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أكرث من مجرد الجوع
على مدى عقود، كان العالم يحرز تقدمًا في مكافحة الجوع، واآلن بات عدد األشــخاص الذين 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي تزايــد مــرة أخــرى. فهنــاك أكــر مــن 820 مليــون شــخص، أو مــا 
يعــادل واحــدًا مــن كل تســعة أشــخاص، يعانــي مــن الجــوع. ولكــن األمــن الغذائــي فــي عصرنــا 
غــر  الغذائيــة  النظــم  أصبحــت  لقــد  أيضــًا.  نوعيــة  هــو مســألة  بــل  كميــة فحســب،  ليــس مســألة 
الصحيــة اآلن عامــل الخطــر الرئيســي للمــرض والوفــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهنــاك حاجــة 

ملحة إلى جعل نظم الغذاء الصحية والمستدامة في متناول الجميع.

المأمونــة، 	  األغذيــة  مــن  يكفــي  مــا  تنــاول 
حيــاة  تعيــش  لكــي  والمتنوعــة  والمغذيــة، 

نشطة وتقلل من خطر اإلصابة بالمرض.

)مثــل 	  والبقوليــات  والخضــروات  الفواكــه  أضــف 
والبــذور  والمكســرات  والفاصوليــا(  العــدس 

والحبوب الكاملة. 

حــدد مقاديــر مــا تتناولــه مــن األغذيــة الــي تحتــوي 	 
المشــبعة(  الدهــون  )خاصــة  دهــون  علــى 

والسكر، والملح.

جســدي 	  بنشــاط  ســبق  مــا  كل  اســتكمال  يجــب 
منتظم. 

التوجيهيــة 	  المبــادئ  إلــى  الرجــوع  يمكنــك 
المزيــد  لمعرفــة  بــك  الخاصــة  الوطنيــة  الغذائيــة 
أن  يمكــن  الــي  المختلفــة  المحليــة  األغذيــة  عــن 
مــن  المطلــوب  االســتهالك  مســتوى  توفــر 

المواد المغذية.
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إرشادات من أجل نظام غذائي صحي
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أزمة التغذية
إنَّ األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مســتويات متوســطة مــن انعــدام األمــن الغذائــي 
الذيــن ال يحصلــون بشــكل منتظــم علــى مــا  أو مــا هــو أســوأ، بمــن فيهــم أولئــك 
ســوء  بأشــكال  اإلصابــة   لخطــر  عرضــًة  أكــر  هــم  المغذيــة،  األغذيــة  مــن  يكفــي 
التغذيــة المختلفــة. يؤثــر ســوء التغذيــة علــى شــخص واحــد مــن كل ثالثــة أشــخاص، 
والتقــزم،  والمعــادن،  الفيتامينــات  نقــص  حــاالت  فــي  يظهــر  أن  يمكــن  كمــا 

والهزال، وزيادة الوزن، والسمنة. 
يعتــر النظــام الغذائــي غــر الصحــي عامــَل الخطــر الرئيســي للوفيــات الناجمــة عــن 
أنــواع  القلــب والســكري وبعــض  أمــراض  ذلــك  فــي  بمــا  المعديــة،  غــر  األمــراض 
الوطنيــة  المزيانيــات  بالســمنة  المرتبطــة  الصحيــة  المشــاكل  وتكلــف  الســرطان. 

المخصصة للرعاية الصحية نحو 2 تريليون دوالر أمريكي في السنة.
 

لماذا يحدث هذا؟
قمنــا فــي العقــود األخــرة بتغيــر نظمنــا الغذائيــة وأنمــاط تنــاول الطعــام بشــكل 
كبر، نتيجة للعولمة والتمدن ونمو الدخل. وقد انتقلنا من األطباق الموسمية، 
النظــم الغذائيــة عاليــة  إلــى  باألليــاف،  النباتــات والغنيــة  المعتمــدة أساســًا علــى 
والملــح  والدهــون  والســكر  المكــررة  بالنشــويات  والغنيــة  الحراريــة،  الســعرات 
ويقضــي  للحــوم.  المفــرط  باالســتهالك  تتمــزي  مــا  وغالًبــا  المصنعــة  واألطعمــة 
النــاس وقًتــا أقــل فــي إعــداد وجبــات الطعــام فــي المــزل، ويعتمــد المســتهلكون، 
خصوصــًا فــي المناطــق الحضريــة، بشــكل مزتايــد علــى األســواق الكبــرة )الســوبر 
ماركــت( ومنافــذ الوجبــات الســريعة وبائعــي األغذيــة فــي الشــوارع والمطاعــم 
الســريعة. وال يزال ضمان توافر النظم الغذائية الصحية وإمكانية الحصول عليها 
علــى  ذلــك  ينطبــق  أن  ويمكــن  العالــم.  أنحــاء  معظــم  فــي  هائــاًل  تحدًيــا  يمثــل 
األشــخاص مــن ذوي المــوارد الماليــة المحــدودة، بمــا فــي ذلــك صغــار المزارعــن 

واألســر الــي تعانــي مــن أزمــات بســبب الزاعــات والكــوارث الطبيعيــة وتأثــر تغــر 
المناخ. كما أن بعض األشخاص، محرومون حىت من خيار شراء األغذية الطازجة 

والمغذية، نظرا للمكان الذي يعيشون فيه.

ما الذي يحتاج إلى تغيري؟
يجــب أن تتغــر طريقتنــا فــي إنتــاج الغــذاء وإمــداده واســتهالكه. فمــن المزرعــة إلــى 
المائــدة، تفضــل نظمنــا الغذائيــة الحاليــة إنتــاج المحاصيــل الرئيســية عاليــة اإلنتاجيــة. 
وباإلضافة إلى التأثر على نظمنا الغذائية، فإن اإلنتاج الغذائي المكثف، ومعه 
تغــر المنــاخ، يتســببان فــي فقــدان التنــوع البيولوجــي علــى نحــو ســريع. واليــوم 
هنالــك فقــط تســعة أنــواع مــن النباتــات تشــكل 66 فــي المائــة مــن إجمالــي إنتــاج 
المحاصيــل الزراعيــة، علــى الرغــم مــن حقيقــة أنَّ أكــر مــن 000 6 نــوع مــن النباتــات 
الزراعيــة جــرت زراعتهــا مــن أجــل الغــذاء علــى مــر التاريــخ. ونحــن نعتمــد حاليــا علــى 
ثالثــة محاصيــل فقــط )القمــح والــذرة واألرز( لتوفــر مــا يقــرب مــن 50 فــي المائــة 
مــن إمــدادات الطاقــة الغذائيــة العالميــة. إنَّ وجــود مجموعــة متنوعــة مــن األغذيــة  

يعتر أمرًا ذا أهمية حاسمة لتوفر نظم غذائية صحية ولحماية البيئة.

ما بعد الثورة الخضراء
عالــم  فــي  فــرد  إطعــام كل  بكيفيــة  المتعلقــة  الشــواغل  أدت  قــرن،  نصــف  قبــل 
متنامــي إلــى الثــورة الخضــراء، وهــي توســع ســريع فــي اإلنتــاج الزراعــي وتوزيــع 
األغذيــة، ممــا ســاعد علــى منــع مليــارات النــاس مــن المــوت جوعــًا. لكــن هــذا النهــج، 
المــوارد  علــى  ســليب  تأثــر  أيضــًا  لهــا  كان  زراعيــة  ممارســات  فضــل  الزمــن،  بمــرور 
الطبيعيــة مثــل الرتبــة، والميــاه، والغابــات، ونوعيــة الهــواء، وأدى إلــى تفاقــم أثــر 

تغر المناخ. 

لغة الجوع
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الملحــة  الحاجــة  تعكــس  الدولــي  المجتمــع  يســتخدمها  الــي  الجــوع  لغــة  بــدأت 
لتحويــل النظــم الغذائيــة واألنظمــة الغذائيــة. ففــي عــام 2015، اعتمــدت البلــدان 
17 هدفــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة للقضــاء علــى الفقــر والجــوع، ولحمايــة 
الكوكــب، وضمــان الرخــاء للجميــع. وال يقتصــر هــدف التنميــة المســتدامة الخــاص 
التنميــة  أهــداف  مــن  الثانــي  الهــدف  وهــو  العالــم،  فــي  الجــوع  علــى  بالقضــاء 
المســتدامة، علــى تحديــد   الحاجــة الــى القضــاء علــى الجــوع وحســب، ولكــن أيضــًا 
األغذيــة  إلــى  الوصــول  تحســن  خــالل  مــن  الغذائــي  األمــن  تحقيــق  إلــى  الحاجــة 

المغذية مع استخدام األساليب الزراعية المستدامة.

عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية
أجــل  مــن  للعمــل  المتحــدة  األمــم  عقــد  تنفيــذ  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  تقــود 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــع  مشــرتكة  بصــورة   )2025  –  2016( التغذيــة 

وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والشركاء اآلخرين.
علــن عــن عقــد التغذيــة عــن طريــق الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 

ُ
أ وقــد 

وتحســن  الجــوع،  مــن  الحــد  حــول  المشــرتك  العمــل  تعزيــز  بهــدف   ،2016 عــام 
التغذية في جميع أنحاء العالم ودعم البلدان في الزتاماتها المحددة بتحســن 
هــذه  قدمــت  بلــدان   ثالثــة   أول  وإيطاليــا  وإكــوادور،  الرازيــل،  وكانــت  التغذيــة. 
االلزتامــات، وهنــاك بلــدان عديــدة تعــد خططــًا مثيلــة. وتقــود عــدة بلــدان شــبكات 

عمل لوضع سياسات لتعزيز النظم الغذائية الصحية.

دعم الحلول

تستفيد منظمة األغذية والزراعة من شبكتها الواسعة من المكاتب، والشركاء، 
والخــرة التقنيــة، لتوفــر الدعــم لسياســات واســرتاتيجيات وبرامــج األمــن الغذائــي، 

والتغذية على الصعد العالمية واإلقليمية والوطنية، بما في ذلك:
 توفــر الدعــم التقــي علــى الصعيــد العالمــي بهــدف تحســن وتعزيــز النظــم 	 

الغذائية الصحية والمستدامة؛
 تزويــد البلــدان بمعلومــات عــن مختلــف أبعــاد ســوء التغذيــة، والعمــل معهــا 	 

توجيهيــة  ومبــادئ  وتشــريعات،  واســرتاتيجيات،  سياســات،  وضــع  علــى 
غذائية؛

 توفــر مجموعــة أدوات عــن النظــم الزراعيــة، والغذائيــة المراعيــة للتغذيــة، 	 
مــع وحــدات للتعلــم اإللكرتونــي لدعــم المهنيــن فــي مجــال األغذيــة والزراعــة 
والسياســات  واالســتثمارات،  الرامــج  وتقييــم  ورصــد،  وتنفيــذ،  تصميــم،  فــي 

المراعية للتغذية؛
 برامج أخرى لتنمية القدرات ورفع مستوى الوعي. 	 

كسر الحلقة
يمكــن أن تتأصــل آثــار ســوء التغذيــة، وأن تنتقــل مــن جيــل 
إلــى جيــل، ممــا يزيــد مــن أهميــة النظــم الغذائيــة الصحيــة 

لألمهات واألطفال الصغار الى أبعد حد.

حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم في عام 2019
يصــدر التقريــر الرئيســي “حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم” ســنويًا، حيــث  تشــرك 
فــي إعــداده منظمــة األغذيــة والزراعــة، والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة، واليونيســف، 
جمهــورًا  التقريــر  يســتهدف  العالميــة.  الصحــة  ومنظمــة  العالمــي،  األغذيــة  وبرنامــج 
والمؤسســات  الدوليــة،  والمنظمــات  السياســات،  واضعــو  ذلــك  فــي  بمــا  واســعًا، 
األكاديميــة، وعامــة الجمهــور، بمــا يوفــره مــن معلومــات عــن التقــدم نحــو القضــاء علــى 

الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسني التغذية.
تم إطالق تقرير هذا العام في 15 يوليو/ تموز 2019 في نيويورك 
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فــي الفلبــن وســبعة بلــدان أخــرى فــي جنــوب آســيا 
وجنــوب شــرقها، ســاعدت منظمــة األغذيــة والزراعــة 
فــي تعزيــز قــدرات أصحــاب الحيــازات الصغــرة، وأســر 
عاليــة  منتجــات  توفــر  علــى  العمــل  فــي  المزارعــن 
الجودة، وطازجة، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، 
النهائــي.  المســتهلك  علــى  األســعار  خفــض  مــع 
مــن  كثــر  فــي  والخضــروات  الفواكــه  فاســتهالك 
البلــدان اآلســيوية منخفــض نســبيا، ويعــزى ذلــك جزئيــا 

إلى ارتفاع التكاليف والتلف.
في قريغزيستان، ساعدت منظمة األغذية والزراعة 
علــى إنشــاء مركــز لوجســي لتنســيق شــراء المنتجــات 
واختبارهــا،  المحليــن،  المزارعــن  مــن  الطازجــة 
وبهــذا  المدرســية،  التغذيــة  برامــج  علــى  وتوزيعهــا 
الصغــرة  الحيــازات  أصحــاب  مــن  المزارعــون  يتمتــع 
بفــرص الحصــول علــى مداخيــل جديــدة، بينمــا يحصــل 

األطفال على أغذية صحية متنوعة.
فــي بنمــا، اعُتمــدت فــي عــام 2018 وللمــرة األولــى؛ 
مبــادئ توجيهيــة غذائيــة مبنيــة علــى توفــر الغــذاء 
المبــادئ  إلــى  إضافــة  الثانيــة،  ســن  دون  لألطفــال 
التوجيهيــة المتعلقــة بالغــذاء الــي ســبق اعتمادهــا 

الســكان.  مــن  أخــرى  لقطاعــات  بالنســبة  وتنقيحهــا 
وُيعتــر البلــد واحــدًا مــن بــن بلــدان عديــدة فــي أمريــكا 
الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــيب الــي اعتمــدت هــذه 
فــي  بتنقيحهــا  قامــت  أو  التوجيهيــة،  المبــادئ 
الســنوات الثــالث الماضيــة بدعــم مــن منظمــة األغذيــة 

والزراعة.
فــي  األغذيــة والزراعــة  تســاعد منظمــة  اليمــن،  فــي 
توفــر الدعــم النقــدي، وســبل العيــش الزراعــي فــي 
نفســه  الوقــت  وفــي  متفاقمــة،  إنســانية  أزمــة  ظــل 
تمكــن جمعيــات مســتخدمي الميــاه مــن إدارة مــوارد 

المياه الشحيحة في البالد على نحو أفضل.

فــي  التغــذوي  التعليــم  تحســن  إضــاءة: 
الجامعات األفريقية

 تبــني مــن دراســة اســتقصائية أجرتهــا منظمــة األغذيــة 
والزراعــة فــي ســبعة بلــدان أفريقيــة أنًّ برامــج التدريــب 
الجامعــي فــي مجــال التغذيــة تميــل إلــى الركــز علــى 
المعرفــة العلميــة وحدهــا، مــع إهمــال قــدرات الطــالب 
وأنَّ  التغذيــة،  مجــال  فــي  واالتصــال  التثقيــف  فــي 
مهــارات رفــع الوعــي أساســية لتبــادل المعلومــات مــع 
الجمهــور، وتحســني السياســات والربامــج. وقــد وضعــت 
منظمــة األغذيــة والزراعــة برنامجــًا يتألــف مــن 11 وحــدة 
للطــالب الجامعيــني باللغتــني اإلنكلزيــة والفرنســية. وتــم 
بلــدان  2 طالــب فــي عشــرة  000 أيضــًا تدريــب أكــر مــن 
اعتبــارًا مــن أوائــل عــام 2019. وُقدمــت الــدورة أيضــًا فــي 
هندوراس وسري النكا، كما يجري تكييفها لالستخدام 

في أماكن أخرى من أفريقيا والهند.

العمل مع البلدان
تســتخدم منظمــة األغذيــة والزراعــة خربتهــا التقنيــة فــي مختلــف التخصصــات لدعــم 

البلدان في الزتامها بتحسني األمن الغذائي والتغذية.
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زيــادة توافــر األغذيــة المتنوعــة، والمغذيــة بأســعار 	 
معقولــة مــن أجــل نظــم غذائيــة صحيــة، عــن طريــق 
وضــع مبــادئ توجيهيــة غذائيــة وطنيــة، ومعايــر 

تغذوية وتنفيذها وتحديثها بانتظام.
تصميــم وتنفيــذ سياســات وبرامــج مراعيــة للتغذيــة 	 

وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة. وتعزيــز األطــر 
القانونية والقدرات االسرتاتيجية لدعم ذلك.

العمل عر القطاعات لتحسن السياسات الغذائية 	 
تدعــم  الــي  السياســات  ذلــك  فــي  بمــا  والزراعيــة، 
وتقديــم  المدرســية،  والتغذيــة  الغــذاء  برامــج 
المساعدة الغذائية لألسر واألفراد المستضعفن، 
العامــة  الغذائيــة  المشــرتيات  معايــر  وتحســن 
ووضــع  األغذيــة،  بتســويق  المتعلقــة  واللوائــح 

العالمات، واإلعالن.
تمكــن المســتهلكن مــن اختيــار أغذيــة صحيــة أكــر 	 

التوعيــة  وحمــالت  اإلعــالم،  وســائل  خــالل  مــن 
والتدخــالت  التغــذوي،  التثقيــف  وبرامــج  العامــة، 

المجتمعية، ووضع العالمات التغذوية.

األغذيــة 	  إنتــاج  فــي  المتجــذرة  الحلــول  دعــم 
األســماك،  الحيوانيــة،  الــروة  )الزراعــة، 
وزيــادة  التغذيــة،  ســوء  مــن  للحــد  الحراجــة( 
أجــل  مــن  التغذيــة  وتحســن  الغذائــي  التنــوع 

مستقبل أوفر صحة واستدامة.
وإنتــاج 	  للتغذيــة،  مراعيــة  ممارســات  تبــى 

المحاصيــل  علــى  أقــل  بدرجــة  تركــز  األغذيــة، 
الرئيســية ذات اإلنتاجيــة العاليــة، وتركــز بدرجــة 

أكر على التنوع والجودة الغذائية.
البيولوجــي 	  التنــوع  إلــى  الحاجــة  وتعزيــز  رصــد 

الزراعي. وال يقتصر ذلك على الصحة الغذائية 
التنــوع  حمايــة  أيضــًا  يشــمل  بــل  فقــط، 
وتحســن  الطبيعيــة،  والمــوارد  البيولوجــي، 
المزارعــن  قــدرة  وزيــادة  والدخــل،  اإلنتاجيــة، 

على مواجهة تحديات مثل تغر المناخ.

ماذا يمكن للبلدان أن تفعل؟
هنــاك عــدة طــرق يمكــن بهــا للحكومــات أن تســاعد علــى الحــد مــن الجــوع، وتحســني التغذيــة، وتحويــل األنظمــة الغذائيــة 

عن طريق معالجة األسباب الجذرية لسوء التغذية بجميع أشكاله.

أكــرث  غذائيــة  لنظــم  غذائيــة  قســائم  إضــاءة: 
صحية 

فــي بنغالديــش، تســاعد القســائم الغذائيــة اإللكرونيــة، 
الموزعــة علــى الالجئــني الســتخدامها فــي منافــذ أغذيــة 
محــددة فــي المخيمــات، المشــرين األفــراد علــى تحســني 
شــراء  علــى  تشــجيعهم  طريــق  عــن  الغذائيــة  خياراتهــم 
اإللكرونيــة  القســائم  وتوفــر  وطازجــة.  مغذيــة  أغذيــة 
إمكانيــة الوصــول إلــى عشــرين مــادة غذائيــة مختلفــة، مــن 

بينها اثني عشرة مادة إلزامية.
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إضاءة: الرتويـج ألكل صحي أكرث في المناطق الحضرية

فــي جمهوريــة كوريــا ، أعلنــت مدينــة ســول حــق كل مواطــن فــي الغــذاء الكافــي، وأطلقــت 
القضايــا  مــن  وغرهــا  االرتفــاع،  فــي  اآلخــذة  الســمنة  إلــى معالجــة  تهــدف  رئيســية  خطــة 

الغذائية من خالل سلسلة من اإلجراءات، من بينها:

زيــادة عــدد آالت بيــع الخضــار والفواكــه وبائعــي أكيــاس الفواكــه بالتجزئــة ومقاهــي 	 
الفاكهة المتوافرة في مراكز النقل العام والمؤسسات العامة؛

استخدام شعارات تحدد المطاعم الي تقدم خيارات من وجبات قليلة الملح؛	 
فــي 	  والملــح  الدهــون  مــن  األقــل  المســتوى  ذات  الذكيــة”  “الوجبــات  علــى  التصديــق 

المطاعــم، ومراكــز رعايــة األطفــال، ومقاصــف الشــركات، والوجبــات الجاهــزة الــي يتــم 
الذيــن  الشــباب  حــى  يتمكــن  بحيــث  العــادي،  االســتهالك  متاجــر  قبــل  مــن  توزيعهــا 

يشرون أطعمة مناسبة أو مطبوخة أو مجهزة من اختيار خيارات صحية أكر؛
المساعدة االجتماعية مثل قسائم الطعام والمطابخ العمومية؛	 
الرويـج بني سكان المدينة للمطابخ المغذية.	 

إضاءة: مبادئ توجيهية غذائية من أجل صحة أفضل

الغذائيــة  والمجموعــات  األغذيــة  بشــأن  المشــورة  الغذائيــة  التوجيهيــة  المبــادئ  توفــر 
واألنمــاط الغذائيــة مــن أجــل تأمــني نظــم غذائيــة صحيــة لعامــة النــاس. وهــي تســاعد علــى 
تعزيــز الصحــة العامــة والوقايــة مــن األمــراض غــر الســارية. وقــد وضــع أكــر مــن 100 بلــد فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بدعــم مــن الفــاو مبــادئ توجيهيــة عــن التغذيــة تتكيــف مــع أوضاعهــا 
وفــي  الطعــام.  تنــاول  وعــادات  الطهــي  وثقافــات  األغذيــة  وتوافــر  بالتغذيــة  المتعلقــة 
بعــض الحــاالت، بــدأت البلــدان فــي ربــط المبــادئ التوجيهيــة الغذائيــة الخاصــة بهــا بالتأثــر 

البييئ الناجم عن إنتاج أو استخدام أغذية معينة.
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غذائيــة 	  خيــارات  وتوفــر  تطويــر  فــي  االســتمرار 
للمســتهلكن،  ومغذيــة  التكلفــة  معقولــة 
التنــوع  مــن  أكــر  قــدر  توفــر  إلــى  والســعي 
والجــودة الغذائيــة. والحــد مــن مســتويات الدهــون 
والســكريات  المهدرجــة،  والدهــون  المشــبعة، 

المضافة، والملح في المنتجات الحالية.
األطعمــة 	  عــن  اإلعــالن  مــن  التدريجــي  التخلــص 

الغنيــة بالدهــون والســكر و/أو الملــح وترويجهــا، 
تســتهدف  عندمــا  خاصــة  عليهــا،  والخصومــات 

األطفال والمراهقن.
تزويــد المســتهلكن بمعلومــات تغذويــة مالئمــة 	 

وتجنــب  المنتجــات،  حــول  الفهــم  وســهلة 
االدعــاءات المتعلقــة بالمغذيــات )مثــل “الدهــون 
الــي  “المقــواة”(  أو  العالية/المنخفضــة” 
تستخدم بشكل أساسي لتعزيز القدرة التنافسية 
بشــأن  المســتهلكن  تضلــل  قــد  والــي  مــا  لمنتــج 

نوعيته الغذائية الكلية بدال من ذلك.
وســالمة 	  التغذيــة  لتحســن  األولويــة  إعطــاء 

األغذية على امتداد السلسلة الغذائية.

إضاءة: تحسن تعبئة األغذية باستخدام 
الخربة المتوفرة لدى القطاع الخاص

في معظم بلدان جنوب الصحراء الكربى، يؤدي عدم 
كفاية تغليف األغذية، الطازجة منها والمجهزة، إلى 
إضعاف قدرة المنتجني المحليني على المنافسة، كما 

يساهم في خسارة الغذاء وهدره على امتداد 
سلسلة اإلمدادات الغذائية. وتشارك شركة إيطالية 

من القطاع الخاص، هي:  
Industria Macchine Automatiche SpA
)IMA(
مع الحكومات في عشرة بلدان أفريقية، ومع منظمة 

األغذية والزراعة ومركز التجارة الدولية، للمساعدة 
على تحسني تعبئة األغذية ولصق العالمات عليها، 

مما يمكن أن يعزز من قدرة شركائها في أفريقيا على 
المنافسة، ويقلل من خسارة األغذية وهدرها. ومن 
خالل عمل هذه الشركة اإليطالية مع شركاء آخرين، 
بما في ذلك مفوضية االتحاد األفريقي والجماعات 

االقتصادية اإلقليمية في شرق وغرب أفريقيا، فإنها 
تعمل على تطبيق خربتها في تصميم وصنع معدات 

التغليف، كما أنها شريك في المبادرة العالمية 
المنبثقة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن الحد من 

الفاقد أو المهدر من األغذية، والمعروفة أيضًا باسم 
مبادرة توفر األغذية. 

ماذا يمكن للقطاع الخاص
أن يفعل؟

النــاس علــى نظــم غذائيــة صحيــة ومعقولــة  النظــم الغذائيــة وعلــى إمكانيــة حصــول  بتأثــر هائــل علــى  الخــاص  تتمتــع مؤسســات القطــاع 
التكلفــة. وبصفتــك شــركة مصنعــة للغــذاء أو بائعــا بالتجزئــة أو أي أعمــال أخــرى تتعلــق بالطعــام، تتوفــر لــك فــرص عديــدة لتحســني نوعيــة 

المنتجات الغذائية ومنتجات المشروبات والمعلومات المتوفرة للمستهلكني والطرق الي يتم بها تسويق المنتجات.
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قم بزراعة مجموعة أوســع من األغذية المغذية 	 
والبقوليــات  والخضــروات  الفواكــه  مثــل 

والمكسرات.
قــم باالنتقــال إلــى واحــد مــن أماكــن إنتــاج مصائــد 	 

ذلــك،  أمكنــك  إن  الصغــرة،  المحليــة  األســماك 
الغنيــة  واألغذيــة  للدخــل  مصــدرًا  باعتبارهــا 
للمجتمعــات  معقولــة  بأســعار  بالفيتامينــات 
المحليــة. فاألســماك توفــر الروتــن والفيتامينــات 
الدهنيــة   3 أوميغــا  وأحمــاض  والمعــادن 
المتعــددة غــر المشــبعة )الــي ال توجــد عــادة فــي 

المحاصيل الرئيسية(.
قــم بــإدارة المــوارد الطبيعيــة علــى نحــٍو مســتداٍم 	 

وفعــاٍل، وقــم بتطويــر الوســائل الــي تتبعهــا مــع 
تغــر المنــاخ. اعمــل علــى إنتــاج المزيــد مــن الغــذاء 

بنفس كمية األرض والماء.
بــدًءا 	  الغــذاء وهــدره  مــن فقــد  الحــد  علــى  اعمــل 

مــن  واســتفد  بالتوزيــع.  وانتهــاًء  الحصــاد  مــن 
علــى  للحفــاظ  والتخزيــن،  التجهــزي،  أســاليب 

المنتجات، حيثما أمكن ذلك. 

يفعلــه  أن  يمكــن  الــذي  مــا 
المزارعون؟

إن الرجــال والنســاء فــي مجــاالت الزراعــة، والمصايــد، والحراجــة هــم مصادرنــا الرئيســية لألغذيــة المغذيــة، كمــا 
أنهــم يلعبــون أدوارًا حيويــًة فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة. وإذا كنــت مزارعــًا أو منتجــًا آخــر لألغذيــة، فيمكنــك التأثــر 

على استدامة وتنوع اإلمدادات الغذائية.

ما يدعو إلى التفكري 

أنهــا  النباتــات معلــوم  مــن  نــوع   30 000 أن  فــي حــني 
يــزرع  أنــه ال  لــألكل فــي جميــع أنحــاء العالــم، إال  صالحــة 
منهــا إال 200 صنــف مــن المحاصيــل علــى نطــاق واســع، 
والفاصوليــا،  )الشــعر،  هــي  فقــط  محاصيــل  و8 
والفــول الســوداني، والــذرة، والبطاطــا، واألرز، والــذرة 
الرفيعــة، والقمــح(، توفــر أكــر مــن 50 فــي المائــِة مــن 
ســعراتنا الحراريــة اليوميــة. فكــر فــي هــذا )واطلــب مــن 

واضعي السياسات التفكر فيه أيضًا(.
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ماذا يمكننا جميعا أن نفعل؟
بصفتنا مستهلكني وأعضاء  في أسر، يمكننا اتخاذ قرارات شخصية لتحسني تغذية األسرة.

زيادة كمية ما نتناوله من الفواكه، والخضروات، 	 
والبقوليات، والمكسرات، والحبوب الكاملة.

الحــد مــن اســتهالك األغذيــة الــي تتطلــب اســتخداما 	 
مفرطــا للمــوارد الطبيعيــة، مثــل الميــاه، مــن أجــل 

إنتاجها.
اســتهالك كميــة أقــل مــن األطعمــة والمشــروبات 	 

الســكر  أنــواع  مــن  مرتفعــًة  نســبًا  تحتــوي  الــي 
المكرر و/أو الدهون المشبعة و/أو الملح.

علــى 	  نتناولهــا  الــي  األغذيــة  تأثــر  فــي  التفكــر 
البيئة.

تقليل أو التخلص من استهالك األغذية المصنعة 	 
أكــر  أغذيــة  لصالــح  العــادي  االســتهالك  وأغذيــة 
التنــوع  لدعــم  محاولــة  فــي  وتقليديــة،  تنوعــًا 

البيولوجي المحلي.
المحليــة 	  األغذيــة  حــول  الــدروس  راجــع  أو  تعلــم 

والموســمية وقيمتهــا الغذائيــة وكيفيــة طهيهــا 
وحفظها.

المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن  كيــف 
المساعدة؟

الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  يوفــر 
روابــط حيويــة بــني  األفــراد والمجتمعــات الــي ال تســمع 

أصواتها دائما.

شــبكات 	  وإنشــاء  ومناســبات  بحمــالت  القيــام   
بــأدوار  القيــام  علــى  األفــراد  المواطنــني  لمســاعدة 
أكــر نشــاطا فــي العمليــات التشــريعية والسياســية 
والدعــوة إلــى جعــل النظــم الغذائيــة الصحيــة أولويــة 

على جدول أعمال عامة الناس.

دعــم نشــر المعلومــات عــن أهميــة النظــم الغذائيــة 	 
أشــكال  جميــع  لمنــع  واســع،  نطــاق  علــى  الصحيــة، 

سوء التغذية وما ينتج عنه من أمراض. 

التثقيــف 	  وحمــالت  الصحيــة  الربامــج  إلــى  الدعــوة 
الصحي ودعمها.
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 أكرث من 
820 مليون

شخص يعانون من الجوع.

149 مليون
 طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، 
في حني أن 49 مليون شخص

 مصابون بالهزال.

+670 مليون بالغ 
+120 مليون ولد وبنت 

)من سن 5 إلى 19 عاما( يعانون من السمنة.

40 مليون طفل 
دون سن الخامسة يعانون من 

زيادة ا الوزن.

النظم الغذائية غري الصحية، 
باإلضافة إلى أنماط الحياة المستقرة، 

فاقت التدخن باعتبارها 
عامل الخطر األول على 

مستوى العالم للوفاة والعجز 
الناجمن عن األمراض 

غري المعدية.  

تكلف المشاكل الصحية المرتبطة 
بالسمنة المزيانيات الوطنية 
في جميع أنحاء العالم 

ما يقدر بـ 2 تريليون دوالر 
أمريكي من العالج كل 

عام.

يمكن أن توجد أشكال مختلفة 
من سوء التغذية

 في نفس األسرة ، وحى في نفس الفرد خالل 
حياته، ويمكن أن تنتقل من جيل إلى آخر.

قد يزيد الضرر البييئ الناتج عن نظام 
األغذية بنسبة

50-90 في المائة
 في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة 

الدخل بسبب زيادة استهالك األغذية واللحوم 
المصنعة.

6 نوع من النباتات  تمت زراعة حوالي 000
للحصول على الغذاء على مدار تاريخ البشرية. 

اليوم، 8 منها فقط تزودنا بأكرث من 
50 في المائة

 من سعراتنا اليومية.

يهدد تغري المناخ بتخفيض كل من نوعية 
المحاصيل وكميتها، مما يؤدي إلى خفض 

العائدات.

هل تعلم ؟
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منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 روما، إيطاليا

www.fao.org/wfd
#يوم_األغذية_العالمي

يوم األغذية العالمي
تحتفل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بيوم األغذية العالمي في 16 أكتوبر/ تشرين األول 
من كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945. ويجري تنظيم الفعاليات في أكر من 
150 بلدًا في جميع أنحاء العالم، مما يجعله واحدًا من أكر األيام احتفااًل في جدول أعمال األمم 

المتحدة. وتعزز هذه الفعاليات الوعي العالمي، والعمل العالمي، من أجل الذين يعانون من 
الجوع، وغره من أشكال سوء التغذية، والحاجة إلى ضمان األمن الغذائي، والتغذية الصحية  
للجميع. ويمثل يوم األغذية العالمي أيضًا فرصًة هامًة لتوجيه رسالٍة قويٍة إلى الجمهور: نحن 

قادرون على القضاء على الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية، خالل حياتنا، وأن نصبح  بذلك جيل 
القضاء على الجوع، ولكن على الجميع أن يعملوا معًا لتحقيق هذا الهدف.

القضاء على الجوع. 100 % تغذية.
إن تحقيــق القضــاء علــى الجــوع ال يعــي فقــط إطعــام الجيــاع. بــل يعــي أيضــًا تغذيــة البشــر مــن خــالل 
نظــم غذائيــة صحيــة تتضمــن مجموعــة كافيــة مــن األغذيــة المأمونــة والمغذيــة، مــع الحفــاظ علــى 
صحــة الكوكــب الــذي نعتمــد عليــه جميعــا. فــي كل عــام، يدعونــا يــوم  األغذيــة العالمــي إلــى اتخــاذ 

إجراءات بمشاركة جميع القطاعات لتحقيق القضاء على الجوع.
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