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 فريق الخبراء الرفيع المستوى
 المعني باألمن الغذائي والتغذية

 
 1مقتطف من التقرير

 التغذية والنظم الغذائيةعن 
 

 الموجز والتوصيات

 
، إىل فريتتق 2015دورهتتا الااييتتة واألربعتتع املةعقتكت يف أتتوبر/تألتترين األول  يفطلبت  نةتتة األمتتن الغتذائي العتتاملي )الل ةتتة( 

 لعرضتت "التغذيتتة والتتةلغ الغذائيتتة"   تتناخلتترباء الرفيتتع املستتتوى املعتتين بتتاألمن الغتتذائي والتغذيتتة )فريتتق اخلتترباء(، إ تتكاد تقريتتر 
ا املوضتتتوو صو صتتتلة وأيقتتتة بنهتتتكا  التةميتتتة . وهتتتذ2017ختتتال التتتكورت الرابعتتتة واألربعتتتع لل ةتتتة يف أتتوبر/تألتتترين األول 

احلتق  ل متن أجتل التغذيتة التتا، لت ، وب  متالو قتك العمت 2014 الصتادر يف  تا  املستكامة وبتةفيذ إ ان روما  ن التغذية
 يف الغذاء الكايف.

 
التةلغ الغذائيتة يف األطتال الغذائيتة لدفتراد ويف الةتتائ   يتة تتنأر( حتليتل تيف1ع، مهتا: )أما الغاية من هذا التقرير فذات شتق  

التتةلغ الغذائيتتة، واملستتامهة يف  حتكيتتك معتتاموتستتليا الءتتوء  لتتا السياستتات والتتربام  الفعالتتة القتتادرت  لتتا  (2)التغذويتتة  
ويةطتو  لكتايف لل ميتع. التغذية احملسةة، وضمان إيتاج الغذاء وتوزيع  واستهات  بطريقة مستتكامة حتمتي احلتق يف الغتذاء ا

قصرت تربز اجملمو تة الواستعة واملةو تة متن الت تارم العمليتة يف ستياقات كتلفتة. تمتا يءتغ  دراسات حالةالتقرير  لا هذا 
مألارتة  اسرتشاد هبا يفاآلخرين ل املصلحة، اليت تتوج  إىل الكول وأصحام العلمية املةحامن التوصيات  جممو ةالتقرير 

   (.2025-2016ومسامهتها يف  قك األمغ املتحكت للعمل من أجل التغذية )الل ةة يف االرتقاء بالتغذية، 

                                                      
التغذية والةلغ الغذائية. تقرير صادر  ن فريق اخلترباء الرفيتع املستتوى املعتين بتاألمن  2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  1

 hlpe-www.fao.org/cfs/cfs. سيتاح التقرير بةسخت  الكاملة  لا العةوان التا، 2017الغذائي والتغذية التابع لل ةة األمن الغذائي العاملي، روما، 
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 موجز
 

 ياطا  الم اييما تمهي  السبيل: النهج و 
 
يهتتتك  هتتتذا التقريتتتر إىل حتليتتتل تيفيتتتة تتتتنأر التتتةلغ الغذائيتتتة يف األطتتتال الغذائيتتتة ويف التغذيتتتة. وهتتتو يقتتتك  أتتتا   -1

إضافات هامة إىل األطر الستابقة. فهتو يألتكد أوالل  لتا دور األطتال الغذائيتة، با تبارهتا صتلة وصتل جوهريتة بتع 
تيسر  ا الءوء  لا الكور املرتز  لبيئة األغذية يف، يسل  ايف جما، الصحة والتغذية. وأاييل الةلغ الغذائية ويتائ ها 

، يرا تتي تتتنأرات الزرا تتة والتتةلغ الغذائيتتتة يف ااملستتتهلكع. وأالالتت باختيتتار األغذيتتة الصتتحية واملستتتكامة متتن جايتت
 االستكامة بنبعادها الااأة )االقتصاد  واالجتما ي والبيئي(.

 
البيئتتتة والستتتكان واملتتتتكخات والعمليتتتات والبتتتتت التحتيتتتة وامل سستتتتات  العةاصتتتتر )أ  مجيتتتع الةلتتتا  الغتتتتذائييءتتتغ   -2

وسواها( واأليألطة اليت تتصل ب يتاج األغذية وجتهيزها وتوزيهتا وإ تكادها واستتهاتها، وكرجتات هتذش األيألتطة، 
إىل الةتتتائ  التتيت حتققهتتا  اا خاصلتتيئيتتة. ويعتتر هتتذا التقريتتر اهتماملتتاالقتصتتادية والبو  مبتتا يف صلتتن الةتتتائ  االجتما يتتة

التتةلغ الغذائيتتة  لتتا صتتعيك  التغذيتتة والصتتحة. وصتتكد أاأتتة  ةاصتتر تتكتتون مةهتتا التتةلغ الغذائيتتة با تبارهتتا يقتتال 
 وبيئات األغذية  وسلوك املستهلن.خروج ودخول للتغذية وهي: ساسل إمكادات األغذية  

 
 ،األيألطة اليت يةتقل الغذاء  ربها من مرحلة اإليتاج إىل مرحلة االستتهاك مجيع سلسلة إمكادات األغذيةتألمل  -3

مبا يف صلن اإليتاج والتخزين والتوزيع والت هيز والتعبئة والبيع بالت زئة والتسويق. وللقرارات التيت تتختذها انهتات 
تتت أر يف أيتتواو األغذيتتة يف أيتتة مرحلتتة متتن مراحتتل هتتذش السلستتلة، تتتكا يات  لتتا املراحتتل األختترى. فهتتي  العكيتتكت

   ن طريقة إيتاجها واستهاتها.املتاحة واليت ميكن احلصول  ليها، فءال 
 
السياق املاد  واالقتصاد  والسياسي واالجتما ي الاقايف الذ  يتعاطا في  املستهلكون مع  بيئة األغذيةتعين  -4

نلف بيئتتتة األغذيتتتة متتتن: "يقتتتال دختتتول الةلتتتا  الغتتتذائي، بغيتتتة احلصتتتول  لتتتا الغتتتذاء وإ تتتكادش واستتتتهات . وتتتتت
احلصتتول  لتتا الغتتذاء  والبيئتتة املبةيتتة التتيت تتتتي  للمستتتهلكع فيهتتا األغذيتتة" وهتتي املستتاحات املاديتتة التتيت يتتتغ 

الوصول إىل تلن املساحات  و وامتل القترار الألخصتي يف اختيتار األغذيتة )مبتا يألتمل التكخل والتعلتيغ والقتيغ 
السياستية واالجتما يتة والاقافيتة التيت تألتكل رتيتزتل لتلتن التفتا ات. أمتا العةاصتر  واملهارات وغرها(  واملعتاير

األساسية للبيئة الغذائية اليت ت أر يف اخليارات الغذائية، وقبول األغذية واألطال الغذائيتة فهتي: الوصتول املتاد  
يتتتة واإل ايتتتات واملعلومتتتات واالقتصتتتاد  إىل الغتتتذاء )قتتترم املستتتافة والقتتتكرت  لتتتا الألتتتراء(  واحلمتتتات الرتوج

   الغذاء  وجودت األغذية وسامتها.املتعلقة ب
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يألتتر إىل اخليتتارات التتيت يقتتو  هبتتا املستتتهلكون  لتتا مستتتوى األستترت أو الفتترد، بألتتنن الغتتذاء  ستتلوك املستتتهلنإن  -5
الغذاء ضمن األسرت )مبا يف صلن توزيع  حبسب يوو انتة   توزيعالواجب شراؤش وختزية  وإ كادش وتةاول ، وبألنن 

وتغذية األطفال(. ويتنأر سلوك املستهلن بالتفءيات الألخصية اليت تتحكد من خال الذوق واملاءمة والاقافة 
ببيئتتتة األغذيتتتة القائمتتتة. فتتت ن التغيتتترات انما يتتتة يف ستتتلوك  أيءلتتتاو وامتتتل أختتترى. إال أن ستتتلوك املستتتتهلن يتتتتنأر 

 األمن الغذائي والتغذية والصحة. ستهلن تفيلة بفت  مسارات وحو أيلمة غذائية أتار استكامة تفيلة بتعزيزامل
 
حتمتي التةتوو  :أطتال غذائيتة مستتكامةوت أر تلن املكويات الااأة للةلغ الغذائية يف قتكرت املستتهلن  لتا ا تمتاد  -6

ومعقولتة التامن   ا  وستهلة املةتال  ومةصتفة اقتصتاديل امقبولتة أقافيلت كونالبيولوجي والةلغ اإليكولوجية وحترتمها  وت
 الطبيعية والبألرية إىل أمال حك. وتافية وآمةة وصحية من الةاحية التغذوية، فيما تعزز املوارد

 
وميكتتن جملمو تتة مةو تتة واستتعة متتن التتةلغ الغذائيتتة وبيئتتات األغذيتتة أن توجتتك أو أن تتعتتاي   لتتا املستتتوى التتوطين  -7

واإلقليمتتي والعتتاملي. أمتتا التصتتةيف املقتترتح يف هتتذا التقريتتر فيقتتي غ التتةلغ الغذائيتتة يف تتتل متتن ساستتل اإلمتتكادات 
التةلغ الغذائيتة التقليكيتة   (1)فئات  ريءة للةلغ الغذائية أال وهي:  ومن بيئة األغذية. وهو صكد أا الغذائية 

 الةلغ الغذائية احلكياة.و  (3)الةلغ الغذائية املختلطة  و  (2)
 
 لتا أغذيتة موةيتة خءتع  إىل احلتك األدا متن الت هيتز، وقتك  املستهلكون يعتمك الةلغ الغذائية التقليكية،يف  -8

مجع  أو أيت   من أجتل االستتهاك التذاو أو تبتاو  ترب أستواق غتر رةيتة  امتةل. و تادت متا تكتون ساستل 
املصتكر احليواييتة إمكادات األغذية قصرت وحملية وبالتا، ف ن الوصول إىل األغذية القابلة للتلف، ماتل األغذيتة 

. و تادت متا تقتصتر بيئتات األغذيتة  لتا اإليتتاج اا أو موةيلت ، قتك يكتون حمتكودل واخلءتاربعض أيواو الفاتهتة أو 
لغايتة االستتتهاك التذاو، و لتتا األستواق غتتر الرةيتة التتيت تقتا  بتتوترت يوميتة أو أستتبو ية وقتك تكتتون بعيتكت  تتن 

 اجملتمعات احمللية.
 
يعتمك مةت و األغذية  لا األستواق الرةيتة وغتر الرةيتة  لتا حتك ستواء، متن أجتل  ،الةلغ الغذائية املختلطةويف  -9

أن  حتع عالية الت هيز واملعبنت أسهل مةاالل من الةاحيتع املادية واالقتصادية، يفالبيع حماصيلهغ. وتكون األغذية 
وي  التتتك ائي فرافقتتتان األيألتتتطة العامتتتات الت اريتتتة والتتترت  وضتتتع. أمتتتا اةلتتتاألغذيتتتة الغةيتتتة باملغتتتذيات تكتتتون أ لتتتا م

يف  ايتتتوفر أحيايلتتقتتك توستتيغ األغذيتتة حتتع أن  اليوميتتة ويلهتتران  لتتا اللوحتتات اإل اييتتة واملةألتتورات املطبو تتة، يف
األستواق. وحتح حتع تكتون اخلطتول التوجيهيتة بألتنن التةلغ الغذائيتة القائمتة  لتا األغذيتة متاحتة، قلمتا يتتمكن 

. وتوجتتتك معتتتاير لستتتامة األغذيتتتة اعلومتتتات أو ال يطلعتتتون  ليهتتتا مطلقلتتتهتتتذش املاملستتتتهلكون متتتن االطتتتاو  لتتتا 
   .دائملاوجودهتا إال  أن  املةت ع قك ال ميتالون هلا 
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 إطالتة فترتت هبتك وبتالت هيز والتعبئتة  الستةة لتا متكار  اخبيتارات غذائيتة أتاتر تةو لت الةلغ الغذائيتة احلكياتةوتتسغ  -10
التكخل ويف  املرتفعتةيف املةتاطق إليها  سهل الوصولي اا غر رةية وتذلن أسواقل احلفظ. وتتءمن تلن الةلغ أسواقل 

يتتة األساستتية أن تلفتتة األغذ حتتع التتكخل. ويف املةخفءتتةيف املةتتاطق  3مستتت معات األغذيتتةو  2الصتتحار  الغذائيتتة
)أ  املصتتتكر واألغذيتتتة القابلتتتة للتلتتتف، فتتت ن األغذيتتتة املتخصصتتتة احليواييتتتة تلفتتتة األغذيتتتة أقتتتل متتتن   اتكتتتون يستتتبيل 

بطاقتتتات ن بقتتتوت  لتتتا االطتتتاو  لتتتا معلومتتتات مفصتتتلة  لتتتا و ع املستتتتهلك. ويألتتت   االعءتتتوية واحملليتتتة( أغلتتتا مةلتتت
وقتتتوائغ الطعتتتا  واألغذيتتتة. وختءتتتع ستتتامة األغذيتتتة إىل الرصتتتك  التوستتتيغ املوضتتتو ة  لتتتا األغذيتتتة ورفتتتو  املتتتتاجر

 .موأوق فيها، تما أن البت التحتية للتخزين والةقل )مبا يف صلن ساسل التربيك( مةتألرت بصورت  امة و واإليفاص
 

 األعباء المتع دة لسوء التغذية
 

 لتا االجتتاش  استتمر   إصايعتا  شتخو واحتك متن أصتل أاأتة أشتخاء متن ستوء التغذيتة. و  ، لا املستوى العاملي -11
ا ، متتا يألتك ل تةاقءلتت2030متتن شخصتع قتتك يصتام بستتوء التغذيتة حبلتتول  تا   اواحتكل  ا، فت ن شخصلتتهتو  ليتت  متا

ويت لتا ستوء التغذيتة يف أشتكال  .2030  تا  مع اهلك  املتمال يف إهناء تافة أشكال ستوء التغذيتة حبلتول اسافرل 
الستتمةة.  تتكت هتتي: يقتتو التغذيتتة )يقتتو التتوزن والتقتتز  واهلتتزال(  والتتةقو يف املغتتذيات الكقيقتتة  والتتوزن الزائتتك و 

ك ضتتمن البلتت ا  متقكمتتة أ  ياميتتة، وقتتك توجتتك معلتتوتتت أر أشتتكال ستتوء التغذيتتة تلتتن يف البلتتكان تافتتة، ستتواء أتايتت
 واجملتمع واألسرت والفرد يفس .

 
مليتون  800:  لا املستوى العاملي، وبالرغغ من التقك  احملرز خال العقود املةصرمة، ال يزال حوا، يقو التغذية -12

أن  يف حتع 4اخلامستة يعتايون متن التقتز  ستن   دونمليتون طفتل  155شخو يعايون متن يقتو التغذيتة، وال يتزال 
متتن الوفيتتات يف  تتكاد  ايف املائتتة تقريبلتت 45. ويعتتترب يقتتو التغذيتتة الستتبب يف 5مليتتون يستتمة يعتتايون متتن اهلتتزال 52

أمتا أزمتة اجملا تة الراهةتة يف أربعتة  متن الألترصة التكييا  التكخلاملتوسطة األطفال دون اخلامسة، ال سيما يف البلكان 
 من هذا التقك  تذلن. ابعءل  تعيقبلكان )يي ريا والصومال وجةوم السودان واليمن( فقك 

 
تعين املتةاول غتر الكتايف متن الفيتاميةتات واملعتادن. أمتا املغتذيات الكقيقتة  املغذيات الكقيقة حاالت الةقو يفإن  -13

اليت تألكل مصتكر القلتق األتترب يف جمتال الصتحة العامتة فهتي الفيتتامع أ واحلكيتك واليتود. فتةقو الفيتتامع أ هتو 
وفتتات جتتراء الستتبب الرئيستتي للعمتتا التتذ  ميكتتن جتةبتت  لتتكى األطفتتال، وهتتو يزيتتك متتن خطتتر التعتتر  لدمتترا  وال

اإلصابات املرضية. تما أن  فقر الك  الةاجغ  تن التةقو يف احلكيتك، يألتكل مصتكر قلتق تبتر للعكيتك متن الةستاء 
 حول العام إص ي د  إىل تك  القكرات املعرفية واإليتاجية يف العمل. وبوسع يقو اليود خال احلمل أن ي أر يف

األخترى اهلامتة فهتي الفيتتامع د  حتاالت التةقوك احليتات. أمتا الصحة العقلية لدطفتال، وحتح يف بقتائهغ  لتا قيت
   والفوالت والكالسيو  والزين. 12والفيتامع م 

                                                      
من مستافة تألارها، ضأ  املةاطق انغرافية اليت يكون فيها وصول املقيمع إىل الغذاء مقيكال أو معكومال جراء غيام يقال دخول األغذية" أو تك  اي 2

 ايتقال  ملية.
 وصول إىل األغذية "الصحية" قليل.أ  املةاطق اليت فيها فائض من األغذية "غر الصحية" وحيث ال 3
 هذا م شر إىل يقو التغذية احلاد.و أ  أن وزهنغ متكن بالةسبة إىل سةهغ  4
 هذا م شر إىل يقو التغذية احلاد.و أ  أن وزهنغ متكن بالةسبة إىل سةهغ  5
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يف ارتفتتاو ستتريع ويتت أران يف البلتتكان تافتتة. فقتتك تزايتتكت معتتكالت الستتمةة حتتول العتتام  التتوزن الزائتتك والستتمةةوإن  -14
مليتتار  9.1، تتتان  تتكد هائتتل متتن األشتتخاء الراشتتكين بلتت  2014. ويف  تتا  1980يفتتوق الءتتعف مةتتذ  تتا   امبتت

، تتتتان 2014مليتتتون شتتتخو مصتتتام بالستتتمةة. ويف  تتتا   600يستتتمة، يعتتتا  متتتن التتتوزن الزائتتتك، ومتتتن ضتتتمةهغ 
هت الء يف أفريقيتا ويصتفهغ  ربتعسن اخلامسة يعا  متن التوزن الزائتك، ويعتي   دونمليون طفل  41توا، يقكر حب ما

 ماتتل الغتتذائي، بتتالةما واملرتبطتتة املعكيتتة غتتر األمتترا  بازديتتاد املتصتتا كت املعتتكالت تلتتن وتتترتبا يف آستتيا. اتقريبلتت
 زيتتكمب التتوزن، يقتتو متتن أتاتتر اليتتو  والستتمةة الزائتتك التتوزن ويتترتبا . الستتكر  وداء القلتتب شتترايع وأمتترا  الستترطان

 العام. حول الوفات حاالت من
 

ضتتتة بوجتتت  بنستتترها، وبوستتتع تنأراتتتت  أن جتتتتك  لتتتا أجيتتتال. وم تتتة جممو تتتات معر  ويتتت أر ستتتوء التغذيتتتة يف دورت احليتتتات  -15
خاء لسوء التغذية، مبا فيها تلن اليت لكيها احتياجات حمكدت متن املغتذيات يف املراحتل احلرجتة متن دورت حياهتتا 

املةا تة املعرضتة   ، واملرضتا وصو عستة)مال صغار األطفال، والفتيات املراهقات والةستاء احلوامتل واملرضتعات، وامل
للخطتتر( أو اجملمو تتات املهمألتتة غتتر املتحكمتتة بالكامتتل بنطاطهتتا الغذائيتتة )ماتتل فقتتراء املتتكن والريتتف، فءتتال  تتن 

ستتوء التغذيتتة ختتال أول ألتتف يتتو  متتن احليتتات متتن احتمتتال اإلصتتابة بتتاألمرا   يزيتتكو  بعتتض الستتكان األصتتليع(.
 تتن إمكايتتاهتغ الوراأيتتة  ال في علهتتا  لتتا مستتتويات تقتتل تاتترل فتتامتتن الةمتتو التتذهين وانستتك  لدط والوفتتات، وصتتك  

 تكا يات هامة  لا حياهتغ بنسرها.الكاملة، ما يرتب 
 

وترتبا الةلغ الغذائية التقليكية يف الوقت  التراهن بتن لا معتكل اليتألتار يقتو التغذيتة، مبتا يف صلتن التقتز  واهلتزال  -16
والوفيات دون سن اخلامسة، فءال  ن أ لا معتكل اليتألتار التةقو يف املغتذيات الكقيقتة ولكتن مبستتويات أدا 

، التغذيتتة تافتتة بتتالتزامن يف التتةلغ الغذائيتتة املختلطتتة الراشتتكين. وتوجتتك أ بتتاء ستتوء لتتكىمتتن التتوزن الزائتتك والستتمةة 
 لتتتا مستتتتوى حتكيتتتك أولويتتتات السياستتتات والتتتربام  الراميتتتة إىل معانتتتة تلتتتن األ بتتتاء املتعتتتكدت.  ايألتتتكل حتتتتكيل  امتتت

ا، تتترتبا التتةلغ الغذائيتتة احلكياتتة مبستتتويات أدا متتن يقتتو التغذيتتة والتتةقو يف املغتتذيات الكقيقتتة، ولكةهتتا وأختترل 
 ا مبستويات أ لا من الوزن الزائك والسمةة.ترتب

 
 المرحلة اال تقالية لأل ماط الغذائية

 
وطتتتو  وستتتع احلءتتتر ختتتال العقتتتود األختتترت. فمتتتع العوملتتتة والت استتتريع اطتتتال الغذائيتتتة حتتتول العتتتام تغيت تتترل شتتتهكت األ -17

 التتكخل، ربتتترب الةتتات بيئتتات أغذيتتة جكيتتكت، ويوستتعون خيتتاراهتغ الغذائيتتة ويةو تتون أطتتاطهغ الغذائيتتة يف االجتتتاهع
   اإلجايب والسليب  لا حك سواء.
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 ليهتا احلبتوم أو التتكريات  تستيطرغذائيتة،  اأطاطلتيتبتع العكيتك متن الفقتراء ففتي بعتض البلتكان املةخفءتة التكخل،  -18
أن األغذية التقليكيتة ماتل البقتول حع  املغذيات الكقيقة، لسهولة احلصول  ليها وتك  سعرها. ويف وتتسغ بتك 

بعتض الةتواقو يف املغتذيات، فت ن بعتض الفاتهتة  رجية املةألتن، تستك  احلاملورقة واألغذية  اروالفاتهة املوةية واخلء
 ادت ما تبقا مكلفة ومتعذرت املةال. ومع ارتفتاو ، ة املصكرالطازجة األخرى، فءال  ن األغذية احليوايي ارواخلء

، يتزايتتك بألتتكل  تتا  استتتهاك األغذيتتة املتترتبا باألطتتال الغذائيتتة الصتتحية وغتتر الصتتحية  لتتا حتتك تدختتل األستتر 
بةستبة أقتل  لتا احلبتوم األساستية فيمتا تزيتك متن ا تمادهتا  لتا  اال تمتادعاليتة التكخل جيتل إىل السواء. فاألسر 
. بيتتتك أهنتتتا تتحتتتول تتتتذلن إىل استتتتهاك املزيتتتك متتتن األغذيتتتة الغةيتتتة اروالفاتهتتتة واخلءتتت ة املصتتتكراييتتتاألغذيتتتة احليو 

عاليتة الت هيتز واملعبتنت واملألتروبات احملتات بالستكر البالسكريات واألماح والتكهون املألتبعة واملقابلتة ماتل األغذيتة 
تزايتتك متتع يف فيفتتة وتةتتاول الطعتتا  ختتارج املةتتزل تمتتا أن اإلتاتتار متتن تةتتاول الوجبتتات اخلواللحتتو  احلمتتراء واجملهتتزت.  

 يف املةزل. إ كاد وجبات الطعا تراجع معكالت 
 

 التوستتع احلءتتر التغيتترات يف أستتلوم العتتي  ويف األطتتال الغذائيتتة جتتراء  إىل التغذيتتة مبرحلتتة ايتقاليتتةمتترور  يألتترو  -19
التوستع مبتوازات الستمةة تتزداد  امتة والعوملة والةمو االقتصتاد  وتتكا ياهتا  لتا الةتتائ  يف جمتا، التغذيتة والصتحة. ف

ختفتتي التةتتوو الكبتتر لدطتتال الغذائيتتة  أالالبلتتكان وتةتتامي أرائهتتا. إال أن تلتتن االجتاهتتات العامليتة جتتب  احلءتر  يف
االجتما يتتة واالقتصتتادية  واللتترو الغتتذائي والتتةلغ اإليكولوجيتتة حتتول العتتام التتذ  يعكتت  تةتتوو بيئتتات اإليتتتاج 

والاقافتتتات واملعتقتتتكات. وبوستتتع الكراستتتات بألتتتنن التتتةلغ الغذائيتتتة املتكيفتتتة متتتع ستتتياقها احمللتتتي، وحتتتول املعتتتار  
جكيتتكت ومستتارات باجتتتاش يلتتغ غذائيتتة  امتتكى آال  الستتةع، أن تقتتك  أفكتتارل التقليكيتتة املرتبطتتة هبتتا املرتاتمتتة  لتتا 

 أتار استكامة.
 

يف البلتتتكان الةاميتتتة متتتع يتتتتائ  كتلطتتتة  ة املصتتتكرويتوقتتتع حصتتتول زيتتتادات ملحوالتتتة يف استتتتهاك األغذيتتتة احليواييتتت -20
احليواييتة قتك يصتعب  لتا البلتكان املةخفءتة التكخل زيتادت استتهاك األغذيتة  حتع أيت  ختو التغذيتة: ففتي ما يف

املستويات الكفيلة بسك الةتواقو يف املغتذيات الكقيقتة، فت ن البلتكان املتوستطة والعاليتة التكخل معرضتة  املصكر إىل
مع ما يرتتب  لتا صلتن متن تتكا يات ستلبية  لتا الصتحة. ويبقتا  ة املصكرلإلفرال يف استهاك األغذية احليوايي

 ة املصتتكرإصتتاح مستتار تلتتن االجتاهتتات متتن الألتتواغل الكتتربى، ومتتا يتعلتتق بتتتكا يات إمتتكادات األغذيتتة احليواييتت
 إىل التتتنأرات املعقتتكت لتلتتن األغذيتتة يف الصتتحة واحلالتتة التغذويتتة والبيئتتة. ويف يلتتا  غتتذائي ا لتتا االستتتكامة، يلتترل 

حتتتكيات هامتتة يف جمتتال  أيءلتتامعتتوم ومتترتابا العةاصتتر، تطتترح مستتنلة التتتوازن بتتع صتتحة اإليستتان وصتتحة الكوتتتب 
 .املسنلةمفيكت ملعانة هذش  اا الغذائي املتوسطي، أفكارل بعض األطال الغذائية، مال الةم تقك السياسات: 

 
وتبقا سامة األغذية  لا جايب تبر من األمهية. فتك  مستويات سامة إمكادات األغذية ورداءت يو يتة امليتاش  -21

يستتامهان يف حتتاالت اإلستتهال واألمتترا  غتتر املعكيتتة األختترى يف تتتل متتن األحيتتاء الفقتترت يف املتتكن ويف املةتتاطق 
يف املائتتة متتن  تتبء األمتترا  املةقولتتة  40ملتتون إص يتح ، رضتتةالريفيتتة. واألطفتتال دون ستتن اخلامستتة هتتغ األتاتتر 

لعكيتتتك متتتن البلتتتكان املةخفءتتتة ابواستتتطة األغذيتتتة. وميكتتتن لغيتتتام البتتتت التحتيتتتة مبتتتا يف صلتتتن سلستتتلة التربيتتتك، يف 
التتكخل، أن جعتتل األغذيتتة القابلتتة للتلتتف غتتر آمةتتة وأن يزيتتك متتن احتمتتال ايتقتتال املمرضتتات  لتتا طتتول سلستتلة 

ا لتعزيتتتز االستتتتامارات املطلوبتتتة ولتصتتتميغ اللتتتوائ  واملعتتتاير امل سستتتات القويتتتة ضتتترورية جتتتكل اإلمتتتكادات الغذائيتتتة. و 
   الغذائية وإيفاصها.
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 محركات تغيير النظم الغذائية
 

الةلغ الغذائية التيت تت أر يف التغذيتة واألطتال الغذائيتة وهتي:  يف تغيراتال صكد التقرير مخ  فئات رئيسية حملرتات -22
والبةيتتتة التحتيتتتة  احملرتتتتات السياستتتية واالقتصتتتادية   والتكةولوجيتتتاالبيولوجيتتتة والبيئيتتتة  االبتكتتتار و  احملرتتتتات الفيزيائيتتتة

 احملرتات الكميغرافية.و الاقافية  و  احملرتات االجتما ية
 

إيتاج األغذية بقوت  لا التةوو البيولوجي والةلغ اإليكولوجية، مبا يف صلتن،  يعتمك .البيولوجيةو  احملرتات الفيزيائية -23
. وتتتتزداد التتتةلغ الغابتتتات والتتتةلغ اإليكولوجيتتتة املائيتتتة واملةتتتاالر الطبيعيتتتة الألتتتبيهة بالفسيفستتتاء أيءلتتتاالزرا تتتة ولكتتتن 

تت الزرا يتتة  لتتا  تتكد صتتغر متتن احملاصتتيل "العامليتتة" مبتتا فيهتتا حماصتتيل احلبتتوم  اا تمتتادل و  اواإلمتتكادات الغذائيتتة جتايسل
والزيتتوت الرئيستتية. ويف الوقتت   يةتت  تت تت  املمارستتات الزرا يتتة أتاتتر فتتنتار وحتتو تكايتتف زرا تتة احملصتتول الواحتتك، 

ل ن متتن غتتال احلبتوم  لتتا املتتكى القصتتر ولكةت  صتتك متتن التةتوو البيولتتوجي املطلتتوم لدطتتااألمتر التتذ  قتتك صس ت
بتت ، فءتتال  تتن زيتتادت حتتكت موجتتات انفتتا  والفيءتتايات و تتكدها وإن تغتتر املةتتاق وتقل   عاليتتة انتتودت.الالغذائيتتة 

ستتتتو  تتتتت أر مجيعهتتتتا يف الصتتتتحة واإليتاجيتتتتة ويف قتتتتكرت التتتتةلغ اإليكولوجيتتتتة واجملتمعتتتتات واألستتتتر  لتتتتا الصتتتتمود، 
. ويةبغتتي للتتةلغ الغذائيتتة أن تتكيتتف متتع تغتتر املةتتاق، وميكةهتتا أيءتتا أن ستتيما بالةستتبة إىل الألتترائ  األضتتعف وال

 يف التخفيف من وطنت . بألكل ملحوظتساهغ 
 

ت .حمرتات االبتكار والتكةولوجيا والبةية التحتية -24 لعقتود لتحويتل الةلتا  الغتذائي ختال ا ارئيستيل  اشك ل االبتكتار حمرتل
تغتتر املةتتاق وشتت   يف التتل  يف تلبيتتة احتياجتتات الستتكان اآلختتذ  تتكدهغ يف التزايتتك  ااملةصتترمة، وستتو  يكتتون حيويلتت

طلتتب فقتتا املتتوارد الطبيعيتتة. أمتتا بةتتاء يلتتغ غذائيتتة أتاتتر استتتكامة متتن أجتتل تعزيتتز األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة، فلتتن يت
احلاليتتتة واستتتتخكامها، إىل التكةولوجيتتتات  لتتتا الوصتتتول أفءتتتل قتتتكرت  أيءلتتتاوتكةولوجيتتتات جكيتتتكت، وإطتتتا  احبوألتتت

حلتتتتول متصتتتتلة بستتتتياقها بالةستتتتبة إىل التتتتةلغ اإليكولوجيتتتتة احملليتتتتة، ومتكيفتتتتة متتتتع اللتتتترو  االجتما يتتتتة  ابتكتتتتارو 
 املغذيتتتةالاقافيتتتة احملليتتتة. وجتتتب زيتتتادت االستتتتامارات يف البحتتتو  ويف تطتتتوير احملاصتتتيل و االقتصتتتادية واالجتما يتتتة و 
احملاصتتيل املهملتتة واليتيمتتة(، بتتكالل متتن الستتلع األساستتية الرئيستتية.  والبقتتول، ياهيتتن  تتن ارالفاتهتتة واخلءتت ماتتل)

ما خو األمن الغذائي والتغذية والصحة وستبل  ا الةلر يف القيود ويف املخاطر احملتملة للتكةولوجيا يفويةبغي أيءل 
متن الوصتول  نميتعلبةيتة التحتيتة، ال ستيما التيت ختتو يقتل األغذيتة، وأن يتتمكن احتسع ااملعيألة والبيئة. ويةبغي 
 إليها بصورت متكافئة.

 
 إن القيتتتتادت، فءتتتتال  تتتتن آليتتتتات احلوتمتتتتة الألتتتتاملة، متتتتن املستتتتتوى العتتتتاملي إىل .احملرتتتتتات السياستتتتية واالقتصتتتتادية -25

متن أجتتل: االستتامار يف التتةلغ الغذائيتة املستتكامة  وتصتتميغ السياستات والتتربام   ااملستتويات احملليتة، ضتترورية جتكل 
وتةفيذها هبك  تعزيز الةلغ الغذائية، وحتستع األطتال الغذائيتة وتعزيتز األمتن الغتذائي والتغذيتة، وختطتي االختتال 

احملرتات السياستية واالقتصتادية   يف ميزان القوى. وتتطلب املساءلة وااللتزا  املستكا  إرادت سياسية تبرت. وتتءمن
تتتذلن: العوملتتة واالستتتامارات األجةبيتتة والت تتارت  والسياستتات الغذائيتتة، مبتتا يف صلتتن اخلطتتول التوجيهيتتة الغذائيتتة 
القائمتتتة  لتتتا األغذيتتتة، والءتتترائب واإل ايتتتات  وأستتتعار األغذيتتتة وتقلتتتب األستتتعار  وحيتتتازت األراضتتتي  والةزا تتتات 

االت الةتتزاو واألزمتتات املمتتتكت، متتة حاجتتة ماستتة إىل التتتكخات املرا يتتة للتغذيتتة التتيت واألزمتتات اإليستتايية. ويف حتت
وحتستتع األمتتن  تتتربا االستتت ابة اإليستتايية باستترتاتي يات أطتتول أجتتال، لتعزيتتز قتتكرت التتةلغ الغذائيتتة  لتتا الصتتمود

   الغذائي والتغذية.
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تعكتت  تتتذلن ف هنتتا أهنتتا شخصتتية بتتالعمق،  متتعإن اخليتتارات الغذائيتتة للفتترد،  .الاقافيتتةو  احملرتتتات االجتما يتتة -26
الغتتذاء جتتزء مهتتغ متتن الاقافتتة، ال ستتيما للستتكان األصتتليع: فتتنيواو و الاقافتتات والألتتعائر والتقاليتتك االجتما يتتة. 

وحتتتتكد اهلويتتتة  للتقاليتتتكالغتتتذاء التتتيت يستتتتهلكها وطريقتتتة إ تتتكاديا وتةاوهلتتتا إياهتتتا، ومتتتع متتتن، وأيتتتن، هتتتي "كتتتازن" 
الاقافية. وتقو  الةلغ الغذائية وبيئات األغذية بصورت متواصلة بالتنأر يف الاقافات والتقاليك والعك  صتحي . 

بوستتع الةستتاء إص أمتتا العاقتتات بتتع انةستتع واأل تترا  فمتتن أبتترز حمرتتتات بيئتتات األغذيتتة واألطتتال الغذائيتتة. 
رن يف احلالتتتة التغذويتتتة يتتت أ   انهتتتة الرئيستتتية لتقتتتك، الر ايتتتة، فهتتتن التتتتنأر يف التتتةما الغتتتذائي لدستتترت، وبصتتتفتهن

ألطفتتاهلن. وبالتتتا، فتت ن جكتتع الةستتاء والفتيتتات متتن ختتال التعلتتيغ والتو يتتة والوصتتول إىل املتتوارد واخلتتكمات، 
  امل رئيسي لدمن الغذائي والتغذية.

 
والةتتزوح والته تتر القستتر ،  وستتع احلءتتر األ متتار والتتستتبب الةمتتو الستتكا  وتغتتر  توزيتتع  .احملرتتتات الكميغرافيتتة -27

بتغيتترات جذريتتة يف التتةلغ الغذائيتتة واألطتتال الغذائيتتة ختتال العقتتود املاضتتية، وستتو  تبقتتا متتن احملرتتتات الرئيستتية 
فتت ن صلتتن ستتي عل مكافحتتة انتتوو وستتوء التغذيتتة  ايرتتتتز يف أدشتتك البلتتكان فقتترل ومبتتا أن الةمتتو الستتكا   مستتتقبال.

 لتتا التتةلغ الغذائيتتة متتن  اا إضتتافيل ضتتغطل  وستتع احلءتتر أصتتعب بالةستتبة إىل احلكومتتات. ومتتن املتوقتتع أن ميتتارت الت
خال زيادت الطلب  لا تةوو أترب لدغذيتة. وستو  ميلتي طلتب املتكن بألتكل متزايتك األغذيتة احملتكدت التيت  لتا 

ألمتن الغتذائي أن يكتون يعتكا  اوميكتن الا تها وتيفية جتهيز تلن األغذية وتوزيعها وتستويقها. املةت ع الريفيع زر 
 تكد األطفتال التذين يةزحتون  بألتننومتة قلتق متزايتك  ا للةزوح والته ر القستر  ويتي تة هلمتا.يف الوق  يفس  سببل 

ية جراء الةزا ات، ويواجهتون بألتكل متزايتك خطتر ستوء التغذيتة، بستبب  تك  الوصتول إىل األطتال الغذائيتة الصتح
 فءال  ن اخلكمات االجتما ية.

 
 االتجايات ا يجابية للنظم الغذائية واأل ماط الغذائية والتغذية

 
العكيتتك متتن التتربام  والسياستتات الوا تتكت التتيت هتتتك  إىل خفتتض األ بتتاء املتعتتكدت لستتوء التغذيتتة، إىل  احاليلتتربءتتع  -28

 تترب سلستتلة اإلمتتكادات -متعتتكدت للتتتكخل  ا. وتتتتي  التتةلغ الغذائيتتة يقاطلتتطبيتتق التتتكرجيواالمتحتتان والت االختبتتار
 ترب احملرتتتات املتةو تة التتيت تتت أر  اأيءلتتوضتمن البيئتتات الغذائيتة، وهتتي تتصتل بستتلوك املستتهلكع. والتتتكخل مكتن 

 مباشرت أو غر مباشرت.بصورت الةلغ الغذائية،  يف
 

،  تترب استتتحكا  يقتتال التغذيتتة بصتتورت إجابيتتة وستتلبية معلتتالغذائيتتة وا األطتتاليف  سلستتلة إمتتكادات األغذيتتةوتتت أر  -29
دخول وخروج للتغذية ت أر يف القيمتة التغذويتة للغتذاء املةتت . وتألتكل ساستل اإلمتكادات يقطتة ميكتن استتغاهلا 
من أجل حتسع التغذية بواسطة الزرا ة، وال سيما من خال يلغ اإليتاج التقليكية اليت ترتتز  لتا األغذيتة الغةيتة 

وهتتي تلهتتا أيألتتطة -إلمتتكادات يف تيفيتتة جتهيتتز األغذيتتة وتوزيعهتتا وتستتويقها باملغتتذيات الكقيقتتة. وتتت أر ساستتل ا
أن ت أر يف انودت التغذوية لدغذية املتاحة يف بيئة غذائية معيةتة. وبوستع التو يتة التغذويتة لل هتات الفا لتة  ميكن

   التغذية اليت تكخل إىل السلسلة.  لا طول سلسلة اإلمكادات أن حتفزها  لا تعليغ مستوى
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ع شراء واستتهاك املزيتك متن األغذيتة املغذيتة والصتحية. و لتا الترغغ متن ستهلكللم بيئات األغذية احملسةةوتتي   -30
وال ستتتيما يف البيئتتتات -أن جممو تتتة تبتتترت متتتن األحبتتتا  تصتتتف بيئتتتات األغذيتتتة يف البلتتتكان صات التتتكخل املرتفتتتع 

. وتتءتمن العوامتل ال املتوستا واملتةخفض أقتل  تكدل الكخف ن  كد البحو  املتاحة حول البلكان صات -احلءرية 
اليت حتك من الوصول إىل األطعمة املغذية والصحية، القيتود االقتصتادية وقلتة املعرفتة، وتتك  الطلتب الةتاجغ  ةهتا. 
بيتتك أن السياستتات والتتربام  التتيت ترتتتز  لتتا بيئتتة األغذيتتة قتتك يفتتذت حتتول العتتام، مبتتا يف صلتتن التتةه  الراميتتة إىل: 

وتوفر اخليارات الصحية يف امل سسات العامة  صحار  الغذاء  والصحية يف  حتسع الوصول إىل األطعمة املغذية
واملواصتتتفات والءتتترائب واإل ايتتتات والسياستتتات  األيلمتتتةوتألتتت يع األطتتتال الغذائيتتتة األتاتتتر صتتتحية متتتن ختتتال 

 والتوسيغ واإل ايات. الت ارية
 

وتتت د  . أتاتر ستتكامةمإىل خيتارات غذائيتة صتحية و  توجت  املستتتهلكعأن واملعلومتات والتاقيتف  األيلمتةوبوستع  -31
احلمات اإل امية واالتصال اهلتاد  إىل تغيتر اجتمتا ي وستلوتي، وتت د  بترام  احلمايتة االجتما يتة واخلطتول 

يف زيتتادت التو يتتة والتتتنأر يف ستتلوك املستتتهلكع. وتفيتتك األدلتتة أن  اذائيتتة القائمتتة  لتتا األغذيتتة، دورل التوجيهيتتة الغ
بألتنن  اام  االتصال جب أن تتءتمن أفكتارل لومات والتو ية وحكها قك ال ت د  إىل تغيرات ملحوالة، وأن بر املع

 يأمتا الترتوي  لدغذيتة التقليكيتة والطهتخطوات قابلة للتطبيق، من أجل تغير العتادات لكتي تصتب  أتاتر فعاليتة. 
 ، فكلهتتا أمتتور تفيتتك يفالصتتحية طتتال الغذائيتتةوجكتتع املستتتهلكع، ال ستتيما الةستتاء متتةهغ، ليكويتتوا مةاصتترين لد

 التنأر يف اخليارات الغذائية.
 

يواج  التحكيات اخلاصة ب ، ولكن نميعها القتكرت  اا أ  حكيال ا أ  كتلطل ل يلا  غذائي، سواء أتان تقليكيل وإن ت -32
 لتتا فتتت  مستتارات حمتتكدت باجتتتاش االستتتكامة واألطتتال الغذائيتتة األتاتتر صتتحية التتيت تعتتزز األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة، 
اآلن ويف املستتتقبل. وال جتتب الةلتتر إىل التتةلغ الغذائيتتة "احلكياتتة"  لتتا أهنتتا اهلتتك  الةهتتائي. فتت ن التتةلغ الغذائيتتة 

لصايعي السياسات. وحتتتاج أيتواو  إهلا تقليكية ويلمها املعرفية املتصلة هبا جلن قيمة ضمةية وقك تكون مصكر ال
األمتن  ولكتي تعتززأتاتر ا غذائيتة صتحية الةلغ الغذائية الااأة تلن مجيعها إىل حتسيةات مكيفة لكتي تقتك  أطاطلت

 الغذائي والتغذية لل ميع.
 

يةبغتتي للسياستتات والتتربام  أن ترتتتز  لتتا إتاحتتة أطتتال غذائيتتة صتتحية والقتتكرت  لتتا  ،ليكيتتةالتتةلغ الغذائيتتة التقيف  -33
بلوغهتتتا. وقتتتك يةطتتتو  صلتتتن  لتتتا استتترتاتي يات حلمايتتتة املتتتزار ع وال ستتتيما أصتتتحام احليتتتازات الصتتتغرت، التتتذين 

الصتافع لدغذيتة، واملعرضتع بوجت  ختاء للصتكمات اخلارجيتة. وبوستع  ينرت ألتيكويون يف أغلتب األحيتان متن امل
ألغذيتة وب دمتاج ايقتل بتستهيل و  ازين التيت تستم  بتختزين أتاتر أمايلتاالستامارات يف البةية التحتيتة ومةألت ت التخت

يةبغتتتي يف تلبيتتتة احتياجتتتاهتغ التغذويتتتة. و  أيءلتتتاالتكةولوجيتتتات ماتتتل تتتتك يغ األغذيتتتة وجتهيزهتتتا، أن تستتتا ك الةتتتات 
أن تك غ توفر األطتال الغذائيتة الصتحية بنستعار مقبولتة، مبتا يف صلتن األغذيتة الغةيتة بالربوتيةتات  أيءلاللتكخات 

   وباملغذيات الكقيقة.
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وحتستتع البةيتة التحتيتتة  يتةذاألغتكتستي السياستتات والتربام  الراميتتة إىل تعزيتز ستتامة  ،التةلغ الغذائيتة املختلطتتةيف  -34
أمهيتتةل معيةتتة وال ستتيما يف القطتتاو غتتر الرةتتي. ياهيتتن  تتن أن تلتتن التتةلغ الغذائيتتة قابلتتة لتحستتيةها تتتذلن  تترب 
تطبيتتتق حتتتوافز ستتتعرية )متتتاال متتتن ختتتال الءتتترائب واإل ايتتتات( وفتتتر  القيتتتود  لتتتا التستتتويق، وحتستتتع التوستتتيغ، 

ملغذيتة وحتوافز تقستيغ املةتاطق لزيتادت الوصتول إىل جتتار الت زئتة التذين واحلمات الرتوجية والتحفيز  لا األطعمة ا
 ةخفءة الكخل.امليبيعون األطعمة املغذية يف املةاطق 

 
يةبغتتتي لصتتتايعي السياستتتات أن يرتتتتزوا  لتتتا تألتتت يع إتاحتتتة األطتتتال الغذائيتتتة املةو تتتة ، التتتةلغ الغذائيتتتة احلكياتتتةيف  -35

. و ليهغ الستعي اضعفل والصحية والقكرت  لا الوصول إليها، وال سيما بالةسبة إىل األشخاء املهمألع واألتار 
التيت تةت هتا )أ  متن  قليلة املغذيات،  رب استهكا  القطا اتالعالية الت هيز و الإىل احلك من استهاك األغذية 

ختتتتال فتتتتر  قيتتتتود  لتتتتا التستتتتويق، وقيتتتتود  لتتتتا احملتتتتتوى، واشتتتترتال صتتتتتر حمتتتتتوى األغذيتتتتة متتتتن التتتتكهون املقابلتتتتة 
( فءتتال  تتن استتتهكا  املستتتهلكع )متتن ختتال اإل ايتتات والءتترائب بطاقتتات التوستتيغوالستكريات املءتتافة  لتتا 

يتتف متتن بعتتض التبعتتات الستتلبية  لتتا الصتتحة التتيت سياستتات التخفهتتذا الةتتوو متتن الوالتاقيتتف التغتتذو (. فبوستتع 
 تبا  امة بالةلغ الصحية احلكياة.تر 

 
 ترجمة األدلة إلى  فعال

 
 لهةاك حتفيز قتو   لتا العمتل، ولكتن هةتاك  وائتق  تكت تعترت  وضتع سياستات وبترام  فعالتة وتةفيتذها. فالعمت -36

يتطلتتب اال تترتا  بتتاحلق يف الغتتذاء، ومتتة  األولويتتة هلتتذا املةلتتور القتتائغ  لتتا احلقتتوق بالةستتبة إىل أتاتتر الألتترائ  
ه  أن التعهكات األخرت اليت قطعتها احلكومات، وأهكا  التةمية املستتكامة يفستها، تألتكد  لتا التة  ومع . اضعفل 

عتتتك هبتتتذا احلتتتق. وتطتتترح صتتترا ات القتتتوى حتتتتكيات، القائمتتتة  لتتتا احلقتتتوق، فتتت ن العكيتتتك متتتن البلتتتكان م يعتتترت  ب
تستتتتخك  شتتترتات األغذيتتتة  تتترب الوطةيتتتة قوهتتتتا االقتصتتتادية لعرقلتتتة العمتتتل السياستتتي الرامتتتي إىل حتستتتع التتتةلغ  إص

األهكا ، وهو صصل حع ختتلتف سياستات أو مارستات الفترد  يعيقواألطال الغذائية. تما أن تءارم املصاحل 
الصتتتحية والتغذويتتتة. وتألتتتمل األمالتتتة البتتتارزت تستتتويق األغذيتتتة واملألتتتروبات يف بيئتتتات  أو امل سستتتة  تتتن األهتتتكا 

األغذية غر الصحية، والرتوي  اإل ا  لدغذية الغةيتة بالتكهون والستكريات واألمتاح التيت تستتهك  األطفتال، 
 قيا  القطاو بتمويل حبو  مةحازت.فءال  ن 

 
تتمتتتتع فيهتتتا احلكومتتتات بتتتاإلرادت السياستتتية فءتتتال  تتتن التةستتتيق واملستتتاءلة  أمتتتا البيئتتتات التمكيةيتتتة فهتتتي تلتتتن التتتيت -37

. وإن الطبيعتة ألترائ  األتاتر ضتعفال واالست ابات الفعالة املطلوبة لتحسع التغذيتة وتلبيتة احتياجتات املهمألتع وال
سات والةلتا . والتةستيق  لا مستوى الفرد وامل س اا وتةسيقل ا تعاوييل ا ات لسوء التغذية تتطلب التزامل تعكدت القطامل

ضرور   لا املستوى العمود  )بع الوزارات املختلفتة ومتن املستتوى التوطين إىل احمللتي( واألفقتي  لتا حتك ستواء 
تعتتتاريف واضتتتحة ألدوار  أيءلتتتا)أ   تتترب القطا تتتات وأصتتتحام املصتتتلحة املتعتتتكدين(. ويستتتتوجب التةفيتتتذ الفعتتتال 

متتتتة  لتتتتا الاقتتتتة والألتتتتمولية والألتتتتفافية والتحقتتتتق. وتعتمتتتتك ، ومستتتتاءلة قائتافتتتتة  ومستتتت وليات أصتتتتحام املصتتتتلحة
    لا اإلشرا  والرصك. أيءلااالست ابات الفعالة 
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متن االستتامار يف التغذيتة ويف التمويتتل ويف القتكرات البألترية واحلرتتات االجتما يتتة  اوستو  يتطلتب الة تاح مزيتتكل  -38
واالئتافتات والألتتبكات. ويستتوجب حتستتع األمتتن الغتذائي والتغذيتتة استتامارات تبتترت، ولكتتن ميكةت  تتتوفر مةتتافع  

  يف البلتتكان تبتترت  لتتا املتتكى البعيتتك متتن حيتتث خفتتض التكتتاليف املتعلقتتة بالصتتحة وتألتت يع الةمتتو االقتصتتاد
 توسطة الكخل من الألرصة الكييا.امل

 
 اجمتتكيل التغذيتتة  لويةبغتتي لدوستتال املعةيتتة بالتغذيتتة استتتغةا  هتتذش املرحلتتة نعتتل  قتتك األمتتغ املتحتتكت للعمتتل متتن أجتت -39

هلتذا اهلتك ، يةبغتي للم تمتع التكو، أن يتبتت أهتكا  التةميتة  اقتو . وإيفتاصل صا أأتر ا وحو العمل امللمتوت و وموجهل 
أشتتتكال ستتتوء التغذيتتتة بتتتالتزامن. وستتتيتطلب صلتتتن متتتن مجيتتتع متتتن  مجيتتتعمتتتا بيةهتتتا، ومعانتتتة  املستتتتكامة بتتتالرتابا يف

وا إىل العمتتتل. ويةبغتتتي تقيتتتيغ انهتتتات الفا لتتتة  لتتتا التتتةلغ الغذائيتتتة وواليتتتة األمتتتن الغتتتذائي، أن يهب تتت عيتفتتتا لون متتت
ستتتتوى سلستتتلة إمتتتكادات األغذيتتتة والبيئتتتة الغذائيتتتة، ستتتواء أتايتتت  تبتتترت أ  صتتتغرت احل تتتغ، ود مهتتتا متتتن أجتتتل م

املستتهلكع االيتقال وحو الزرا ة والةلغ الغذائية املرا ية للتغذية. وجب تكييف احللول لكتي تواتتب تغتر  طلبتات 
  وتفءياهتغ وأصواقهغ.



 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 (2017سبتمرب/أيلول  8املوجز والتوصيات ) :مقتطف من التقرير

 

/61 12 

 التوصيات
 

التتتكرجي للحتتق يف  اإل متتالليتتة التتيت تستتكمل الةتتتائ  الرئيستتية هلتتذا التقريتتر، مباابتة مستتامهة يف تعتترب جممو تتة التوصتتيات التا
ختو الصتحة والتغذيتة  متا الغذاء الكايف والتغذية. فتالةلغ الغذائيتة تصتي  األطتال الغذائيتة للةتات والةتتائ  التيت صققوهنتا يف

 سامة الكوتب ويف استقرار األمغ.ورفاههغ بصورت  امة. تما أن طريقة إيتاج األغذية وتوزيعها واستهاتها ت أر يف 
 

 التوصيات الشاملة
 
 تعزيز إد اج مسألة التغذية في السياسات والبرامج والميزا يات الواطنية -1
 

 المعنيين:عاون مع  صحاب المصلحة على ال ول، بالت
 

اال تترتا  بتةتتوو التتةلغ الغذائيتتة )التقليكيتتة واملختلطتتة واحلكياتتة( وتصتتميغ سياستتات وبتترام  متصتتلة بستتياقها  )أ(
 ةلغ واألطال الغذائية املتةو ة.وتك غ تعاي  ال

 وطةية للتةمية والصحة واالقتصاد.وإدراج هن  الةلا  الغذائي الذ  يرتز  لا التغذية ضمن اخلطا ال )م(
، ترتتتز  لتتا حتستتع وتيستتر حتتوار شتتامل، ووضتتع استترتاتي يات تغذويتتة  لتتا املستتتويع التتوطين واحمللتتي )ج(

 .بيئات األغذية
وتألتتت يع اتستتتاق السياستتتات متتتن أجتتتل حتستتتع األطتتتال الغذائيتتتة والتغذيتتتة متتتن ختتتال التةستتتيق املعتتتزز  تتترب  )د(

والةلافتتتة، والصتتتحة والتعلتتتيغ والسياستتتات امليتتتاش واإلصتتتحاح و القطا تتتات، مبتتتا يألتتتمل الزرا تتتة والبيئتتتة والطاقتتتة 
 التةمية االقتصادية واالجتما ية.الءريبية و 

املخصصة لإليفاق  لتا التغذيتة يف امليزاييتات الوطةيتة والستعي إىل أتترب تت زر مكتن متن أجتل  احلصةوزيادت  )ه(
 .لا الزرا ة و لا الةلغ الغذائيةحتسع الةوات  التغذوية ضمن حكود اإليفاق احلا،  

وحتستتتع التاقيتتتف الغتتتذائي والتغتتتذو  يف أوحتتتاء اجملتمتتتع متتتن ختتتال التتتربام  التاقيفيتتتة الألتتتعبية وغرهتتتا متتتن  )و(
 اخلطا املائمة.

 تتترب االستتتامار يف قتتتوت  املتتة م لفتتة متتتن ختترباء التغذيتتتة، و تترب تاقيتتف جيتتتل جكيتتك متتتن  القتتكراتوحتستتع  )ز(
 ئيي التغذية ضمن الةلا  الغذائي.أخصا

 
 التعاون العالمي من  جل وضع ح  للجوع ولسوء التغذيةتعزيز  -2
 

  ول وللمنظمات الح ومية ال ولية:ينبغي لل
 

املسا كت اإلطائية الرةية من أجل د غ يلغ غذائية أتار استتكامة، ومعانتة تافتة أشتكال ستوء  حصةزيادت  )أ(
 املعكية املتصلة بالةما الغذائي.التغذية ومةع األمرا  غر 
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، و تتترب اإلطتتتائي األبعتتتك متتتكىوتفتتتاد  اجملا تتتات املتتتكمرت واملكلفتتتة  تتترب تقويتتتة التتتةلغ الغذائيتتتة احملليتتتة والتتتك غ  )م(
 عات احمللية وقكرهتا  لا الصمود.االستامار يف املسا كات اإليسايية اليت تك غ قكرات اجملتم

 

  ماط الغذائيةتناول تأثيرات االت ا ات التجا ية واالستثما ية في بيئات األغذية واأل -3
 

  ول والمنظمات الح ومية ال ولية:ينبغي لل
 

تعتتتكدت األطتتترا  املاالتفاقتتتات الت اريتتتة واالستتتتامارية  أر  تتتتمتتتن ختتتال االستتتتعاية بتقيتتتيغ مستتتبق، ضتتتمان أال  )أ(
 يئات األغذية واألطال الغذائية. لا ب اوالاةائية، سلبيل 

تعتتتتكدت األطتتتترا  والاةائيتتتتة متتتتع السياستتتتات التغذويتتتتة املاالتفاقتتتتات الت اريتتتتة واالستتتتتامارية  اتستتتتاقوضتتتتمان  )م(
 ال إىل يلغ غذائية أتار استكامة.االيتق لا وتأل يعها 

 
 معالجة  قاط الضعف التغذوية لمجموعات مح دة -4
 

 ينبغي لل ول والمنظمات الح ومية ال ولية:
 

واملهمألتتة )مبتتا يف صلتتن صتتغار األطفتتال واملراهقتتات  الءتتعيفةحمتتكدت لءتتمان قتتكرت اجملمو تتات  تتتكابراختتتاص  )أ(
، واملرضتتا أو األشتتخاء املعرضتتة مةتتا تهغ للخطتتر، وفقتتراء األريتتا  ستتةعوالةستتاء احلوامتتل واملرضتتعات وامل

 وج  تا .أو حتقيقها ب اوالسكان األصليع(  لا بلوغ أطال غذائية متةو ة ومغذية ومةاسبة أقافيل 
 
 تحسين النتائج التغذوية عبر تعزيز حقوق النساء وتم ينهن   -5
 

 ينبغي لل ول والمنظمات الح ومية ال ولية:
 

املتتتوارد، مبتتتا يف صلتتتن متكافئتتتة للحصتتتول  لتتتا  افرصلتتضتتمان أن تتتتوفر القتتتوايع والسياستتتات للرجتتتال والةستتتاء  )أ(
 األراضي واملوارد املالية والتقةية واملياش والطاقة.

واال تترتا  بنمهيتتة  متتل الر ايتتة غتتر متتكفوو األجتتر بالةستتبة إىل الصتتحة البألتترية واألمتتن الغتتذائي والتغذيتتة،  )م(
وتامية . وتيسر إ كاد األطعمة املغذية  لا مستوى األسرت مع إدراك الوقت  التذ  يتطلبت  صلتن. وتألت يع 

 اية غر مكفوو األجر ضمن األسرت.إ ادت توزيع  مل الر 
ز مألتتارتة يستتاء األريتتا  وجاتتيلهن  لتتا مستتتويات صتتةع السياستتات تلهتتا بالةستتبة إىل األمتتن الغتتذائي وتعزيتت )ج(

 تغذية، لءمان مرا ات وجهة يلرهن.وال

بيئتتة جكيةيتتة لتألتت يع الرضتتا ة الطبيعيتتة وضتتمان أال يتت د  قتترار اإلرضتتاو الطبيعتتي إىل خستتارت  واستتتحكا  )د(
 الةساء ألمةهن االقتصاد  أو أل  من حقوقهن.
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 االعتراف بتضا ب المصالح ومعالجته  -6
 

 ال ولية و صحاب المصلحة اآلخرين:ينبغي لل ول والمنظمات الح ومية 
 

املصاحل واال رتا  هبا وتذلن بعاقات القوى غر املتوازية بتع أصتحام املصتلحة، حتكيك حاالت تءارم  )أ(
 ووضع آليات تألارتية، من أجل معانة تلن احلاالت يف صةع السياسات وتةفيذها.

حمتكدت، قابلتة للقيتات، ميكتن بلوغهتا، )أ   SMARTآليات للألفافية واملساءلة تستخك  م شرات  وضمان )م(
( وااللتزامتتات التتيت تتتتابع متتن ختتال يلتتغ رصتتك مةستتقة ومفتوحتتة لل ميتتع، متتن أجتتل وقيتت واقعيتة، حستتةة الت

 مةع تءارم املصاحل ومعانت .
مبتتتا يألتتتمل محايتتتة العلمتتتاء متتتن اإلجتتتراءات االيتقاميتتتة  غتتتر املتتتربرين والفستتتادالةفتتتوص التغذيتتتة متتتن   لتتتو محايتتتة  )ج(

 والرتهيبية، من خال قوا ك مةاسبة يتغ رصكها وإيفاصها بفعالية.
 
 تحسين جمع البيا ات وتقاسم المعا ف بشأن النظم الغذائية والتغذية -7
 

 ات المجتمع الم  ي:ينبغي لل ول والمنظمات الح ومية ال ولية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ومنظم
 

تألتت يع البحتتو ، املرتتتزت  لتتا التغذيتتة وصات الصتتلة بالسياستتات، التتيت تتةتتاول التتةلغ الغذائيتتة والطلتتب  لتتا  )أ(
لبيئتتتتات  احملتتتكدتتعتتتكدت التخصصتتتات، متتتن أجتتتل فهتتتغ احملرتتتتات والعوامتتتل املاألغذيتتتة، بواستتتطة هنتتت  التتتةلغ 

 قرارات.هذا الةوو من الاألغذية، واخليارات الغذائية فءال  ن الاغرات البارزت يف 
تعتكدت القطا تات )متن ختال الوصتول املفتتوح إليهتا  ةتك املقتءتا( املحتسع إتاحة وجودت الةلغ املعلوماتية  )م(

يتتتتة، متتتتن أجتتتتل حتستتتتع وضتتتتع التتتتيت تستتتت  ل األطتتتتال الغذائيتتتتة ومكويتتتتات األغذيتتتتة والبيايتتتتات املتصتتتتلة بالتغذ
 السبل املتوائمة نمع البيايات. السياسات واملساءلة، مبا يف صلن من خال تأل يع

واالستتتتامار يف التتتةلغ التألتتتارتية متتتن أجتتتل تقاستتتغ املعتتتار  وأفءتتتل املمارستتتات بتتتع أصتتتحام املصتتتلحة يف  )ج(
 صلية.فكرية والاقافية للألعوم األسلسلة إمكادات األغذية، مع احرتا  احلقوق ال

أ  قتتادت اجملتمعتتات احملليتتة  -باملعتتار  واخلتتربات واألفكتتار لدفتتراد متتن ختتارج الوستتا التغتتذو   واالستتتعاية )د(
واملتتت أرين يف وستتتائل التواصتتتل االجتمتتتا ي وقتتتادت الألتتتبام وأصتتتحام  املألتتترتين يف املتتتتاجر الكتتتربىوالطهتتات و 

 اء البلكيات واجملتمعات احمللية.املألاريع الألبام ورؤس
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 التوصيات عبر سالسل إم ادات األغذية وبيئات األغذية وسلوك المستهل ين
 

 تعزيز فرص تحسين األ ماط الغذائية و تائج التغذية على امت اد سالسل إم ادات األغذية -8
 

 ينبغي للح ومات والمنظمات الح ومية ال ولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الم  ي:
 

غذائيتتتة ا واملستتتامهة يف جتتتودت األطتتتال الالتتتيت تستتتاهغ يف إيتتتتاج أطعمتتتة مغذيتتتة ومتكيفتتتة حمليلتتت املبتتتادراتد تتتغ  )أ(
 وتةو ها، مبا يف صلن  رب:

 
 ود مها  الغ الرتا  الزرا ي اهلامة  امليل محاية ي 
 لتةوو البيولوجي الزرا ي احمللي وتوفر حوافز إليتاج أطعمة مغذية، ومحاية ا 
  املرا ية للبيئة الزرا ية اإليكولوجية وغرها من املمارسات الزرا ية وتوفر حوافز للممارسات 
 ا امتكاد ساسل إمكادات األغذية.والرتوي  لدطعمة املغذية واألطال الغذائية املستكامة  ل 

 
 ذائية وتعزيزها، مبا يف صلن  رب:ومحاية القيمة التغذوية  لا امتكاد ساسل اإلمكادات الغ )م(

 
  جممو تة مةو تة ، من أجل اقترتاح وداخلها ختو  املكن  ةكالرتابا بع العر  والطلب يف الريف و حتسع

متتتن األطعمتتتة املغذيتتتة للمستتتتهلكع، ود تتتغ االقتصتتتادات احملليتتتة بواستتتطة البتتتت التحتيتتتة واألستتتواق  أتاتتتر
 مبا يف صلن الت ارت اإللكرتويية والتكةولوجيات املائمة، 

  ن احلماية أو تءيف قيمة تغذوية سات وتكةولوجيات ت م  ووضع وتعزيز سياسات ومار 
  وتعزيز املمارسات والتكةولوجيات الرامية إىل حتسع السامة الغذائيتة وخفتض الفاقتك واملهتكر متن جتودت

 خاء للسمو  الفطرية.األغذية وإياء ا تبار 
 

 ن  رب:ا للمستهلن، مبا يف صلأن يكون إمكاد األغذية صحيل  وضمان )ج(
 

  بيتتتع األغذيتتتة، مبتتتا يألتتتمل بتتتائعي أطعمتتتة  ألصتتتحام حمتتتالتتتتوفر حتتتوافز ماليتتتة وتروجيتتتة لبتتتائعي الت زئتتتة و
الألارو، ألجتل بيتع أغذيتة آمةتة ومصتةو ة بكميتة أقتل متن الصتوديو  وبةستبة أ لتا متن الزيتوت الصتحية 

 ر اوالفاتهة واخلء
   ولتتوجي يتتائي وامليكروبيرصتتك متتن أجتتل خفتتض التلتتو  الكيمللومحايتتة صتتحة املستتتهلن  تترب وضتتع يلتتا

 إلمكادات األغذية واملياش 
  وحتستتع حوتمتتة ستتامة األغذيتتة والرقابتتة  ليهتتا متتن ختتال امل سستتات والسياستتات املائمتتة  لتتا

متتتتتن ختتتتتال االبتكتتتتتارات والتكةولوجيتتتتتات والتوستتتتتيغ أيءتتتتتا و امتتتتتتكاد ساستتتتتل إمتتتتتكادات األغذيتتتتتة 
 شرا .واملواصفات والرصك واإل
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 األغذية تحسين جودة بيئات -9
 

ستتةة متتن أجتتل لل ةتتة أن تةلتتر يف إمكاييتتة صتتياغة خطتتول توجيهيتتة طو يتتة حتتول بيئتتات األغذيتتة احمل يةبغتتي )أ(
 أطال غذائية صحية.

 
 ينبغي للح ومات والمنظمات الح ومية ال ولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الم  ي:

 
وتتتذلن جعتل األطعمتتة املغذيتتة أستتهل مةتتاالل وماءمتتة يف األمتاتن العامتتة )تاملتتكارت واملستألتتفيات وغرهتتا(  )م(

 املكرسية واألسواق الريفية من أجل توفر تةوو وجودت أ لا لدطال الغذائية.احلكائق املةزلية و  يف
تفيلتتة بتحستتع البيئتتة املبةيتتة بغيتتة التترتوي  لدطعمتتة املغذيتتة مبتتا يف صلتتن   أيلمتتةوتصتتميغ وتةفيتتذ سياستتات و  )ج(

 .الطعا ومستةقعات  صحار تقسيغ املةاطق واأليلمة الءريبية الرامية إىل خفض  أيلمة
 توسيغ  لا العبوات يسهل تفسرش. األغذية وا تماد يلا   بواتالصحية الواردت  لا  املزا غوتةليغ  )د(
فر وضتتمان انتتودت وإيألتتاء يلتتغ  امليتتة أفءتتل للرقابتتة، متتن أجتتل تتتو  األغذيتتةعتتاير الوطةيتتة لستتامة وتعزيتتز امل )ه(

 املعلومات يف الوق  احلقيقي.
 متتتا ربتتتو مةهتتتاالتتتتكرجي لإل ايتتتات واحلمتتتات الرتوجيتتتة لدغذيتتتة غتتتر الصتتتحية، ال ستتتيما  والستتتحب )و(

 األطفال واملراهقع.
 .األ    حليباملكوية الكولية لتسويق بكائل  لتطبيقومارسات  سياساتوإرساء  )ز(
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 ينبغي لل ول والمنظمات الح ومية ال ولية ب عم من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الم  ي:
 

عتتتل اخلطتتتول نوضتتع خطتتتول توجيهيتتة  امليتتتة ووطةيتتة لدطتتتال الغذائيتتة الصتتتحية واملستتتكامة، وحتكيتتتك طتترق  )أ(
 .عالتوجيهية قابلة للتطبيق وسهلة االستخكا  من جايب املستهلك

قليلتة الووضع سياسات اقتصادية واجتما ية تزيك الطلب  لا األطعمة املغذيتة وختفتض الطلتب  لتا األطعمتة  )م(
 .اليت تتفاوت قيمتها الغذائية، مال إرساء سياسات ضريبية قائمة  لا األدلة ختو األغذية املغذيات

الةقكيتة إىل يتتائ  وضتمان أن تت د  بترام  احلمايتة االجتما يتة ماتل بترام  التغذيتة يف املتكارت والتحتويات  )ج(
 تغذوية حمسةة.

وأمهيتتتة الغتتتذاء يف التتترتا  الاقتتتايف، با تبارهتتتا وستتتيلة  ي، مبتتتا فيهتتتا مهتتتارات الطهتتتةوتألتتت يع الاقافتتتات الغذائيتتت )د(
 التاقيف التغذو . لتأل يع


