
يوضح تقرير حالة األغذية والزراعة 2012: االستثامر يف الزراعة من أجل 

ميفرض سوء التغذية بأشكاله جميعاً - نقص التغذية، ونقص املغذيات 

الدقيقة، والوزن الزائد والسمنة املفرطة - تكاليف اقتصادية واجتامعية 

مرتفعة غري مقبولة عىل البلدان عىل كافة مستويات الدخل. ويذهب 

تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 2013: نظم غذائية لتغذية أفضل 

إىل أنه ينبغي البدء باألغذية والزراعة لتحسني التغذية والحّد من هذه 

التكاليف. والدور التقليدي للزراعة يف إنتاج األغذية وتوليد الدخل أمر 

أسايس، لكن بإمكان الزراعة والنظام الغذايئ بأكمله - من املدخالت 

بالتصنيع والتخزين والنقل والبيع بالتجزئة وصوالً إىل  واإلنتاج مروراً 

االستهالك - أن يساهام بأكرث بكثري يف القضاء عىل سوء التغذية.

سوء التغذية يفرض تكاليف عالية عىل املجتمع

تشري أحدث تقديرات املنظمة إىل أن 12.5 يف املائة من سكان العامل 

التغذية من حيث استهالك  )868 مليون نسمة( يعانون من نقص 

الطاقة، لكن يف الوقت الراهن هذه األرقام ال متثل سوى جزءاً بسيطاً 

من عبء سوء التغذية الذي يثقل كاهل العامل، إذ يعاين ما يقدر بنحو 

26 يف املائة من األطفال يف العامل من التقزم، ويعاين 2 مليار شخص من 

نقص واحد أو أكرث من املغذيات الدقيقة و1.4 مليار شخص من زيادة 

املفرطة. ومعظم  السمنة  من  يعانون  بينهم  من  مليون   500 الوزن، 

البلدان مثقلة بأنواع متعددة من سوء التغذية قد توجد يف البلد نفسه 

أو يف األرسة املعيشية نفسها أو لدى الفرد نفسه.

• القطاعات 	 متعدد  نهج  اتباع  التغذية  سوء  معالجة  تتطلب 

الغذائية  النظم  يف  بعضاً  بعضها  تكمل  تدخالت  يشمل 

والصحة العامة والتعليم. ويسّهل هذا النهج أيضاً السعي إىل 

تحقيق أهداف متعددة، مبا يف ذلك التغذية األفضل واملساواة 

بني الجنسني واالستدامة البيئية.

• فرصاً 	 الغذائية  النظم  تتيح  القطاعات،  متعدد  نهج  إطار  يف 

عديدة لتدخالت تؤدي إىل تحسني النظم الغذائية وإىل تغذية 

تحسني  هو  التدخالت  هذه  لبعض  األسايس  والغرض  أفضل. 

ويف  الغذائية  النظم  يف  أخرى  تدخالت  تؤثر  وقد  التغذية. 

التغذية  عىل  السياسية  أو  االجتامعية  والبيئة  العام  االقتصاد 

رغم أن ذلك ليس هدفها الرئييس.

• رضوريان 	 الزراعية  اإلنتاجية  ومنو  الزراعي  اإلنتاج  منو  يظل 

لتحسني التغذية ولكن يتعني القيام باملزيد. ينبغي أن تستمر 

أكرب  اهتامم  إيالء  مع  اإلنتاجية،  تعزيز  يف  الزراعية  البحوث 

لألغذية الغنية باملغذيات مثل الفواكه والخرضوات والبقوليات 

واملنتجات الحيوانية وألنظمة إنتاج أكرث استدامة. والتدخالت 

الجنسني  ألدوار  مراعية  تكون  عندما  فعالية  أكرث  اإلنتاجية 

وتقرتن بتثقيف تغذوي.

• وتوفر 	 مخاطر  والحديثة  التقليدية  اإلمداد  سالسل  تتضمن 
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نظم غذائية لتغذية أفضل

استدامة.  أكرث  غذائية  ونظم  أفضل  تغذية  لتحقيق  فرصاً 

التقليدية عىل  اإلمداد  تحسينات يف سالسل  تساعد  أن  ميكن 

االختيار  يف  التنوع  وزيادة  األسعار  وتخفيض  الخسائر  تقليل 

لألرس املعيشية  ذات الدخل املنخفض. وميكن أن تُسّهل تجارة 

املدعمة  األغذية  استخدام  األغذية  وتجهيز  الحديثة  التجزئة 

املصّنعة  األغذية  توفر  زيادة  لكن  التغذية،  سوء  ملكافحة 

الوزن  املعلبة بدرجة عالية ميكن أن تسهم يف زيادة  والسلع 

والسمنة املفرطة.

• ما 	 وبالتايل  يأكلون  ما  املستهلكون  يحدد  املطاف،  نهاية  يف 

الدولية  واملنظامت  الحكومات  لكن  الغذايئ.  النظام  ينتجه 

يساعدوا  أن  املدين ميكنهم جميعاً  واملجتمع  الخاص  والقطاع 

املستهلكني عىل اتخاذ قرارات أكرث صحية والحد من التبديد 

توفري  خالل  من  للموارد،  املستدام  االستخدام  يف  واملساهمة 

معلومات دقيقة واضحة وضامن إمكانية الحصول عىل أغذية 

متنوعة ومغذية.

• هناك حاجة إىل حوكمة أفضل، ييرسها دعم سيايس رفيع املستوى، 	

للنظم الغذائية عىل جميع املستويات لبناء رؤية مشرتكة ولدعم 

السياسات املستندة إىل أدلة وتعزيز التنسيق والتعاون الفّعال من 

خالل إجراءات متكاملة متعددة القطاعات.
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ملزيد من املعلومات:

يهدف تقرير حالة األغذية والزراعة، وهو أبرز املطبوعات السنوية الرئيسية التي تصدرها 
املنظمة، إىل تزويد جمهور واسع النطاق بتقديرات مستندة إىل العلم ومتوازنة للمسائل 
استعراض  عىل  التقرير  هذا  من  طبعة  كل  وتحتوي  والزراعة.  األغذية  ميدان  يف  املهمة 
شامل، وسهل املنال يف الوقت ذاته، ملوضوع مختار من املوضوعات ذات القيمة البالغة 

بالنسبة للتنمية الزراعية والريفية ولألمن الغذايئ العاملي.

يتوافر أيضا باللغات:

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية

esa-publications@fao.org :ملزيد من املعلومات
   publications-media@fao.org :العالقات مع وسائل اإلعالم

www.fao.org/icatalog/inter-e.htm :كتالوج مطبوعات املنظمة
www.fao.org :املوقع الشبيك
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العمر  التغذية، مقاسة بسنوات  التكلفة االجتامعية لسوء  إن 

واألمهات  األطفال  تغذية  سوء  بسبب   املفقودة  باإلعاقة  املعّدلة 

وزيادة الوزن والسمنة املفرطة، عالية جدا. وباإلضافة إىل التكلفة 

االجتامعية، قد تشكل التكلفة لالقتصاد العاملي بسبب سوء التغذية، 

نتيجة فقدان اإلنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية املبارشة، ما يصل 

يعادل  ما  أي  العامل،  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  من  املائة  5 يف  إىل 

3.5 تريليون دوالر أمرييك يف السنة الواحدة أو 500 دوالر أمرييك 

للشخص الواحد. وتقدر تكاليف نقص التغذية واملغذيات الدقيقة 

بـ 2- 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العامل، أي ما يعادل 

1.4-2.1 تريليون دوالر أمرييك سنويا. وعىل الرغم من عدم وجود 

تقديرات عاملية للتكاليف االقتصادية لزيادة الوزن والسمنة املفرطة، 

إال أن التكلفة الرتاكمية لجميع األمراض غري املعدية، والتي تشكل 

زيادة الوزن والسمنة املفرطة عوامل خطر رئيسية لها، قدرّت بحوايل 

1.4 تريليون دوالر أمرييك يف عام 2010.

نقص  وخاصة   - واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء  يفرض 

ومامرسات  األطفال  لدى  الدقيقة  املغذيات  ونقص  األطفال،  وزن 

بالتغذية عىل  الرضاعة الطبيعية السيئة - أكرب عبء صحي يتعلق 

الصعيد العاملي، وإىل حد بعيد، فهو يتسبب تقريباً بضعف التكاليف 

االجتامعية التي تسببها زيادة الوزن والسمنة املفرطة عند البالغني. 

التغذية لدى األطفال  العبء االجتامعي بسبب سوء  انخفض  وقد 

واألمهات مبقدار النصف تقريباً خالل العقدين األخريين، يف حني أنه 

تضاعف تقريباً بسبب زيادة الوزن والسمنة املفرطة، ومع ذلك يظل 

بعيد مشكلة  إىل حد  يشّكل  واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء 

أعظم، خصوصاً يف البلدان ذات الدخل املنخفض. ولذا ينبغي أن يظل 

التغذية واملغذيات الدقيقة يشكل األولوية القصوى  كل من نقص 

القريب.  املستقبل  يف  العاملي  للمجتمع  بالنسبة  التغذية  مجال  يف 

معالجة هذه  كيفية  السياسات هو  يواجه صانعي  الذي  والتحدي 

الوزن  زيادة  نشوء  عكس  أو  تجنب  نفسه  الوقت  ويف  املشاكل، 

والسمنة املفرطة. وهذا التحدي كبري، لكن العائدات مرتفعة: فمن 

شأن االستثامر، عىل سبيل املثال، يف الحد من نقص املغذيات الدقيقة 

أن يؤدي إىل وضع صحي أفضل وإىل عدد أقل من وفيات األطفال 

وإىل زيادة مكاسب الدخل يف املستقبل، بحيث تكون نسبة املنافع 

إىل التكاليف ما يقرب من 13 إىل 1.

 تتطلب معالجة سوء التغذية عمالً متكامالً 
يف القطاعات املختلفة 

األسباب املبارشة لسوء التغذية معقدة ومتعددة األبعاد. فهي تشمل 

عدم توفر ما يكفي من األغذية املغذيّة واآلمنة واملتنوعة وصعوبة 

الحصول عليها؛ ونقص فرص الحصول عىل املياه النظيفة والرصف 

نظم  وخيارات  لألطفال  تغذية  وطرق  الصحية؛  والرعاية  الصحي 

غذائية لدى الكبار غري مناسبة. بل إن األسباب الجذرية لسوء التغذية 

أكرث تعقيداً، وهي تشمل البيئة االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

والثقافية واملادية األوسع. ولذا تتطلب معالجة سوء  التغذية اتخاذ 

إجراءات متكاملة وتدخالت يكمل بعضها بعضاً يف الزراعة والنظام 

الغذايئ بشكل عام والصحة العامة والتعليم، كام يف مجاالت السياسة 

العامة األوسع. ومبا أن التدخالت الرضورية تتقاطع مع اختصاصات 

الحكومية، فإن هناك رضورة لدعم سيايس  العديد من املؤسسات 

رفيع املستوى لتحفيز التنسيق الالزم بني القطاعات.

تعتمد التغذية األفضل عىل كل جانب من جوانب 
النظام الغذايئ

تشمل النظم الغذائية الناس جميعا واملؤسسات والعمليات جميعها 

التي يتم من خاللها إنتاج املنتجات الزراعية وتصنيعها وتقدميها 

ومنظامت  العموميني  املسؤولني  أيضاً  تشمل  وهي  للمستهلكني. 

املجتمع املدين والباحثني والعاملني يف مجال التنمية الذين يصممون 

السياسات واللوائح التنظيمية والربامج واملشاريع التي تكيّف األغذية 

والزراعة.

ويؤثر كل جانب من جوانب النظام الغذايئ عىل توفر األغذية 

قدرة  عىل  وبالتايل  عليها،  الحصول  وسهولة  واملتنوعة  املغذيّة 

املستهلكني عىل اختيار غذاء صحي. لكن الروابط من النظام الغذايئ 

بواسطة   – األحيان  من  كثري  يف  مبارشة  غري  الغذائية  النتائج  إىل 

املداخيل واألسعار واملعارف وغريها من العوامل. واألكرث من ذلك، 

تكون  بحيث  الغذايئ  النظام  وتدخالت  سياسات  تصّمم  ما  نادراً 

التأثريات  تتبع  الصعب  لذا قد يكون من  التغذية هدفها األسايس، 

فيخلص الباحثون أحياناً إىل أن تدخالت النظام الغذايئ غري فّعالة يف 

الحد من سوء التغذية. باملقابل، قد تعالج التدخالت الطبية، من قبيل 

العنارص املغذية  املُكملة، أشكاالً محددة من نقص يف  الفيتامينات 

ومتكن مراقبة آثارها بسهولة أكرب، لكنها ال ميكن أن تكون بديالً كامال 

عن الفوائد التغذوية األوسع التي يوفرها نظام غذايئ يعمل جيدا. 

ومن هنا، ينبغي تنسيق كافة جوانب النظام الغذايئ سعياً إىل دعم 

التغذية الجيدة؛ فمن غري املحتمل أن يكون ألي تدخل فردي يؤدى 

مبعزل عن غريه تأثري كبري يف مثل هذا النظام املعقد. والتدخالت التي 

تأخذ باالعتبار النظم الغذائية ككل هي التي يحتمل أكرث أن تحقق 

نتائج غذائية إيجابية.

االنتقال التغذوي مدفوع بتحول النظام الغذايئ

تؤدي التنمية االقتصادية واالجتامعية إىل التحول التدريجي للزراعة، 

لتتسم بارتفاع إنتاجية العمل وتضاؤل نسب السكان العاملني يف قطاع 

الزراعة وانتشار التمدين. وتدفع أمناط النقل والرتفيه والعاملة الجديدة 

والعمل من البيت إىل أن يتبع الناس أمناط حياة تتسم بعدم الحركة وطلب أطعمة 

سهلة. وهذه التغريات يف النشاط واألمناط الغذائية جزء من »االنتقال التغذوي« 

الذي قد تواجه فيه األرس املعيشية والبلدان التحدي الناشئ عن زيادة الوزن والسمنة 

املفرطة واألمراض غري املعدية التي ترتبط بهام ويف الوقت نفسه تواجه استمرار 

تحدي التعامل مع نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة. ويعني تعقيد حالة سوء 

التغذية والنظم الغذائية عىل حد السواء يف البلدان املفردة وطبيعتها املتغرية برسعة 

أن السياسات والتدخالت ينبغي أن تكون محددة بالسياق.

 يساهم منو اإلنتاجية الزراعية يف التغذية ولكن ينبغي 
بذل املزيد من الجهد

يساهم منو اإلنتاجية الزراعية يف تحسني التغذية من خالل زيادة الدخل، خصوصاً 

يف البلدان التي تكون فيها لهذا القطاع حصة كبرية من االقتصاد والعاملة، ومن 

خالل الحد من تكلفة املواد الغذائية للمستهلكني جميعا. غري أن من املهم إدراك 

أأن تأثري منو اإلنتاجية الزراعية بطيء ورمبا ال يكون كافياً إلحداث انخفاض رسيع 

يف سوء التغذية.

العقود  يف  حاسامً  الزراعية  اإلنتاجية  يف  النمو  زخم  عىل  الحفاظ  وسيظل 

املقبلة، إذ ال بد من زيادة إنتاج األغذية األساسية بنسبة 60 يف املائة إذا كان له 

أن يلبي النمو املتوقع يف الطلب. وفيام عدا األغذية األساسية، األنظمة الغذائية 

الصحية متنوعة تحتوي عىل مزيج متوازن وكاف من الطاقة والدهون والربوتينات 

والتطوير  البحث  أولويات  تراعي  أن  ينبغي  الدقيقة.  املغذيات  من  وكذلك 

الزراعي منظور التغذية، بالرتكيز أكرث عىل األطعمة الغنية باملغذيات مثل الفواكه 

والخرضوات والبقوليات واألطعمة ذات املصدر الحيواين. وينبغي توجيه املزيد 

من الجهود نحو التدخالت الرامية إىل تنويع إنتاج الحيازات الصغرية، مثل نظم 

الزراعة املتكاملة. والجهود الرامية إىل الزيادة املبارشة ملحتوى األغذية األساسية 

من املغذيات الدقيقة من خالل التقوية البيولوجية واعدة بشكل خاص. وبشكل 

عام، تكون التدخالت الزراعية أكرث فعالية عندما تقرتن بالتثقيف التغذوي وتنفذ 

مع مراعاة أدوار الجنسني.

تنطوي سالسل اإلمداد عىل مخاطر فرٍص لتحسني التغذية

تتعايش النظم الغذائية التقليدية والحديثة معاً وتتطور مع منو االقتصادات وزيادة 

التمدين. وتستتبع سالسل اإلمداد الحديثة تكامالً عمودياً للتخزين والتوزيع والبيع 

بالتجزئة وتقدم مكاسب يف الكفاءة ميكن أن تؤدي إىل انخفاض األسعار للمستهلكني 

وزيادة يف الدخل للمزارعني. وهي عادة تزود طائفة واسعة من األطعمة املغذية 

عىل مدار السنة، لكنها أيضاً تبيع أطعمة مصنعة معلبة ميكن أن تساهم يف زيادة 

والتوزيع  التجهيز  يوفر  بإرساف. كذلك  تٌستهلك  املفرطة عندما  والسمنة  الوزن 

الحديثني لألغذية أيضاً فرصاً جديدة الستخدام األطعمة املدعمة، ما ميكن أن يقدم 

مساهامت هامة للتغذية.

الدخل  ذات  البلدان  يف  برسعة  تنترش  الكبرية  املتاجر  أن  من  الرغم  عىل 

املنخفض، إالّ أن معظم املستهلكني الفقراء يف املناطق الريفية والحرضية ال يزالون 

يشرتون معظم طعامهم من خالل شبكات توزيع املواد الغذائية التقليدية. وهذه 

الفواكه  مثل  باملغذيات،  الغنية  لألطعمة  الرئيسية  القناة  هي  التقليدية  املنافذ 

والخرضوات واملنتجات الحيوانية، عىل الرغم من أنها تقّدم عىل نحو متزايد أطعمة 

مصّنعة ومعلبة. واستخدام منافذ البيع بالتجزئة التقليدية لتوزيع األغذية املدعمة، 

مثل امللح املعالج باليود، اسرتاتيجية أخرى مؤكدة النجاعة لتحسني النتائج التغذوية.

والتخزين  األغذية  الصحي ومناولة  الرصف  تكنولوجيات تحسني  ومن شأن 

الكفاءة وتحّسن سالمة األطعمة وجودتها  تزيد  التقليدية أن  الغذائية  النظم  يف 

الغذائية. وميكن أن يقّدم الحّد من خسائر األطعمة والعنارص املغذية ومن التبديد 

يف جميع النظم الغذائية إسهامات هامة يف تحسني التغذية وتخفيف الضغط عىل 

املوارد اإلنتاجية.

خيارات املستهلكني تحدد النتائج التغذوية واالستدامة

جعل النظم أكرث تعزيزاً للتغذية، بحيث تصبح األغذية متوفرة وسهلة املنال ومتنوعة 

اتخاذ  املستهلكني عىل  أيضاً رضورة ملساعدة  ولكن هناك  املفتاح،  ومغذية، هو 

خيارات غذائية صحية. وقد ثبتت فعالية التشجيع عىل تغيري السلوك من خالل 

الرصف  التثقيف التغذوي والقيام بحمالت معلومات يف بيئة داعمة تعالج أيضاً 

الصحي لألرس املعيشية واألغذية التكميلية املناسبة. وحتى يف املواقع التي تستمر 

فيها حاالت نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة كمشاكل أساسية، من الرضوري 

اتباع نهج تطلعي ميكن أن يحول دون االرتفاع يف حاالت زيادة الوزن والسمنة 

املفرطة، خصوصاً عىل املدى الطويل. كذلك فإن تغيري السلوك يحد أيضاً من التبديد 

ويساهم يف االستخدام املستدام للموارد.

بيئة مؤسسية وسياساتية للتغذية

لقد أحرز تقدم: انخفض سوء التغذية يف بعض البلدان انخفاضاً هاماً خالل العقود 

األخرية. ولكن التقدم كان متفاوتاً وهناك حاجة ملحة إىل االستفادة بشكل أفضل 

من النظام الغذايئ للتوصل إىل تغذية أفضل. ويعني تعقيد سوء التغذية واألسباب 

الكامنة وراءه أن اتباع نهج متعدد أصحاب املصلحة ومتعدد القطاعات سيكون 

أكرث فعالية.

يتطلب مثل هذا النهج حوكمة أفضل، تستند إىل بيانات سليمة، ورؤية مشرتكة 

وقيادة سياسية لتكون هناك قدرة عىل التخطيط الفعال والتنسيق وتعزيز التعاون 

الالزم بني القطاعات وضمنها.

الرسائل الرئيسية للتقرير

• سوء التغذية بأشكاله جميعاً يفرض تكاليف باهظة إىل حّد غري مقبول عىل 	

املجتمع من الناحية البرشية واالقتصادية. والتكاليف املرتبطة بنقص التغذية 

املفرطة،  والسمنة  الوزن  بزيادة  املرتبطة  تلك  من  أعىل  الدقيقة  واملغذيات 

عىل الرغم من أن هاتني األخريتني آخذتان يف االرتفاع برسعة حتى يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

تدخالت النظام الغذايئ للتوصل إىل تغذية أفضل
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أولويات بيئة السياسات والتنمية

ني واالستدامة البيئية
س

أدوار الجن

أدوات السياسةفرص التغذيةعنارص النظام الغذايئ

اإلنتاج “حتى باب املزرعة” 

)البحوث والتنمية واملدخالت 

واإلنتاج وإدارة املزارع(

التكثيف املستدام لإلنتاج	 

نظم الزراعة املعززة للتغذية واملامرسات الزراعية 	 

واملحاصيل 

- األسمدة املزودة للمغذيات الدقيقة

- املحاصيل املحصنة بيولوجيا

- نظم الزراعة املتكاملة، مبا يف ذلك مصايد األسامك والغابات

- تنويع املحاصيل والرثوة الحيوانية

استقرار األمن الغذايئ والتغذية	 

- احتياطيات الحبوب والتخزين

- التأمني عىل املحاصيل والرثوة الحيوانية 

التثقيف التغذوي 	 

- حدائق املدارس والحدائق املنزلية

التخزين يف املزرعة الحافظ للمغذيات 	 

السياسات الغذائية 	 

والزراعية لتعزيز التوافر 

وتخفيض األسعار والتنوع 

والجودة

بحوث زراعية عىل 	 

املحاصيل والرثوة 

الحيوانية ونظم اإلنتاج 

موجهة نحو التغذية

تشجيع حدائق املدارس 	 

والحدائق املنزلية

سلسلة اإلمداد بعد الحصاد 

“من باب املزرعة إىل متاجر 

التجزئة” )التسويق والتخزين 

والتجارة والتصنيع والبيع 

بالتجزئة(

التصنيع والتعبئة والنقل والتخزين الحافظني 	 

للمغذيات 

تخفيض التبديد وزيادة الكفاءة الفنية واالقتصادية	 

تدعيم األغذية	 

إعادة تركيب األغذية للحصول عىل تغذية أفضل 	 

)عىل سبيل املثال إزالة الدهون املشبعة(

سالمة الغذاء	 

اللوائح التنظيمية 	 

والرضائب لتعزيز الكفاءة 

والسالمة والجودة 

والتنوع

البحوث وتشجيع االبتكار 	 

يف تحضري املنتجات 

وتصنيعها ونقلها

املستهلكون )الدعاية واإلعالن 

والتوسيم والتثقيف وشبكات 

األمان(

املعلومات عن التغذية واالدعاءات الصحية	 

توسيم املنتجات	 

تثقيف املستهلكني	 

الحامية االجتامعية من أجل األمن الغذايئ والتغذوي	 

- برامج املساعدة واإلعانات الغذائية العامة 

- املساعدات الغذائية املوجهة )ملا قبل الوالدة 

ولألطفال واملسنني، وغريهم(

برامج املساعدة الغذائية	 

حوافز األسعار الغذائية	 

اللوائح املتعلقة بالتغذية	 

التثقيف التغذوي 	 

وحمالت التوعية 

أغذية متاحة، سهلة املنال، متنوعة، ومغذيّة

الصحة وسالمة األغذية والتعليم والرصف الصحي والبنية التحتية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 

حـالــة األغـذيــة والـزراعــة
2013



العمر  التغذية، مقاسة بسنوات  التكلفة االجتامعية لسوء  إن 

واألمهات  األطفال  تغذية  سوء  بسبب   املفقودة  باإلعاقة  املعّدلة 

وزيادة الوزن والسمنة املفرطة، عالية جدا. وباإلضافة إىل التكلفة 

االجتامعية، قد تشكل التكلفة لالقتصاد العاملي بسبب سوء التغذية، 

نتيجة فقدان اإلنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية املبارشة، ما يصل 

يعادل  ما  أي  العامل،  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  من  املائة  5 يف  إىل 

3.5 تريليون دوالر أمرييك يف السنة الواحدة أو 500 دوالر أمرييك 

للشخص الواحد. وتقدر تكاليف نقص التغذية واملغذيات الدقيقة 

بـ 2- 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العامل، أي ما يعادل 

1.4-2.1 تريليون دوالر أمرييك سنويا. وعىل الرغم من عدم وجود 

تقديرات عاملية للتكاليف االقتصادية لزيادة الوزن والسمنة املفرطة، 

إال أن التكلفة الرتاكمية لجميع األمراض غري املعدية، والتي تشكل 

زيادة الوزن والسمنة املفرطة عوامل خطر رئيسية لها، قدرّت بحوايل 

1.4 تريليون دوالر أمرييك يف عام 2010.

نقص  وخاصة   - واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء  يفرض 

ومامرسات  األطفال  لدى  الدقيقة  املغذيات  ونقص  األطفال،  وزن 

بالتغذية عىل  الرضاعة الطبيعية السيئة - أكرب عبء صحي يتعلق 

الصعيد العاملي، وإىل حد بعيد، فهو يتسبب تقريباً بضعف التكاليف 

االجتامعية التي تسببها زيادة الوزن والسمنة املفرطة عند البالغني. 

التغذية لدى األطفال  العبء االجتامعي بسبب سوء  انخفض  وقد 

واألمهات مبقدار النصف تقريباً خالل العقدين األخريين، يف حني أنه 

تضاعف تقريباً بسبب زيادة الوزن والسمنة املفرطة، ومع ذلك يظل 

بعيد مشكلة  إىل حد  يشّكل  واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء 

أعظم، خصوصاً يف البلدان ذات الدخل املنخفض. ولذا ينبغي أن يظل 

التغذية واملغذيات الدقيقة يشكل األولوية القصوى  كل من نقص 

القريب.  املستقبل  يف  العاملي  للمجتمع  بالنسبة  التغذية  مجال  يف 

معالجة هذه  كيفية  السياسات هو  يواجه صانعي  الذي  والتحدي 

الوزن  زيادة  نشوء  عكس  أو  تجنب  نفسه  الوقت  ويف  املشاكل، 

والسمنة املفرطة. وهذا التحدي كبري، لكن العائدات مرتفعة: فمن 

شأن االستثامر، عىل سبيل املثال، يف الحد من نقص املغذيات الدقيقة 

أن يؤدي إىل وضع صحي أفضل وإىل عدد أقل من وفيات األطفال 

وإىل زيادة مكاسب الدخل يف املستقبل، بحيث تكون نسبة املنافع 

إىل التكاليف ما يقرب من 13 إىل 1.

 تتطلب معالجة سوء التغذية عمالً متكامالً 
يف القطاعات املختلفة 

األسباب املبارشة لسوء التغذية معقدة ومتعددة األبعاد. فهي تشمل 

عدم توفر ما يكفي من األغذية املغذيّة واآلمنة واملتنوعة وصعوبة 

الحصول عليها؛ ونقص فرص الحصول عىل املياه النظيفة والرصف 

نظم  وخيارات  لألطفال  تغذية  وطرق  الصحية؛  والرعاية  الصحي 

غذائية لدى الكبار غري مناسبة. بل إن األسباب الجذرية لسوء التغذية 

أكرث تعقيداً، وهي تشمل البيئة االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

والثقافية واملادية األوسع. ولذا تتطلب معالجة سوء  التغذية اتخاذ 

إجراءات متكاملة وتدخالت يكمل بعضها بعضاً يف الزراعة والنظام 

الغذايئ بشكل عام والصحة العامة والتعليم، كام يف مجاالت السياسة 

العامة األوسع. ومبا أن التدخالت الرضورية تتقاطع مع اختصاصات 

الحكومية، فإن هناك رضورة لدعم سيايس  العديد من املؤسسات 

رفيع املستوى لتحفيز التنسيق الالزم بني القطاعات.

تعتمد التغذية األفضل عىل كل جانب من جوانب 
النظام الغذايئ

تشمل النظم الغذائية الناس جميعا واملؤسسات والعمليات جميعها 

التي يتم من خاللها إنتاج املنتجات الزراعية وتصنيعها وتقدميها 

ومنظامت  العموميني  املسؤولني  أيضاً  تشمل  وهي  للمستهلكني. 

املجتمع املدين والباحثني والعاملني يف مجال التنمية الذين يصممون 

السياسات واللوائح التنظيمية والربامج واملشاريع التي تكيّف األغذية 

والزراعة.

ويؤثر كل جانب من جوانب النظام الغذايئ عىل توفر األغذية 

قدرة  عىل  وبالتايل  عليها،  الحصول  وسهولة  واملتنوعة  املغذيّة 

املستهلكني عىل اختيار غذاء صحي. لكن الروابط من النظام الغذايئ 

بواسطة   – األحيان  من  كثري  يف  مبارشة  غري  الغذائية  النتائج  إىل 

املداخيل واألسعار واملعارف وغريها من العوامل. واألكرث من ذلك، 

تكون  بحيث  الغذايئ  النظام  وتدخالت  سياسات  تصّمم  ما  نادراً 

التأثريات  تتبع  الصعب  لذا قد يكون من  التغذية هدفها األسايس، 

فيخلص الباحثون أحياناً إىل أن تدخالت النظام الغذايئ غري فّعالة يف 

الحد من سوء التغذية. باملقابل، قد تعالج التدخالت الطبية، من قبيل 

العنارص املغذية  املُكملة، أشكاالً محددة من نقص يف  الفيتامينات 

ومتكن مراقبة آثارها بسهولة أكرب، لكنها ال ميكن أن تكون بديالً كامال 

عن الفوائد التغذوية األوسع التي يوفرها نظام غذايئ يعمل جيدا. 

ومن هنا، ينبغي تنسيق كافة جوانب النظام الغذايئ سعياً إىل دعم 

التغذية الجيدة؛ فمن غري املحتمل أن يكون ألي تدخل فردي يؤدى 

مبعزل عن غريه تأثري كبري يف مثل هذا النظام املعقد. والتدخالت التي 

تأخذ باالعتبار النظم الغذائية ككل هي التي يحتمل أكرث أن تحقق 

نتائج غذائية إيجابية.

االنتقال التغذوي مدفوع بتحول النظام الغذايئ

تؤدي التنمية االقتصادية واالجتامعية إىل التحول التدريجي للزراعة، 

لتتسم بارتفاع إنتاجية العمل وتضاؤل نسب السكان العاملني يف قطاع 

الزراعة وانتشار التمدين. وتدفع أمناط النقل والرتفيه والعاملة الجديدة 

والعمل من البيت إىل أن يتبع الناس أمناط حياة تتسم بعدم الحركة وطلب أطعمة 

سهلة. وهذه التغريات يف النشاط واألمناط الغذائية جزء من »االنتقال التغذوي« 

الذي قد تواجه فيه األرس املعيشية والبلدان التحدي الناشئ عن زيادة الوزن والسمنة 

املفرطة واألمراض غري املعدية التي ترتبط بهام ويف الوقت نفسه تواجه استمرار 

تحدي التعامل مع نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة. ويعني تعقيد حالة سوء 

التغذية والنظم الغذائية عىل حد السواء يف البلدان املفردة وطبيعتها املتغرية برسعة 

أن السياسات والتدخالت ينبغي أن تكون محددة بالسياق.

 يساهم منو اإلنتاجية الزراعية يف التغذية ولكن ينبغي 
بذل املزيد من الجهد

يساهم منو اإلنتاجية الزراعية يف تحسني التغذية من خالل زيادة الدخل، خصوصاً 

يف البلدان التي تكون فيها لهذا القطاع حصة كبرية من االقتصاد والعاملة، ومن 

خالل الحد من تكلفة املواد الغذائية للمستهلكني جميعا. غري أن من املهم إدراك 

أأن تأثري منو اإلنتاجية الزراعية بطيء ورمبا ال يكون كافياً إلحداث انخفاض رسيع 

يف سوء التغذية.

العقود  يف  حاسامً  الزراعية  اإلنتاجية  يف  النمو  زخم  عىل  الحفاظ  وسيظل 

املقبلة، إذ ال بد من زيادة إنتاج األغذية األساسية بنسبة 60 يف املائة إذا كان له 

أن يلبي النمو املتوقع يف الطلب. وفيام عدا األغذية األساسية، األنظمة الغذائية 

الصحية متنوعة تحتوي عىل مزيج متوازن وكاف من الطاقة والدهون والربوتينات 

والتطوير  البحث  أولويات  تراعي  أن  ينبغي  الدقيقة.  املغذيات  من  وكذلك 

الزراعي منظور التغذية، بالرتكيز أكرث عىل األطعمة الغنية باملغذيات مثل الفواكه 

والخرضوات والبقوليات واألطعمة ذات املصدر الحيواين. وينبغي توجيه املزيد 

من الجهود نحو التدخالت الرامية إىل تنويع إنتاج الحيازات الصغرية، مثل نظم 

الزراعة املتكاملة. والجهود الرامية إىل الزيادة املبارشة ملحتوى األغذية األساسية 

من املغذيات الدقيقة من خالل التقوية البيولوجية واعدة بشكل خاص. وبشكل 

عام، تكون التدخالت الزراعية أكرث فعالية عندما تقرتن بالتثقيف التغذوي وتنفذ 

مع مراعاة أدوار الجنسني.

تنطوي سالسل اإلمداد عىل مخاطر فرٍص لتحسني التغذية

تتعايش النظم الغذائية التقليدية والحديثة معاً وتتطور مع منو االقتصادات وزيادة 

التمدين. وتستتبع سالسل اإلمداد الحديثة تكامالً عمودياً للتخزين والتوزيع والبيع 

بالتجزئة وتقدم مكاسب يف الكفاءة ميكن أن تؤدي إىل انخفاض األسعار للمستهلكني 

وزيادة يف الدخل للمزارعني. وهي عادة تزود طائفة واسعة من األطعمة املغذية 

عىل مدار السنة، لكنها أيضاً تبيع أطعمة مصنعة معلبة ميكن أن تساهم يف زيادة 

والتوزيع  التجهيز  يوفر  بإرساف. كذلك  تٌستهلك  املفرطة عندما  والسمنة  الوزن 

الحديثني لألغذية أيضاً فرصاً جديدة الستخدام األطعمة املدعمة، ما ميكن أن يقدم 

مساهامت هامة للتغذية.

الدخل  ذات  البلدان  يف  برسعة  تنترش  الكبرية  املتاجر  أن  من  الرغم  عىل 

املنخفض، إالّ أن معظم املستهلكني الفقراء يف املناطق الريفية والحرضية ال يزالون 

يشرتون معظم طعامهم من خالل شبكات توزيع املواد الغذائية التقليدية. وهذه 

الفواكه  مثل  باملغذيات،  الغنية  لألطعمة  الرئيسية  القناة  هي  التقليدية  املنافذ 

والخرضوات واملنتجات الحيوانية، عىل الرغم من أنها تقّدم عىل نحو متزايد أطعمة 

مصّنعة ومعلبة. واستخدام منافذ البيع بالتجزئة التقليدية لتوزيع األغذية املدعمة، 

مثل امللح املعالج باليود، اسرتاتيجية أخرى مؤكدة النجاعة لتحسني النتائج التغذوية.

والتخزين  األغذية  الصحي ومناولة  الرصف  تكنولوجيات تحسني  ومن شأن 

الكفاءة وتحّسن سالمة األطعمة وجودتها  تزيد  التقليدية أن  الغذائية  النظم  يف 

الغذائية. وميكن أن يقّدم الحّد من خسائر األطعمة والعنارص املغذية ومن التبديد 

يف جميع النظم الغذائية إسهامات هامة يف تحسني التغذية وتخفيف الضغط عىل 

املوارد اإلنتاجية.

خيارات املستهلكني تحدد النتائج التغذوية واالستدامة

جعل النظم أكرث تعزيزاً للتغذية، بحيث تصبح األغذية متوفرة وسهلة املنال ومتنوعة 

اتخاذ  املستهلكني عىل  أيضاً رضورة ملساعدة  ولكن هناك  املفتاح،  ومغذية، هو 

خيارات غذائية صحية. وقد ثبتت فعالية التشجيع عىل تغيري السلوك من خالل 

الرصف  التثقيف التغذوي والقيام بحمالت معلومات يف بيئة داعمة تعالج أيضاً 

الصحي لألرس املعيشية واألغذية التكميلية املناسبة. وحتى يف املواقع التي تستمر 

فيها حاالت نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة كمشاكل أساسية، من الرضوري 

اتباع نهج تطلعي ميكن أن يحول دون االرتفاع يف حاالت زيادة الوزن والسمنة 

املفرطة، خصوصاً عىل املدى الطويل. كذلك فإن تغيري السلوك يحد أيضاً من التبديد 

ويساهم يف االستخدام املستدام للموارد.

بيئة مؤسسية وسياساتية للتغذية

لقد أحرز تقدم: انخفض سوء التغذية يف بعض البلدان انخفاضاً هاماً خالل العقود 

األخرية. ولكن التقدم كان متفاوتاً وهناك حاجة ملحة إىل االستفادة بشكل أفضل 

من النظام الغذايئ للتوصل إىل تغذية أفضل. ويعني تعقيد سوء التغذية واألسباب 

الكامنة وراءه أن اتباع نهج متعدد أصحاب املصلحة ومتعدد القطاعات سيكون 

أكرث فعالية.

يتطلب مثل هذا النهج حوكمة أفضل، تستند إىل بيانات سليمة، ورؤية مشرتكة 

وقيادة سياسية لتكون هناك قدرة عىل التخطيط الفعال والتنسيق وتعزيز التعاون 

الالزم بني القطاعات وضمنها.

الرسائل الرئيسية للتقرير

• سوء التغذية بأشكاله جميعاً يفرض تكاليف باهظة إىل حّد غري مقبول عىل 	

املجتمع من الناحية البرشية واالقتصادية. والتكاليف املرتبطة بنقص التغذية 

املفرطة،  والسمنة  الوزن  بزيادة  املرتبطة  تلك  من  أعىل  الدقيقة  واملغذيات 

عىل الرغم من أن هاتني األخريتني آخذتان يف االرتفاع برسعة حتى يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

تدخالت النظام الغذايئ للتوصل إىل تغذية أفضل
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أولويات بيئة السياسات والتنمية

ني واالستدامة البيئية
س

أدوار الجن

أدوات السياسةفرص التغذيةعنارص النظام الغذايئ

اإلنتاج “حتى باب املزرعة” 

)البحوث والتنمية واملدخالت 

واإلنتاج وإدارة املزارع(

التكثيف املستدام لإلنتاج	 

نظم الزراعة املعززة للتغذية واملامرسات الزراعية 	 

واملحاصيل 

- األسمدة املزودة للمغذيات الدقيقة

- املحاصيل املحصنة بيولوجيا

- نظم الزراعة املتكاملة، مبا يف ذلك مصايد األسامك والغابات

- تنويع املحاصيل والرثوة الحيوانية

استقرار األمن الغذايئ والتغذية	 

- احتياطيات الحبوب والتخزين

- التأمني عىل املحاصيل والرثوة الحيوانية 

التثقيف التغذوي 	 

- حدائق املدارس والحدائق املنزلية

التخزين يف املزرعة الحافظ للمغذيات 	 

السياسات الغذائية 	 

والزراعية لتعزيز التوافر 

وتخفيض األسعار والتنوع 

والجودة

بحوث زراعية عىل 	 

املحاصيل والرثوة 

الحيوانية ونظم اإلنتاج 

موجهة نحو التغذية

تشجيع حدائق املدارس 	 

والحدائق املنزلية

سلسلة اإلمداد بعد الحصاد 

“من باب املزرعة إىل متاجر 

التجزئة” )التسويق والتخزين 

والتجارة والتصنيع والبيع 

بالتجزئة(

التصنيع والتعبئة والنقل والتخزين الحافظني 	 

للمغذيات 

تخفيض التبديد وزيادة الكفاءة الفنية واالقتصادية	 

تدعيم األغذية	 

إعادة تركيب األغذية للحصول عىل تغذية أفضل 	 

)عىل سبيل املثال إزالة الدهون املشبعة(

سالمة الغذاء	 

اللوائح التنظيمية 	 

والرضائب لتعزيز الكفاءة 

والسالمة والجودة 

والتنوع

البحوث وتشجيع االبتكار 	 

يف تحضري املنتجات 

وتصنيعها ونقلها

املستهلكون )الدعاية واإلعالن 

والتوسيم والتثقيف وشبكات 

األمان(

املعلومات عن التغذية واالدعاءات الصحية	 

توسيم املنتجات	 

تثقيف املستهلكني	 

الحامية االجتامعية من أجل األمن الغذايئ والتغذوي	 

- برامج املساعدة واإلعانات الغذائية العامة 

- املساعدات الغذائية املوجهة )ملا قبل الوالدة 

ولألطفال واملسنني، وغريهم(

برامج املساعدة الغذائية	 

حوافز األسعار الغذائية	 

اللوائح املتعلقة بالتغذية	 

التثقيف التغذوي 	 

وحمالت التوعية 

أغذية متاحة، سهلة املنال، متنوعة، ومغذيّة

الصحة وسالمة األغذية والتعليم والرصف الصحي والبنية التحتية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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العمر  التغذية، مقاسة بسنوات  التكلفة االجتامعية لسوء  إن 

واألمهات  األطفال  تغذية  سوء  بسبب   املفقودة  باإلعاقة  املعّدلة 

وزيادة الوزن والسمنة املفرطة، عالية جدا. وباإلضافة إىل التكلفة 

االجتامعية، قد تشكل التكلفة لالقتصاد العاملي بسبب سوء التغذية، 

نتيجة فقدان اإلنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية املبارشة، ما يصل 

يعادل  ما  أي  العامل،  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  من  املائة  5 يف  إىل 

3.5 تريليون دوالر أمرييك يف السنة الواحدة أو 500 دوالر أمرييك 

للشخص الواحد. وتقدر تكاليف نقص التغذية واملغذيات الدقيقة 

بـ 2- 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العامل، أي ما يعادل 

1.4-2.1 تريليون دوالر أمرييك سنويا. وعىل الرغم من عدم وجود 

تقديرات عاملية للتكاليف االقتصادية لزيادة الوزن والسمنة املفرطة، 

إال أن التكلفة الرتاكمية لجميع األمراض غري املعدية، والتي تشكل 

زيادة الوزن والسمنة املفرطة عوامل خطر رئيسية لها، قدرّت بحوايل 

1.4 تريليون دوالر أمرييك يف عام 2010.

نقص  وخاصة   - واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء  يفرض 

ومامرسات  األطفال  لدى  الدقيقة  املغذيات  ونقص  األطفال،  وزن 

بالتغذية عىل  الرضاعة الطبيعية السيئة - أكرب عبء صحي يتعلق 

الصعيد العاملي، وإىل حد بعيد، فهو يتسبب تقريباً بضعف التكاليف 

االجتامعية التي تسببها زيادة الوزن والسمنة املفرطة عند البالغني. 

التغذية لدى األطفال  العبء االجتامعي بسبب سوء  انخفض  وقد 

واألمهات مبقدار النصف تقريباً خالل العقدين األخريين، يف حني أنه 

تضاعف تقريباً بسبب زيادة الوزن والسمنة املفرطة، ومع ذلك يظل 

بعيد مشكلة  إىل حد  يشّكل  واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء 

أعظم، خصوصاً يف البلدان ذات الدخل املنخفض. ولذا ينبغي أن يظل 

التغذية واملغذيات الدقيقة يشكل األولوية القصوى  كل من نقص 

القريب.  املستقبل  يف  العاملي  للمجتمع  بالنسبة  التغذية  مجال  يف 

معالجة هذه  كيفية  السياسات هو  يواجه صانعي  الذي  والتحدي 

الوزن  زيادة  نشوء  عكس  أو  تجنب  نفسه  الوقت  ويف  املشاكل، 

والسمنة املفرطة. وهذا التحدي كبري، لكن العائدات مرتفعة: فمن 

شأن االستثامر، عىل سبيل املثال، يف الحد من نقص املغذيات الدقيقة 

أن يؤدي إىل وضع صحي أفضل وإىل عدد أقل من وفيات األطفال 

وإىل زيادة مكاسب الدخل يف املستقبل، بحيث تكون نسبة املنافع 

إىل التكاليف ما يقرب من 13 إىل 1.

 تتطلب معالجة سوء التغذية عمالً متكامالً 
يف القطاعات املختلفة 

األسباب املبارشة لسوء التغذية معقدة ومتعددة األبعاد. فهي تشمل 

عدم توفر ما يكفي من األغذية املغذيّة واآلمنة واملتنوعة وصعوبة 

الحصول عليها؛ ونقص فرص الحصول عىل املياه النظيفة والرصف 

نظم  وخيارات  لألطفال  تغذية  وطرق  الصحية؛  والرعاية  الصحي 

غذائية لدى الكبار غري مناسبة. بل إن األسباب الجذرية لسوء التغذية 

أكرث تعقيداً، وهي تشمل البيئة االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

والثقافية واملادية األوسع. ولذا تتطلب معالجة سوء  التغذية اتخاذ 

إجراءات متكاملة وتدخالت يكمل بعضها بعضاً يف الزراعة والنظام 

الغذايئ بشكل عام والصحة العامة والتعليم، كام يف مجاالت السياسة 

العامة األوسع. ومبا أن التدخالت الرضورية تتقاطع مع اختصاصات 

الحكومية، فإن هناك رضورة لدعم سيايس  العديد من املؤسسات 

رفيع املستوى لتحفيز التنسيق الالزم بني القطاعات.

تعتمد التغذية األفضل عىل كل جانب من جوانب 
النظام الغذايئ

تشمل النظم الغذائية الناس جميعا واملؤسسات والعمليات جميعها 

التي يتم من خاللها إنتاج املنتجات الزراعية وتصنيعها وتقدميها 

ومنظامت  العموميني  املسؤولني  أيضاً  تشمل  وهي  للمستهلكني. 

املجتمع املدين والباحثني والعاملني يف مجال التنمية الذين يصممون 

السياسات واللوائح التنظيمية والربامج واملشاريع التي تكيّف األغذية 

والزراعة.

ويؤثر كل جانب من جوانب النظام الغذايئ عىل توفر األغذية 

قدرة  عىل  وبالتايل  عليها،  الحصول  وسهولة  واملتنوعة  املغذيّة 

املستهلكني عىل اختيار غذاء صحي. لكن الروابط من النظام الغذايئ 

بواسطة   – األحيان  من  كثري  يف  مبارشة  غري  الغذائية  النتائج  إىل 

املداخيل واألسعار واملعارف وغريها من العوامل. واألكرث من ذلك، 

تكون  بحيث  الغذايئ  النظام  وتدخالت  سياسات  تصّمم  ما  نادراً 

التأثريات  تتبع  الصعب  لذا قد يكون من  التغذية هدفها األسايس، 

فيخلص الباحثون أحياناً إىل أن تدخالت النظام الغذايئ غري فّعالة يف 

الحد من سوء التغذية. باملقابل، قد تعالج التدخالت الطبية، من قبيل 

العنارص املغذية  املُكملة، أشكاالً محددة من نقص يف  الفيتامينات 

ومتكن مراقبة آثارها بسهولة أكرب، لكنها ال ميكن أن تكون بديالً كامال 

عن الفوائد التغذوية األوسع التي يوفرها نظام غذايئ يعمل جيدا. 

ومن هنا، ينبغي تنسيق كافة جوانب النظام الغذايئ سعياً إىل دعم 

التغذية الجيدة؛ فمن غري املحتمل أن يكون ألي تدخل فردي يؤدى 

مبعزل عن غريه تأثري كبري يف مثل هذا النظام املعقد. والتدخالت التي 

تأخذ باالعتبار النظم الغذائية ككل هي التي يحتمل أكرث أن تحقق 

نتائج غذائية إيجابية.

االنتقال التغذوي مدفوع بتحول النظام الغذايئ

تؤدي التنمية االقتصادية واالجتامعية إىل التحول التدريجي للزراعة، 

لتتسم بارتفاع إنتاجية العمل وتضاؤل نسب السكان العاملني يف قطاع 

الزراعة وانتشار التمدين. وتدفع أمناط النقل والرتفيه والعاملة الجديدة 

والعمل من البيت إىل أن يتبع الناس أمناط حياة تتسم بعدم الحركة وطلب أطعمة 

سهلة. وهذه التغريات يف النشاط واألمناط الغذائية جزء من »االنتقال التغذوي« 

الذي قد تواجه فيه األرس املعيشية والبلدان التحدي الناشئ عن زيادة الوزن والسمنة 

املفرطة واألمراض غري املعدية التي ترتبط بهام ويف الوقت نفسه تواجه استمرار 

تحدي التعامل مع نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة. ويعني تعقيد حالة سوء 

التغذية والنظم الغذائية عىل حد السواء يف البلدان املفردة وطبيعتها املتغرية برسعة 

أن السياسات والتدخالت ينبغي أن تكون محددة بالسياق.

 يساهم منو اإلنتاجية الزراعية يف التغذية ولكن ينبغي 
بذل املزيد من الجهد

يساهم منو اإلنتاجية الزراعية يف تحسني التغذية من خالل زيادة الدخل، خصوصاً 

يف البلدان التي تكون فيها لهذا القطاع حصة كبرية من االقتصاد والعاملة، ومن 

خالل الحد من تكلفة املواد الغذائية للمستهلكني جميعا. غري أن من املهم إدراك 

أأن تأثري منو اإلنتاجية الزراعية بطيء ورمبا ال يكون كافياً إلحداث انخفاض رسيع 

يف سوء التغذية.

العقود  يف  حاسامً  الزراعية  اإلنتاجية  يف  النمو  زخم  عىل  الحفاظ  وسيظل 

املقبلة، إذ ال بد من زيادة إنتاج األغذية األساسية بنسبة 60 يف املائة إذا كان له 

أن يلبي النمو املتوقع يف الطلب. وفيام عدا األغذية األساسية، األنظمة الغذائية 

الصحية متنوعة تحتوي عىل مزيج متوازن وكاف من الطاقة والدهون والربوتينات 

والتطوير  البحث  أولويات  تراعي  أن  ينبغي  الدقيقة.  املغذيات  من  وكذلك 

الزراعي منظور التغذية، بالرتكيز أكرث عىل األطعمة الغنية باملغذيات مثل الفواكه 

والخرضوات والبقوليات واألطعمة ذات املصدر الحيواين. وينبغي توجيه املزيد 

من الجهود نحو التدخالت الرامية إىل تنويع إنتاج الحيازات الصغرية، مثل نظم 

الزراعة املتكاملة. والجهود الرامية إىل الزيادة املبارشة ملحتوى األغذية األساسية 

من املغذيات الدقيقة من خالل التقوية البيولوجية واعدة بشكل خاص. وبشكل 

عام، تكون التدخالت الزراعية أكرث فعالية عندما تقرتن بالتثقيف التغذوي وتنفذ 

مع مراعاة أدوار الجنسني.

تنطوي سالسل اإلمداد عىل مخاطر فرٍص لتحسني التغذية

تتعايش النظم الغذائية التقليدية والحديثة معاً وتتطور مع منو االقتصادات وزيادة 

التمدين. وتستتبع سالسل اإلمداد الحديثة تكامالً عمودياً للتخزين والتوزيع والبيع 

بالتجزئة وتقدم مكاسب يف الكفاءة ميكن أن تؤدي إىل انخفاض األسعار للمستهلكني 

وزيادة يف الدخل للمزارعني. وهي عادة تزود طائفة واسعة من األطعمة املغذية 

عىل مدار السنة، لكنها أيضاً تبيع أطعمة مصنعة معلبة ميكن أن تساهم يف زيادة 

والتوزيع  التجهيز  يوفر  بإرساف. كذلك  تٌستهلك  املفرطة عندما  والسمنة  الوزن 

الحديثني لألغذية أيضاً فرصاً جديدة الستخدام األطعمة املدعمة، ما ميكن أن يقدم 

مساهامت هامة للتغذية.

الدخل  ذات  البلدان  يف  برسعة  تنترش  الكبرية  املتاجر  أن  من  الرغم  عىل 

املنخفض، إالّ أن معظم املستهلكني الفقراء يف املناطق الريفية والحرضية ال يزالون 

يشرتون معظم طعامهم من خالل شبكات توزيع املواد الغذائية التقليدية. وهذه 

الفواكه  مثل  باملغذيات،  الغنية  لألطعمة  الرئيسية  القناة  هي  التقليدية  املنافذ 

والخرضوات واملنتجات الحيوانية، عىل الرغم من أنها تقّدم عىل نحو متزايد أطعمة 

مصّنعة ومعلبة. واستخدام منافذ البيع بالتجزئة التقليدية لتوزيع األغذية املدعمة، 

مثل امللح املعالج باليود، اسرتاتيجية أخرى مؤكدة النجاعة لتحسني النتائج التغذوية.

والتخزين  األغذية  الصحي ومناولة  الرصف  تكنولوجيات تحسني  ومن شأن 

الكفاءة وتحّسن سالمة األطعمة وجودتها  تزيد  التقليدية أن  الغذائية  النظم  يف 

الغذائية. وميكن أن يقّدم الحّد من خسائر األطعمة والعنارص املغذية ومن التبديد 

يف جميع النظم الغذائية إسهامات هامة يف تحسني التغذية وتخفيف الضغط عىل 

املوارد اإلنتاجية.

خيارات املستهلكني تحدد النتائج التغذوية واالستدامة

جعل النظم أكرث تعزيزاً للتغذية، بحيث تصبح األغذية متوفرة وسهلة املنال ومتنوعة 

اتخاذ  املستهلكني عىل  أيضاً رضورة ملساعدة  ولكن هناك  املفتاح،  ومغذية، هو 

خيارات غذائية صحية. وقد ثبتت فعالية التشجيع عىل تغيري السلوك من خالل 

الرصف  التثقيف التغذوي والقيام بحمالت معلومات يف بيئة داعمة تعالج أيضاً 

الصحي لألرس املعيشية واألغذية التكميلية املناسبة. وحتى يف املواقع التي تستمر 

فيها حاالت نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة كمشاكل أساسية، من الرضوري 

اتباع نهج تطلعي ميكن أن يحول دون االرتفاع يف حاالت زيادة الوزن والسمنة 

املفرطة، خصوصاً عىل املدى الطويل. كذلك فإن تغيري السلوك يحد أيضاً من التبديد 

ويساهم يف االستخدام املستدام للموارد.

بيئة مؤسسية وسياساتية للتغذية

لقد أحرز تقدم: انخفض سوء التغذية يف بعض البلدان انخفاضاً هاماً خالل العقود 

األخرية. ولكن التقدم كان متفاوتاً وهناك حاجة ملحة إىل االستفادة بشكل أفضل 

من النظام الغذايئ للتوصل إىل تغذية أفضل. ويعني تعقيد سوء التغذية واألسباب 

الكامنة وراءه أن اتباع نهج متعدد أصحاب املصلحة ومتعدد القطاعات سيكون 

أكرث فعالية.

يتطلب مثل هذا النهج حوكمة أفضل، تستند إىل بيانات سليمة، ورؤية مشرتكة 

وقيادة سياسية لتكون هناك قدرة عىل التخطيط الفعال والتنسيق وتعزيز التعاون 

الالزم بني القطاعات وضمنها.

الرسائل الرئيسية للتقرير

• سوء التغذية بأشكاله جميعاً يفرض تكاليف باهظة إىل حّد غري مقبول عىل 	

املجتمع من الناحية البرشية واالقتصادية. والتكاليف املرتبطة بنقص التغذية 

املفرطة،  والسمنة  الوزن  بزيادة  املرتبطة  تلك  من  أعىل  الدقيقة  واملغذيات 

عىل الرغم من أن هاتني األخريتني آخذتان يف االرتفاع برسعة حتى يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

تدخالت النظام الغذايئ للتوصل إىل تغذية أفضل
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أولويات بيئة السياسات والتنمية

ني واالستدامة البيئية
س

أدوار الجن

أدوات السياسةفرص التغذيةعنارص النظام الغذايئ

اإلنتاج “حتى باب املزرعة” 

)البحوث والتنمية واملدخالت 

واإلنتاج وإدارة املزارع(

التكثيف املستدام لإلنتاج	 

نظم الزراعة املعززة للتغذية واملامرسات الزراعية 	 

واملحاصيل 

- األسمدة املزودة للمغذيات الدقيقة

- املحاصيل املحصنة بيولوجيا

- نظم الزراعة املتكاملة، مبا يف ذلك مصايد األسامك والغابات

- تنويع املحاصيل والرثوة الحيوانية

استقرار األمن الغذايئ والتغذية	 

- احتياطيات الحبوب والتخزين

- التأمني عىل املحاصيل والرثوة الحيوانية 

التثقيف التغذوي 	 

- حدائق املدارس والحدائق املنزلية

التخزين يف املزرعة الحافظ للمغذيات 	 

السياسات الغذائية 	 

والزراعية لتعزيز التوافر 

وتخفيض األسعار والتنوع 

والجودة

بحوث زراعية عىل 	 

املحاصيل والرثوة 

الحيوانية ونظم اإلنتاج 

موجهة نحو التغذية

تشجيع حدائق املدارس 	 

والحدائق املنزلية

سلسلة اإلمداد بعد الحصاد 

“من باب املزرعة إىل متاجر 

التجزئة” )التسويق والتخزين 

والتجارة والتصنيع والبيع 

بالتجزئة(

التصنيع والتعبئة والنقل والتخزين الحافظني 	 

للمغذيات 

تخفيض التبديد وزيادة الكفاءة الفنية واالقتصادية	 

تدعيم األغذية	 

إعادة تركيب األغذية للحصول عىل تغذية أفضل 	 

)عىل سبيل املثال إزالة الدهون املشبعة(

سالمة الغذاء	 

اللوائح التنظيمية 	 

والرضائب لتعزيز الكفاءة 

والسالمة والجودة 

والتنوع

البحوث وتشجيع االبتكار 	 

يف تحضري املنتجات 

وتصنيعها ونقلها

املستهلكون )الدعاية واإلعالن 

والتوسيم والتثقيف وشبكات 

األمان(

املعلومات عن التغذية واالدعاءات الصحية	 

توسيم املنتجات	 

تثقيف املستهلكني	 

الحامية االجتامعية من أجل األمن الغذايئ والتغذوي	 

- برامج املساعدة واإلعانات الغذائية العامة 

- املساعدات الغذائية املوجهة )ملا قبل الوالدة 

ولألطفال واملسنني، وغريهم(

برامج املساعدة الغذائية	 

حوافز األسعار الغذائية	 

اللوائح املتعلقة بالتغذية	 

التثقيف التغذوي 	 

وحمالت التوعية 

أغذية متاحة، سهلة املنال، متنوعة، ومغذيّة

الصحة وسالمة األغذية والتعليم والرصف الصحي والبنية التحتية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 

حـالــة األغـذيــة والـزراعــة
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يوضح تقرير حالة األغذية والزراعة 2012: االستثامر يف الزراعة من أجل 

ميفرض سوء التغذية بأشكاله جميعاً - نقص التغذية، ونقص املغذيات 

الدقيقة، والوزن الزائد والسمنة املفرطة - تكاليف اقتصادية واجتامعية 

مرتفعة غري مقبولة عىل البلدان عىل كافة مستويات الدخل. ويذهب 

تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 2013: نظم غذائية لتغذية أفضل 

إىل أنه ينبغي البدء باألغذية والزراعة لتحسني التغذية والحّد من هذه 

التكاليف. والدور التقليدي للزراعة يف إنتاج األغذية وتوليد الدخل أمر 

أسايس، لكن بإمكان الزراعة والنظام الغذايئ بأكمله - من املدخالت 

بالتصنيع والتخزين والنقل والبيع بالتجزئة وصوالً إىل  واإلنتاج مروراً 

االستهالك - أن يساهام بأكرث بكثري يف القضاء عىل سوء التغذية.

سوء التغذية يفرض تكاليف عالية عىل املجتمع

تشري أحدث تقديرات املنظمة إىل أن 12.5 يف املائة من سكان العامل 

التغذية من حيث استهالك  )868 مليون نسمة( يعانون من نقص 

الطاقة، لكن يف الوقت الراهن هذه األرقام ال متثل سوى جزءاً بسيطاً 

من عبء سوء التغذية الذي يثقل كاهل العامل، إذ يعاين ما يقدر بنحو 

26 يف املائة من األطفال يف العامل من التقزم، ويعاين 2 مليار شخص من 

نقص واحد أو أكرث من املغذيات الدقيقة و1.4 مليار شخص من زيادة 

املفرطة. ومعظم  السمنة  من  يعانون  بينهم  من  مليون   500 الوزن، 

البلدان مثقلة بأنواع متعددة من سوء التغذية قد توجد يف البلد نفسه 

أو يف األرسة املعيشية نفسها أو لدى الفرد نفسه.

• القطاعات 	 متعدد  نهج  اتباع  التغذية  سوء  معالجة  تتطلب 

الغذائية  النظم  يف  بعضاً  بعضها  تكمل  تدخالت  يشمل 

والصحة العامة والتعليم. ويسّهل هذا النهج أيضاً السعي إىل 

تحقيق أهداف متعددة، مبا يف ذلك التغذية األفضل واملساواة 

بني الجنسني واالستدامة البيئية.

• فرصاً 	 الغذائية  النظم  تتيح  القطاعات،  متعدد  نهج  إطار  يف 

عديدة لتدخالت تؤدي إىل تحسني النظم الغذائية وإىل تغذية 

تحسني  هو  التدخالت  هذه  لبعض  األسايس  والغرض  أفضل. 

ويف  الغذائية  النظم  يف  أخرى  تدخالت  تؤثر  وقد  التغذية. 

التغذية  عىل  السياسية  أو  االجتامعية  والبيئة  العام  االقتصاد 

رغم أن ذلك ليس هدفها الرئييس.

• رضوريان 	 الزراعية  اإلنتاجية  ومنو  الزراعي  اإلنتاج  منو  يظل 

لتحسني التغذية ولكن يتعني القيام باملزيد. ينبغي أن تستمر 

أكرب  اهتامم  إيالء  مع  اإلنتاجية،  تعزيز  يف  الزراعية  البحوث 

لألغذية الغنية باملغذيات مثل الفواكه والخرضوات والبقوليات 

واملنتجات الحيوانية وألنظمة إنتاج أكرث استدامة. والتدخالت 

الجنسني  ألدوار  مراعية  تكون  عندما  فعالية  أكرث  اإلنتاجية 

وتقرتن بتثقيف تغذوي.

• وتوفر 	 مخاطر  والحديثة  التقليدية  اإلمداد  سالسل  تتضمن 
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نظم غذائية لتغذية أفضل

استدامة.  أكرث  غذائية  ونظم  أفضل  تغذية  لتحقيق  فرصاً 

التقليدية عىل  اإلمداد  تحسينات يف سالسل  تساعد  أن  ميكن 

االختيار  يف  التنوع  وزيادة  األسعار  وتخفيض  الخسائر  تقليل 

لألرس املعيشية  ذات الدخل املنخفض. وميكن أن تُسّهل تجارة 

املدعمة  األغذية  استخدام  األغذية  وتجهيز  الحديثة  التجزئة 

املصّنعة  األغذية  توفر  زيادة  لكن  التغذية،  سوء  ملكافحة 

الوزن  املعلبة بدرجة عالية ميكن أن تسهم يف زيادة  والسلع 

والسمنة املفرطة.

• ما 	 وبالتايل  يأكلون  ما  املستهلكون  يحدد  املطاف،  نهاية  يف 

الدولية  واملنظامت  الحكومات  لكن  الغذايئ.  النظام  ينتجه 

يساعدوا  أن  املدين ميكنهم جميعاً  واملجتمع  الخاص  والقطاع 

املستهلكني عىل اتخاذ قرارات أكرث صحية والحد من التبديد 

توفري  خالل  من  للموارد،  املستدام  االستخدام  يف  واملساهمة 

معلومات دقيقة واضحة وضامن إمكانية الحصول عىل أغذية 

متنوعة ومغذية.

• هناك حاجة إىل حوكمة أفضل، ييرسها دعم سيايس رفيع املستوى، 	

للنظم الغذائية عىل جميع املستويات لبناء رؤية مشرتكة ولدعم 

السياسات املستندة إىل أدلة وتعزيز التنسيق والتعاون الفّعال من 

خالل إجراءات متكاملة متعددة القطاعات.

2013

www.fao.org/publications/sofa/ar/

I3301A
r/01/05.13

ملزيد من املعلومات:

يهدف تقرير حالة األغذية والزراعة، وهو أبرز املطبوعات السنوية الرئيسية التي تصدرها 
املنظمة، إىل تزويد جمهور واسع النطاق بتقديرات مستندة إىل العلم ومتوازنة للمسائل 
استعراض  عىل  التقرير  هذا  من  طبعة  كل  وتحتوي  والزراعة.  األغذية  ميدان  يف  املهمة 
شامل، وسهل املنال يف الوقت ذاته، ملوضوع مختار من املوضوعات ذات القيمة البالغة 

بالنسبة للتنمية الزراعية والريفية ولألمن الغذايئ العاملي.

يتوافر أيضا باللغات:

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية
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يوضح تقرير حالة األغذية والزراعة 2012: االستثامر يف الزراعة من أجل 

ميفرض سوء التغذية بأشكاله جميعاً - نقص التغذية، ونقص املغذيات 

الدقيقة، والوزن الزائد والسمنة املفرطة - تكاليف اقتصادية واجتامعية 

مرتفعة غري مقبولة عىل البلدان عىل كافة مستويات الدخل. ويذهب 

تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 2013: نظم غذائية لتغذية أفضل 

إىل أنه ينبغي البدء باألغذية والزراعة لتحسني التغذية والحّد من هذه 

التكاليف. والدور التقليدي للزراعة يف إنتاج األغذية وتوليد الدخل أمر 

أسايس، لكن بإمكان الزراعة والنظام الغذايئ بأكمله - من املدخالت 

بالتصنيع والتخزين والنقل والبيع بالتجزئة وصوالً إىل  واإلنتاج مروراً 

االستهالك - أن يساهام بأكرث بكثري يف القضاء عىل سوء التغذية.

سوء التغذية يفرض تكاليف عالية عىل املجتمع

تشري أحدث تقديرات املنظمة إىل أن 12.5 يف املائة من سكان العامل 

التغذية من حيث استهالك  )868 مليون نسمة( يعانون من نقص 

الطاقة، لكن يف الوقت الراهن هذه األرقام ال متثل سوى جزءاً بسيطاً 

من عبء سوء التغذية الذي يثقل كاهل العامل، إذ يعاين ما يقدر بنحو 

26 يف املائة من األطفال يف العامل من التقزم، ويعاين 2 مليار شخص من 

نقص واحد أو أكرث من املغذيات الدقيقة و1.4 مليار شخص من زيادة 

املفرطة. ومعظم  السمنة  من  يعانون  بينهم  من  مليون   500 الوزن، 

البلدان مثقلة بأنواع متعددة من سوء التغذية قد توجد يف البلد نفسه 

أو يف األرسة املعيشية نفسها أو لدى الفرد نفسه.

• القطاعات 	 متعدد  نهج  اتباع  التغذية  سوء  معالجة  تتطلب 

الغذائية  النظم  يف  بعضاً  بعضها  تكمل  تدخالت  يشمل 

والصحة العامة والتعليم. ويسّهل هذا النهج أيضاً السعي إىل 

تحقيق أهداف متعددة، مبا يف ذلك التغذية األفضل واملساواة 

بني الجنسني واالستدامة البيئية.

• فرصاً 	 الغذائية  النظم  تتيح  القطاعات،  متعدد  نهج  إطار  يف 

عديدة لتدخالت تؤدي إىل تحسني النظم الغذائية وإىل تغذية 

تحسني  هو  التدخالت  هذه  لبعض  األسايس  والغرض  أفضل. 

ويف  الغذائية  النظم  يف  أخرى  تدخالت  تؤثر  وقد  التغذية. 

التغذية  عىل  السياسية  أو  االجتامعية  والبيئة  العام  االقتصاد 

رغم أن ذلك ليس هدفها الرئييس.

• رضوريان 	 الزراعية  اإلنتاجية  ومنو  الزراعي  اإلنتاج  منو  يظل 

لتحسني التغذية ولكن يتعني القيام باملزيد. ينبغي أن تستمر 

أكرب  اهتامم  إيالء  مع  اإلنتاجية،  تعزيز  يف  الزراعية  البحوث 

لألغذية الغنية باملغذيات مثل الفواكه والخرضوات والبقوليات 

واملنتجات الحيوانية وألنظمة إنتاج أكرث استدامة. والتدخالت 

الجنسني  ألدوار  مراعية  تكون  عندما  فعالية  أكرث  اإلنتاجية 

وتقرتن بتثقيف تغذوي.

• وتوفر 	 مخاطر  والحديثة  التقليدية  اإلمداد  سالسل  تتضمن 
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نظم غذائية لتغذية أفضل

استدامة.  أكرث  غذائية  ونظم  أفضل  تغذية  لتحقيق  فرصاً 

التقليدية عىل  اإلمداد  تحسينات يف سالسل  تساعد  أن  ميكن 

االختيار  يف  التنوع  وزيادة  األسعار  وتخفيض  الخسائر  تقليل 

لألرس املعيشية  ذات الدخل املنخفض. وميكن أن تُسّهل تجارة 

املدعمة  األغذية  استخدام  األغذية  وتجهيز  الحديثة  التجزئة 

املصّنعة  األغذية  توفر  زيادة  لكن  التغذية،  سوء  ملكافحة 

الوزن  املعلبة بدرجة عالية ميكن أن تسهم يف زيادة  والسلع 

والسمنة املفرطة.

• ما 	 وبالتايل  يأكلون  ما  املستهلكون  يحدد  املطاف،  نهاية  يف 

الدولية  واملنظامت  الحكومات  لكن  الغذايئ.  النظام  ينتجه 

يساعدوا  أن  املدين ميكنهم جميعاً  واملجتمع  الخاص  والقطاع 

املستهلكني عىل اتخاذ قرارات أكرث صحية والحد من التبديد 

توفري  خالل  من  للموارد،  املستدام  االستخدام  يف  واملساهمة 

معلومات دقيقة واضحة وضامن إمكانية الحصول عىل أغذية 

متنوعة ومغذية.

• هناك حاجة إىل حوكمة أفضل، ييرسها دعم سيايس رفيع املستوى، 	

للنظم الغذائية عىل جميع املستويات لبناء رؤية مشرتكة ولدعم 

السياسات املستندة إىل أدلة وتعزيز التنسيق والتعاون الفّعال من 

خالل إجراءات متكاملة متعددة القطاعات.
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