذائية املختلفة، مع  اكما جيب أن هتتم اإلصـــالحات الســـياســـية بتنشـــيط املمارســـات املســـتدامة بيئيً  -32

على مجيع عناصـــــــــر النظم الغذائية، ومنها ســـــــــلســـــــــلة اإلمداد والبيئة الغذائية وســـــــــلوك املســـــــــتهلك. وجيب أن ختلق  الرتكيز
الســـــــياســـــــات احلوافز والظروف املواتية لتنشـــــــيط اســـــــتثمارات القطاع اخلاص الواســـــــعة النطاق الالزمة لتمويل حتويل النظم 

السياسات  صانعو يسعىلغذائية الصحية. ويف هذا الشأن، جيب أن حنو مزيد من االستدامة واألمناط ا اإلقليمالغذائية يف 
ما ال تتطرق  االيت غالبً  احلجملتدابري الســياســاتية اليت تســتهدف العدد الكبري من املنشــآت الصــغرية واملتوســطة احتديد  إىل

 إليها سياسات القطاع العام واستثماراته، إال أ�ا تصنع قيمة مضافة كبرية لالقتصاد.
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 انمن األغذية. وتشـــــــــــــري التقديرات األخرية إىل فقد واملهدرفاقد الوهناك ضـــــــــــــرورة ملزيد من اجلهود للتعامل مع  -33
أن  إىل هذا ويشري. استثنائهاملائة من األغذية يف مراحل ما بعد احلصاد وصوالً إىل مستوى بيع التجزئة، مع  يف 11حوايل 

يف  األخذلفواقد واهلدر أثناء احلصـــــــاد والبيع بالتجزئة واالســـــــتهالك. وعند الرقم ســـــــوف يتزايد بالتأكيد عند إضـــــــافة ا هذا
من األغذية كوســـــــــيلة لتحقيق  واملهدرفاقد الية، جيب التشـــــــــديد على احلد من اتاالعتبار اإلجراءات واخليارات الســـــــــياســـــــــ

  12.واالستدامة البيئية )3( ؛واألمن الغذائي والتغذية؛ )2(كفاءة النظم الغذائية   )1(سني أهداف أخرى، ال سيما حت

 
إن األدوار اليت تقوم هبا احلكومات احمللية يف التعامل مع حتديات األمن الغذائي والتغذية وأمهية التعاون املتعدد و  -34

واملتعدد املســـــتويات واملتعدد القطاعات ســـــوف تكون أســـــاســـــية يف صـــــياغة الســـــياســـــات وتنفيذها،  املصـــــلحة أصـــــحاب
 .يةالشمول توخيوباألخص مع األخذ يف االعتبار ضرورة 

 
ينطوي أن يتســبب حتويل النظم الغذائية يف املســتقبل يف هتميش و/أو اســتبعاد صــغار املزارعني. و  يفويوجد خطر  -35

اجلوع والفقر. وثانياً، ميكنه من حيث . أوًال، ميكنه تقليص اآلثار اإلجيابية ضـــــــــــــاعف حمتملســـــــــــــليب مأثر على هذا اخلطر 
يف معظم األحيان (يف حالة حتييد  للغايةما تكون مرتفعة  اإنتاجية صـــــغار املزارعني غالبً  كونتقليل املكاســـــب االقتصـــــادية  

). وهكذا، فإن اســـــــــــتبعاد هذه اجملموعة يقلل من أمهية عيالقطاع الزراالقاســـــــــــم املشـــــــــــرتك الذي يعكس العمل املومسي يف 
. ولذلك جيب على املؤســـــســـــات احلكومية املختصـــــة بالزراعة والتنمية الريفية النظر يف الربامج املصـــــممة ةاحملتمل مســـــامهتها
اعية تقدمي ملســـاعدة صـــغار املزارعني على التكيف يف بيئة يتزايد فيها التوســـع احلضـــري. وميكن للمؤســـســـات الزر  اخصـــيصًـــ 

من العوائق الثابتة التكلفة املفروضــة على  واحلد )2(العمليات الضــيقة النطاق؛  يف التشــاركتعزيز  )1(املســاعدة من خالل: 
ســـــــــلســـــــــلة الســـــــــجالت املغلقة ونظم التتبع؛  اعتمادتيســـــــــري و  )3(إجازة الغري والتوعية بســـــــــالمة األغذية وجودة منتجاته؛ 

تقصــــري املســــافة االقتصــــادية بني املزارعني وكبار املشــــرتين من خالل تعزيز برامج الشــــراء املباشــــر اليت تربط ســــالســــل و  )4(
 صغار املزارعني. احتاداتبالتعاونيات أو بغريها من  الكربىتاجر امل
 

والعمل واألغذية بشـــكل مطرد احلاجة إىل منظور إقليمي يضـــع املدن يف إطار النظام األوســـع لألراضـــي  وســـتزداد -36
ما يتم التعامل مع قوانني حتديد املناطق واالســـــــــــــتثمارات العامة يف البنية التحتية وســـــــــــــياســـــــــــــات  اوغريها من املوارد. وغالبً 

ثارها على النظم دون إيالء اهتمام كبري آلاإلســــــكان والنظم الضــــــريبية والتشــــــريعية باعتبارها قرارات ســــــياســــــاتية منفصــــــلة 
السياسات من شأنه املساعدة يف حتويل سلسلة الزراعة  صياغة عملية صلبعلى النظام الغذائي يف  إن احلفاظو الغذائية. 
. كما احضـــريً  اتشـــهد توســـعً  اليتناطق املاللوجســـتيات، مع الربط على حنو أفضـــل بني املنتجني واملســـتهلكني يف و  والتجهيز

 صانعيتطور املساحة احلضرية وحتول النظم الغذائية من شأنه مساعدة املشرتك القائم بني عتماد الأن األخذ يف االعتبار ا
  بعضــــــــــــها البعض. يعززالبيئية اليت و الصــــــــــــحية و الســــــــــــياســــــــــــات على االســــــــــــتفادة من الروابط احلضــــــــــــرية والريفية والزراعية 

الذي ســــوف يرتكز يف االقتصــــاد  ســــائرن تطور الزراعة واالقتصــــاد الريفي حنو قدر أكرب من التطور والتكامل مع م مفرّ ال و 
بالنقاش مبزيد من التفصــــــيل األهداف  13احلضــــــرية املناطق يف لألغذيةاملناطق احلضــــــرية. ويتناول إطار خطة عمل املنظمة 

العامة للسياسات والربامج الغذائية يف سياق منطقة يتزايد توسعها احلضري، مع اقرتاح جماالت دعم شاملة للتوصل لتلك 
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الـدعم املـذكورة أمهيـة احلوكمـة احملليـة ألن القوانني واللوائح الوطنيـة تتكيف على الظروف احملـددة األهـداف. وتربز جمـاالت 
ع االســـتثمارات لكل إقليم على املســـتوى احمللي، يف اإلطار اجلغرايف والوظيفي. ويتضـــمن ذلك تطوير بيئة مؤســـســـية تشـــجّ 

تعزيز أهداف الســــياســــات مثل تطوير اقتصــــاد  عن فضــــالً اخلاصــــة والتنمية اإلقليمية والروابط احلضــــرية والريفية،  اريعواملشــــ
. وعالوة على ذلك، يتطلب حتويل النظم الغذائية لتكون لديها قدرة أكرب األغذية من املهدردائري لتعزيز إدارة  أحيائي

اإلمداد األقصـــــر وحتقيق التوازن بني االســـــتخدامات املتعارضـــــة  على التكيف مع الصـــــدمات األخذ يف االعتبار ســـــالســـــل
 الطبيعية. للموارد


