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٢٠١٣
املغذيات  التغذية ونقص  بأشكاله كافة – نقص  التغذية  ينطوي سوء 

واجت�عية  اقتصادية  تكاليف  عىل   – والُسمنة  الزائد  والوزن  الدقيقة 

عالية �ا ليس مقبوالً بالنسبة إىل البلدان أياً كان مستوى الدخل فيها. 

ويتطلّب تحس£ التغذية وخفض هذه التكاليف اتباع مقاربة متعددة 

القطاعات انطالقاً من األغذية والزراعة و�ا يشمل تدخالت مكّملة يف 

من  للزراعة  التقليدي  الدور  ويتسم  والتعليم.  العامة  الصحة  قطاعي 

النظام  أّن  غ²  حاسمة،  بأهمية  الدخل  وتوليد  األغذية  إنتاج  حيث 

والتخزين  بالتجهيز  مروراً  واإلنتاج،  املدخالت  من   – برّمته  الغذا« 

تقديم  عىل  قادر   – االستهالك  إىل  وصوالً  بالتجزئة،  والتوزيع  والنقل 

للسياسات  بّد  وال  التغذية.  سوء  عىل  للقضاء  بكث²  أكرب  مساهمة 

الزراعية وللبحوث من أن Ãيض قدماً يف دعم زيادة اإلنتاجية بالنسبة 

إىل األغذية الرئيسية �وازاة إيالء عناية أكرب لألغذية الغنية باملغذيات 

التقليدية  اإلمداد  سالسل  وباستطاعة  استدامة.   Æاألك اإلنتاج  ونظم 

املغذية  والحديثة أن تزيد من استدامة مجموعة منّوعة من األغذية 

الحكومات  شأن  ومن  وخسارتها.  املغذيات  هدر  من  تحّد  وأن 

مساعدة   Çاملد واملجتمع  الخاص  والقطاع  الدولية  واملنظ�ت 

املستهلك£ عىل اختيار نظم غذائية صحيّة أكÆ وعىل الحد من الهدر 

إعطائهم  خالل  من  املوارد  استخدام  استدامة  تعزيز  يف  واملساهمة 

متنّوعة  أغذية  عىل  للحصول  فرص  وتأم£  ودقيقة  واضحة  معلومات 

ومغذية. 
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توطئة

جدول  بحث  في  منخرط  اليوم  والعالم  علينا،  ينبغي 
نسعى  أن   ،٢٠١٥ عام  بعد  لما  التنمية  أعمال 

وانعدام  الجوع  على  القضاء  من  أقل  ال  لما  جاهدين 
االجتماعية  فالتكاليف  التغذية.  وسوء  الغذائي  األمن 

ربما  يعقل،  ال  بما  مرتفعة  التغذية  لسوء  واالقتصادية 
 ٥٠٠ أو  السنة  في  أمريكي  دوالر  تريليون   ٣٫٥ إلى  تصل 
سوء  زال  وما  العالم.  في  الواحد  للشخص  أمريكي  دوالر 
زيادة  تفرضه  مما  أكبر  عبئاً  يفرضان  والطفل  األم  تغذية 

في  آخذة  األخيرة  هذه  أن  رغم  المفرطة،  والسمنة  الوزن 
الذي  التحدي  فإن  ولذا  النامية.  المناطق  في  حتى  التزايد 

الجوع  مكافحة  مواصلة  هو  العالمي  المجتمع  يواجه 
السمنة  ظهور  منع  ذاته  الحين  وفي  التغذية  وسوء 

المفرطة.
والزراعة:  األغذية  حالة  من  اإلصدار  هذا  يذهب 

تبدأ  الجيدة  التغذية  أن  إلى  أفضل  لتغذية  أغذية  نظم 
العالم  أنحاء  جميع  في  األغذية  فنظم  والزراعة.  باألغذية 

األغذية  نظم  أصبحت  وقد  بسرعة.  وتتغير  متنوعة 
لعمليات  العنان  مطلقة  بتزايد،  وعالمية  وتجارية  صناعية 

االجتماعي  والتحول  االقتصادية  والتنمية  اإلنتاجية  في  نمو 
آثار  العمليات  ولهذه  العالم.  أنحاء  جميع  في  محسوسة 

التغذوية. والنتائج  األغذية  نظم  على  عميقة 
والتصنيع  الزراعي  اإلنتاج  في  والتخصص  التسويق  عزز  لقد 
وزاد  بمجملها  األغذية  نظم  كفاءة  التجزئة من  وتجارة  الزراعي 
ومن  السنة  مدار  على  األطعمة  متنوعة من  توفر مجموعة  من 

تكاليفها.  العالم على تحمل  المستهلكين في  قدرة معظم 
أنماط  استدامة  بشأن  المخاوف  تتصاعد  نفسه،  الوقت  وفي 

التغذوية. النتائج  وآثارها على  الحالية  واإلنتاج  االستهالك 

الناس  لدى  يكون  أن  األغذية  نظم  تكفل  أن  ينبغي 
من  متنوعة  مجموعة  على  الحصول  إمكان  جميعهم 

يحتاجونها  التي  والمعلومات  والمعارف  المغذية  األطعمة 
في  والزراعة  األغذية  ومساهمات  صحية.  خيارات  التخاذ 
والمداخيل،  واألسعار  اإلنتاج  خالل  من  التغذوية،  النتائج 

يمكنها  األغذية  نظم  لكن  تهمل،  أال  وينبغي  جوهرية 
هذا  ويحدد  بكثير.  ذلك  من  بأكثر  تساهم  أن  ككل 

اتخاذها  يمكن  التي  المحددة  اإلجراءات  من  عدداً  التقرير 
وفي  التغذية.  تحسين  في  األغذية  نظم  مساهمة  لتحسين 

المواد  في  الفقد  خفض  يعزز  أن  يمكن  نفسه،  الوقت 
األغذية  نظام  في  الغذائية  المغذيات  وفي  الغذائية 
سواء.  حد  على  والتغذية  البيئية  االستدامة  جميعه، 
نظام  استراتيجيات  تقارن  األحيان،  من  كثير  في 

التي  تلك  مع  التغذية  تحسين  إلى  الموجهة  األغذية 
الفيتامينات  مثل  الطب،  إلى  تستند  تدخالت  على  تعتمد 

يمكن  أنه  من  الرغم  وعلى  المعدنية.  والمكمالت 
معينة،  غذائية  قصور  أوجه  تعالج  أن  األغذية  لمكمالت 

األشخاص  يحصل  أن  يضمن  الُمغّذي  األغذية  نظام  أن  إّال 
التي  المغذية  المواد  من  الكاملة  المجموعة  على 

جميع  يعالج  الذي  الوحيد  النهج  فإنه  ولذا  يحتاجونها، 
استراتيجيات  أن  ذلك  من  واألكثر  التغذية.  سوء  أشكال 
والنفسية  االجتماعية  المنافع  كذلك  تدرك  األغذية  نظم 

من  متنوعة  بمجموعة  التمتع  من  المتأتية  والثقافية 
تتطلب  معقدة  مشكلة  التغذية  سوء  إن  األطعمة. 

التغذية  لكن  القطاعات،  مختلف  عبر  متكاملة  إجراءات 
التقرير  وهذا  والزراعة.  باألغذية  تبدأ  أن  ينبغي  الجيدة 

الطريق. إلى  اإلشارة  على  يساعد 

سيلفا دا  غرازيانو  خوسيه 
األغذية لمنظمة  العام  المدير 

المتحدة لألمم  والزراعة 
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شعبة  أعضاء   ٢٠١٣ لعام  والزراعة  األغذية  حالة  أعّد 
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 Kostas Stamoulis للمدير  العام  اإلشراف  تحت 
االقتصاديين  وكبير   Keith Wiebe الرئيسي  والموظف 
إضافية  إرشادات  وقّدم   .Terri Raney التحرير  ورئيس 

 Jamesو أول؛  مسؤول   ،Barbara Burlingame من  كل 
مسؤول   ،Brian Thompsonو خاص؛  مستشار   ،Garrett

شعبة  من   ،David Hallamو التغذية،  شعبة  في  أول 
مدير   ،Jomo Kwame Sundaramو واألسواق؛  التجارة 
 Danielو واالجتماعية  االقتصادية  اإلدارة  في  مساعد  عام 

(العمليات). العام  المدير  نائب   ،Gustafson

 André Croppenstedt والكتابة  البحث  فريق  قاد  وقد 
 Lowder Sarahو  Brian Carisma من  كل  وشمل 

(شعبة   Ellen Wielezynskiو  Terri Raneyو
 James Garrettو الزراعية)؛  التنمية  اقتصاديات 

شعبة   ،Brian Thompsonو  Janice Meermanو
تحت   Brian Carisma اإلحصائي  المرفق  وأعّد  التغذية. 

التنمية  اقتصاديات  شعبة   ،Sarah Lowder إشراف 
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المستهلك. وحماية  الزراعة  إدارة   ،Meybeck

 Janice Albert مع  وثيق  بتعاون  التقرير  وُأعَد 
 Ruthو  Juliet Aphaneو  Leslie Amorosoو

 Florence Egalو  Charlotte Dufourو  Charrondiere

 Ellen Muehlhoffو  Warren Leeو  Gina Kennedyو
 Holly Seduttoو  Martina Parkو  Valeria Menzaو

االتصال  جهات  ومع  التغذية؛  شعبة  من  وجميعهم 
شعبة   ،Daniela Battaglia والزراعة:  األغذية  لحالة 
 Alison Hodderو الحيوان؛  وصحة  الحيواني  اإلنتاج 

النباتات؛  ووقاية  النباتي  اإلنتاج  شعبة   ،Remi Kahaneو
والبحوث  المعرفة،  تبادل  مكتب   ،David Kahanو

 ،Anthony Bennettو  Florence Tartanacو واإلرشاد؛ 
الزراعية؛  والصناعات  الريفية  األساسية  البنية  شعبة 

المناخ  شعبة   ،Jonathan Reevesو  Julien Custotو
ما  التعاون  شعبة   ،Karel Callensو والحيازة؛  والطاقة 
 Neil Marslandو الموارد؛  وحشد  الجنوب  بلدان  بين 
وإعادة  الطوارئ  عمليات  شعبة   ،Angela Hinrichsو

شعبة   ،Fred Kafeeroو  Maxim Lobovikovو التأهيل؛ 
 Benoistو الحرجية؛  والمنتجات  والسياسات  االقتصاديات 

شعبة   ،John Ryderو االستثمار؛  مركز  شعبة   ،Veillerette

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  وسياسات  اقتصاديات 
المكتب   ،David Sedikو  Eleonora Dupouyو المائية؛ 

الوسطى؛  وآسيا  ألوروبا  والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلقليمي 
األدنى؛  للشرق  اإلقليمي  المكتب  هاشم،  وفاطمة 

 ،Nomindelger Bayasgalanbatو  David Daweو
في  والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 
 ،Solomon Salcedoو الهادئ؛  والمحيط  آسيا 

الكاريبي؛  والبحر  الالتينية  ألمريكا  اإلقليمي  المكتب 
قدمت  كما  ألفريقيا؛  اإلقليمي  المكتب   ،James Tefftو

 Jesús Barreiro-Hurlé من  إضافية  وتعليقات  مداخالت 
 Maarten Imminkو  Juan Carlos García Cebollaو

 Panagiotis Karfakisو  Joanna Jelenspergerو
 ،Keith Wiebeو  Mark Smuldersو  Frank Mischlerو

 Terri Ballardو الزراعية؛  التنمية  اقتصاديات  شعبة 
اإلحصاء؛  شعبة   ،Carlo Cafieroو  Ana Moltedoو
 Peterو  Elisenda Estruchو  Christina Raponeو

في  والعمالة  والتكافؤ  الجنسانية  القضايا  شعبة   ،Wobst

الريفية. المناطق 
والمدخالت  الخارجية  األساسية  المعلومات  أوراق  وأعّد 
 Erin Lentzو  Miguel Gómezو  Christopher Barrett

 Katieو  Per Pinstrup-Andersenو  Dennis Millerو
 Bruce Traillو كورنيل)؛  (جامعة   Ross Welchو  Ricketts

بولونيا)؛  (جامعة   Mario Mazzocchiريدينج)؛ و (جامعة 
على  العمل  ومؤسسة  أيوا)؛  والية  (جامعة   Robert Mazurو

(المملكة  الطفولة  إنقاذ  الدولية؛ ومنظمة  الجوع  مكافحة 
 Stephenو (يورومونيتور)؛   Manan Chawlaو المتحدة)؛ 
 Emilyو  Brittany Wurtzو  Michael MacIntyreو  Lim

واشنطن). (جامعة   Greg Freedmanو  Carnahan

الخارجية  والمشورة  المراجعات  من  التقرير  واستفاد 
 Francesco Branca الدوليين:  الخبراء  من  العديد  من 

 Marcella Wüstefeldو  Mercedes de Onisو
العالمية؛  الصحة  منظمة   ،Gretchen Stevensو
ألبحاث  الدولي  (الصندوق   ،Corinna Hawkesو

 Yassir Islamو  Howarth Bouisو السرطان)؛ 
 Agnesو  JohnMcDermottو (HarvestPlus)؛ 

الدولي  المعهد   ،Laurian Unnevehrو  Quisumbing
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 Saskiaو  Lynn Brownو الغذائية؛  السياسات  لبحوث 
 Jennie Dey deو العالمي؛  األغذية  برنامج   ،de Pee

المنتدى   ،Harry Palmierو  Mark Holdernessو  Pryck

المعهد   ،Delia Graceو الزراعية؛  للبحوث  العالمي 
(جامعة   ،Marie Arimondو الماشية؛  لبحوث  الدولي 

ديفيس). في  كاليفورنيا 
التنمية  إدارة  من   ،Michelle Kendrick تولت 

وإدارة  النشر  مسؤولية  واالجتماعية،  االقتصادية 
 Lilianaو  Paola Di Santo وقدمت  المشروع. 

 Marco Mariani وقّدم  اإلداري  الدعم   Maldonado

جميع  في  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الدعم 
الدعم  أيضاً  بامتنان  نقّدر  ونحن  العملية.  مراحل 

قدمها  التي  التقنية  العمل  ورشة  تنظيم  في  المتمثل 
شعبة   ،Jill Buscemi-Hicks ونظمتها   David Hallam

االجتماعات  برمجة  دائرة  وّفرت  وقد  واألسواق.  التجارة 
والترجمة.  الطباعة  خدمات  المنظمة  في  والتوثيق 

بلبل  عمر  والتخطيط  الرسومات  تصميم  خدمات  وقدم 
.Flora Dicarloو
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الموجز

ونقص  التغذية  نقص   - جميعاً  بأشكاله  التغذية  سوء  يفرض 
تكاليف   - المفرطة  والسمنة  الزائد  والوزن  الدقيقة  المغذيات 

البلدان  على  مقبولة  غير  مرتفعة  واجتماعية  اقتصادية 
األغذية  حالة  تقرير  ويذهب  الدخل.  مستويات  كافة  على 
أنه  إلى  أفضل  لتغذية  غذائية  نظم   :٢٠١٣ لعام  والزراعة 

من  والحّد  التغذية  لتحسين  والزراعة  باألغذية  البدء  ينبغي 
األغذية  إنتاج  في  للزراعة  التقليدي  والدور  التكاليف.  هذه 

والنظام  الزراعة  بإمكان  ولكن  أساسي،  أمر  الدخل  وتوليد 
بالتصنيع  مروراً  واإلنتاج  المدخالت  من   - بأكمله  الغذائي 

أن   - االستهالك  إلى  وصوالً  بالتجزئة  والبيع  والنقل  والتخزين 
التغذية. سوء  على  القضاء  في  بكثير  بأكثر  يساهما 

المجتمع تكاليف عالية على  التغذية يفرض  سوء 

المائة  في   ١٢٫٥ أن  إلى  المنظمة  تقديرات  أحدث  تشير 
نقص  من  يعانون  نسمة)  مليون   ٨٦٨) العالم  سكان  من 

الوقت  في  لكن  الطاقة،  إمدادات  حيث  من  التغذية 
عبء  من  بسيطاً  جزءاً  سوى  تمثل  ال  األرقام  هذه  الراهن 
يقّدر  ما  يعاني  إذ  العالم،  كاهل  يثقل  الذي  التغذية  سوء 

التقزم،  من  العالم  في  األطفال  من  المائة  في   ٢٦ بنحو 
من  أكثر  أو  واحد  نقص  من  شخص  مليار   ٢ ويعاني 

الوزن،  زيادة  من  شخص  مليار  و١٫٤  الدقيقة  المغذيات 
المفرطة.  السمنة  من  يعانون  بينهم  من  مليون   ٥٠٠

التغذية  سوء  من  متعددة  بأنواع  مثقلة  البلدان  ومعظم 
نفسها  المعيشية  األسرة  في  أو  نفسه  البلد  في  توجد  قد 

نفسه. الفرد  لدى  أو 
بـ"سنوات  مقاسة  التغذية،  لسوء  االجتماعية  التكلفة  إن 

سوء  بسبب  المفقودة  اإلعاقة"  بحسب  المعّدلة  العمر 
المفرطة،  والسمنة  الوزن  وزيادة  واألمهات  األطفال  تغذية 
تشكل  قد  االجتماعية،  التكلفة  إلى  وباإلضافة  جداً.  عالية 

نتيجة  التغذية،  سوء  بسبب  العالمي  لالقتصاد  التكلفة 
المباشرة،  الصحية  الرعاية  وتكاليف  اإلنتاجية  فقدان 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   ٥ إلى  يصل  ما 
في  أمريكي  دوالر  تريليون   ٣٫٥ يعادل  ما  أي  العالم،  في 

الواحد.  للشخص  أمريكي  دوالر   ٥٠٠ أو  الواحدة  السنة 
 ٣  -٢ بـ  الدقيقة  والمغذيات  التغذية  نقص  تكاليف  وتقدر 
ما  أي  العالم،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في 

الرغم  وعلى  سنوياً.  أمريكي  دوالر  تريليون   ١٫٤-٢٫١ يعادل 

االقتصادية  للتكاليف  عالمية  تقديرات  وجود  عدم  من 
التراكمية  التكلفة  أن  إال  المفرطة،  والسمنة  الوزن  لزيادة 
الوزن  زيادة  تشكل  والتي  المعدية،  غير  األمراض  لجميع 

بحوالي  قدرّت  لها،  رئيسية  خطر  عوامل  المفرطة  والسمنة 
.٢٠١٠ عام  في  أمريكي  دوالر  تريليون   ١٫٤

وخاصة   - واألمهات  األطفال  لدى  التغذية  سوء  يفرض 
األطفال  لدى  الدقيقة  المغذيات  ونقص  األطفال،  وزن  نقص 

صحي  عبء  أكبر   - السيئة  الطبيعية  الرضاعة  وممارسات 
بعيد،  حد  وإلى  العالمي،  الصعيد  على  بالتغذية  يتعلق 
التي  االجتماعية  التكاليف  بضعف  تقريباً  يتسبب  فهو 

وقد  البالغين.  عند  المفرطة  والسمنة  الوزن  زيادة  تسببها 
األطفال  لدى  التغذية  سوء  بسبب  االجتماعي  العبء  انخفض 

األخيرين،  العقدين  خالل  تقريباً  النصف  بمقدار  واألمهات 
والسمنة  الوزن  زيادة  بسبب  تقريباً  تضاعف  أنه  حين  في 

األطفال  لدى  التغذية  سوء  يظل  ذلك  ومع  المفرطة، 
في  خصوصاً  أعظم،  مشكلة  بعيد  حد  إلى  يشّكل  واألمهات 

من  كل  يظل  أن  ينبغي  ولذا  المنخفض.  الدخل  ذات  البلدان 
القصوى  األولوية  يشكل  الدقيقة  والمغذيات  التغذية  نقص 

المستقبل  في  العالمي  للمجتمع  بالنسبة  التغذية  مجال  في 
كيفية  هو  السياسات  صانعي  يواجه  الذي  والتحدي  القريب. 
عكس  أو  تجنب  نفسه  الوقت  وفي  المشاكل،  هذه  معالجة 
كبير،  التحدي  وهذا  المفرطة.  والسمنة  الوزن  زيادة  نشوء 

سبيل  على  االستثمار،  شأن  فمن  مرتفعة:  العائدات  لكن 
إلى  يؤدي  أن  الدقيقة  المغذيات  نقص  من  الحد  في  المثال، 
وإلى  األطفال  وفيات  من  أقل  عدد  وإلى  أفضل  صحي  وضع 

نسبة  تكون  بحيث  المستقبل،  في  الدخل  مكاسب  زيادة 
.١ إلى   ١٣ من  يقرب  ما  التكاليف  إلى  المنافع 

عمًال  التغذية  سوء  معالجة  تتطلب 
المختلفة  القطاعات  عبر  متكامًال 

ومتعددة  معقدة  التغذية  لسوء  المباشرة  األسباب 
األغذية  من  يكفي  ما  توفر  عدم  تشمل  فهي  األبعاد. 
عليها؛  الحصول  وصعوبة  والمتنوعة  واآلمنة  المغذيّة 
والصرف  النظيفة  المياه  على  الحصول  فرص  ونقص 

لألطفال  تغذية  وطرق  الصحية؛  والرعاية  الصحي 
إن  بل  مناسبة.  غير  الكبار  لدى  غذائية  نظم  وخيارات 

وهي  تعقيداً،  أكثر  التغذية  لسوء  الجذرية  األسباب 
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والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  تشمل 
سوء  معالجة  تتطلب  ولذا  األوسع.  والمادية  والثقافية 

يكمل  وتدخالت  متكاملة  إجراءات  اتخاذ  التغذية 
عام  بشكل  الغذائي  والنظام  الزراعة  في  بعضاً  بعضها 

السياسة  مجاالت  في  كما  والتعليم،  العامة  والصحة 
مع  تتقاطع  الضرورية  التدخالت  أن  وبما  األوسع.  العامة 
هناك  فإن  الحكومية،  المؤسسات  من  العديد  اختصاصات 

التنسيق  لتحفيز  المستوى  رفيع  سياسي  لدعم  ضرورة 
القطاعات. بين  الالزم 

كل  على  األفضل  التغذية  تعتمد 
الغذائي النظام  جوانب  من  جانب 

والمؤسسات  جميعا  الناس  الغذائية  النظم  تشمل 
المنتجات  إنتاج  خاللها  من  يتم  التي  جميعها  والعمليات 

تشمل  وهي  للمستهلكين.  وتقديمها  وتصنيعها  الزراعية 
المدني  المجتمع  ومنظمات  العموميين  المسؤولين  أيضاً 
يصممون  الذين  التنمية  مجال  في  والعاملين  والباحثين 
التي  والمشاريع  والبرامج  التنظيمية  واللوائح  السياسات 

والزراعة. األغذية  تكيّف 
على  الغذائي  النظام  جوانب  من  جانب  كل  ويؤثر 

الحصول  وسهولة  والمتنوعة  المغذّية  األغذية  توفر 
اختيار  على  المستهلكين  قدرة  على  وبالتالي  عليها، 
إلى  الغذائي  النظام  من  الروابط  لكن  صحي.  غذاء 
األحيان  من  كثير  في  مباشرة  غير  الغذائية  النتائج 

من  وغيرها  والمعارف  واألسعار  المداخيل  بواسطة   –
سياسات  تصّمم  ما  نادراً  ذلك،  من  واألكثر  العوامل. 

هدفها  التغذية  تكون  بحيث  الغذائي  النظام  وتدخالت 
التأثيرات  تتبع  الصعب  من  يكون  قد  لذا  األساسي، 

النظام  تدخالت  أن  إلى  أحياناً  الباحثون  فيخلص 
التغذية.  سوء  من  الحد  في  فّعالة  غير  الغذائي 
قبيل  من  الطبية،  التدخالت  تعالج  قد  بالمقابل، 

في  نقص  من  محددة  أشكاالً  الُمكملة،  الفيتامينات 
أكبر،  بسهولة  آثارها  مراقبة  وتمكن  المغذية  العناصر 

الفوائد  عن  كامال  بديًال  تكون  أن  يمكن  ال  لكنها 
يعمل  غذائي  نظام  يوفرها  التي  األوسع  التغذوية 

النظام  جوانب  كافة  تنسيق  ينبغي  هنا،  ومن  جيدا. 
غير  فمن  الجيدة؛  التغذية  دعم  إلى  سعياً  الغذائي 
بمعزل  يؤدى  فردي  تدخل  ألي  يكون  أن  المحتمل 
المعقد.  النظام  هذا  مثل  في  كبير  تأثير  غيره  عن 

الغذائية  النظم  باالعتبار  تأخذ  التي  والتدخالت 
غذائية  نتائج  تحقق  أن  أكثر  يحتمل  التي  هي  ككل 

إيجابية.

النظام  بتحول  مدفوع  التغذوي  االنتقال 
الغذائي

التحول  إلى  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تؤدي 
وتضاؤل  العمل  إنتاجية  بارتفاع  لتتسم  للزراعة،  التدريجي 

وانتشار  الزراعة  قطاع  في  العاملين  السكان  نسب 
والترفيه  للنقل  الجديدة  األنماط  وتدفع  التمدين. 
الناس  يتبع  أن  إلى  البيت  من  والعمل  والعمالة  

سهلة.  أطعمة  وطلب  الحركة  بعدم  تتسم  حياة  أنماط 
من  جزء  الغذائية  واألنماط  النشاط  في  التغيرات  وهذه 
المعيشية  األسر  فيه  تواجه  قد  الذي  التغذوي"  "االنتقال 

والسمنة  الوزن  زيادة  عن  الناشئ  التحدي  والبلدان 
وفي  بهما  ترتبط  التي  المعدية  غير  واألمراض  المفرطة 
نقص  مع  التعامل  تحدي  استمرار  تواجه  نفسه  الوقت 

حالة  تعقيد  ويعني  الدقيقة.  المغذيات  ونقص  التغذية 
في  السواء  حد  على  الغذائية  والنظم  التغذية  سوء 

السياسات  أن  بسرعة  المتغيرة  وطبيعتها  المفردة  البلدان 
بالسياق. محددة  تكون  أن  ينبغي  والتدخالت 

التغذية  في  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  يساهم 
الجهد من  المزيد  بذل  ينبغي  ولكن 

من  التغذية  تحسين  في  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  يساهم 
تكون  التي  البلدان  في  خصوصاً  الدخل،  زيادة  خالل 
والعمالة،  االقتصاد  من  كبيرة  حصة  القطاع  لهذا  فيها 

للمستهلكين  الغذائية  المواد  تكلفة  من  الحد  خالل  ومن 
الزراعي  النمو  تأثير  أن  إدراك  المهم  من  أن  غير  جميعاً. 
في  سريع  انخفاض  إلحداث  كافياً  يكون  ال  وربما  بطيء 

التغذية. سوء 
اإلنتاجية  في  النمو  زخم  على  الحفاظ  وسيظل 

زيادة  من  بد  ال  إذ  المقبلة،  العقود  في  حاسماً  الزراعية 
له  كان  إذا  المائة  في   ٦٠ بنسبة  األساسية  األغذية  إنتاج 
األغذية  عدا  وفيما  الطلب.  في  المتوقع  النمو  يلبي  أن 

على  فتحتوي  متنوعة  الصحية  الغذائية  األنظمة  األساسية، 
والبروتينات  والدهون  الطاقة  من  وكاف  متوازن  مزيج 

أولويات  تراعي  أن  وينبغي  الدقيقة.  المغذيات  من  وكذلك 
أكثر  بالتركيز  التغذية،  منظور  الزراعي  والتطوير  البحث 

والخضروات  الفواكه  مثل  بالمغذيات  الغنية  األطعمة  على 
وينبغي  الحيواني.  المصدر  ذات  واألطعمة  والبقوليات 
إلى  الرامية  التدخالت  نحو  الجهود  من  المزيد  توجيه 

الزراعة  نظم  مثل  الصغيرة،  الحيازات  إنتاج  تنويع 
لمحتوى  المباشرة  الزيادة  إلى  الرامية  والجهود  المتكاملة. 

التقوية  خالل  من  الدقيقة  المغذيات  من  األساسية  األغذية 
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تكون  عام،  وبشكل  خاص.  بشكل  واعدة  البيولوجية 
بالتثقيف  تقترن  عندما  فعالية  أكثر  الزراعية  التدخالت 

الجنسين. أدوار  مراعاة  مع  وتنفذ  التغذوي 

مخاطر  على  اإلمداد  سالسل  تنطوي 
التغذية لتحسين  وفرٍص 

مع  وتتطور  معاً  والحديثة  التقليدية  الغذائية  النظم  تتعايش 
اإلمداد  سالسل  وتستتبع  التمدين.  وزيادة  االقتصادات  نمو 
بالتجزئة،  والبيع  والتوزيع  للتخزين  عمودياً  تكامالً  الحديثة 
انخفاض  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الكفاءة  في  مكاسب  وتقدم 
وهي  للمزارعين.  الدخل  في  وزيادة  للمستهلكين  األسعار 

مدار  على  المغذية  األطعمة  من  واسعة  طائفة  تزود  عادة 
أن  يمكن  معلّبة  مصّنعة  أطعمة  تبيع  أيضاً  لكنها  السنة، 

تُستهلك  عندما  المفرطة  والسمنة  الوزن  زيادة  في  تساهم 
لألغذية  الحديثان  والتوزيع  التجهيز  يوفر  كذلك  بإسراف. 

يمكن  ما  المدعمة،  األطعمة  الستخدام  جديدة  فرصاً  أيضاً 
للتغذية. هامة  مساهمات  يقدم  أن 

بسرعة  تنتشر  الكبيرة  المتاجر  أن  من  الرغم  وعلى 
معظم  أن  إّال  المنخفض،  الدخل  ذات  البلدان  في 

ال  والحضرية  الريفية  المناطق  في  الفقراء  المستهلكين 
توزيع  شبكات  خالل  من  طعامهم  معظم  يشترون  يزالون 
هي  التقليدية  المنافذ  وهذه  التقليدية.  الغذائية  المواد 

الفواكه  مثل  بالمغذيات،  الغنية  لألطعمة  الرئيسية  القناة 
أنها  من  الرغم  على  الحيوانية،  والمنتجات  والخضروات 

واستخدام  ومعلبة.  مصّنعة  أطعمة  متزايد  نحو  على  تقّدم 
المدعمة،  األغذية  لتوزيع  بالتجزئة  التقليدية  البيع  منافذ 

مؤكدة  أخرى  استراتيجية  باليود،  المعالج  الملح  مثل 
التغذوية. النتائج  لتحسين  النجاعة 

ومناولة  الصحي  الصرف  تحسين  تكنولوجيات  شأن  ومن 
تزيد  أن  التقليدية  الغذائية  النظم  في  والتخزين  األغذية 

ويمكن  الغذائية.  وجودتها  األطعمة  سالمة  وتحّسن  الكفاءة 
المغذية  والعناصر  األطعمة  خسائر  من  الحّد  يقّدم  أن 

في  هامة  إسهامات  الغذائية  النظم  جميع  في  التبديد  ومن 
اإلنتاجية. الموارد  على  الضغط  وتخفيف  التغذية  تحسين 

تحدد  المستهلكين  خيارات 
واالستدامة التغذوية  النتائج 

األغذية  تصبح  بحيث  للتغذية،  تعزيزاً  أكثر  النظم  جعل 
المفتاح،  هو  ومغذية،  ومتنوعة  المنال  وسهلة  متوفرة 
على  المستهلكين  لمساعدة  ضرورة  أيضاً  هناك  ولكن 

التشجيع  فعالية  ثبتت  وقد  صحية.  غذائية  خيارات  اتخاذ 
والقيام  التغذوي  التثقيف  خالل  من  السلوك  تغيير  على 
الصرف  أيضاً  تعالج  داعمة  بيئة  في  معلومات  بحمالت 
المناسبة.  التكميلية  واألغذية  المعيشية  لألسر  الصحي 

نقص  حاالت  فيها  تستمر  التي  المواقع  في  وحتى 
أساسية،  كمشاكل  الدقيقة  المغذيات  ونقص  التغذية 

دون  يحول  أن  يمكن  تطلعي  نهج  اتباع  الضروري  من 
المفرطة،  والسمنة  الوزن  زيادة  حاالت  في  االرتفاع 

السلوك  تغيير  فإن  كذلك  الطويل.  المدى  على  خصوصاً 
المستدام  االستخدام  في  ويساهم  التبديد  من  أيضاً  يحد 

للموارد.

للتغذية وسياساتية  مؤسسية  بيئة 

بعض  في  التغذية  سوء  انخفض  فقد  تقّدم:  أحرز  لقد 
التقدم  ولكن  األخيرة.  العقود  خالل  هاماً  انخفاضاً  البلدان 

بشكل  االستفادة  إلى  ملحة  حاجة  وهناك  متفاوتاً  كان 
أفضل.  تغذية  إلى  للتوصل  الغذائي  النظام  من  أفضل 

أن  وراءه  الكامنة  واألسباب  التغذية  سوء  تعقيد  ويعني 
القطاعات  ومتعدد  المصلحة  أصحاب  متعدد  نهج  اتباع 

فعالية. أكثر  سيكون 
إلى  تستند  أفضل،  حوكمة  النهج  هذا  مثل  يتطلب 
لتكون  سياسية  وقيادة  مشتركة  ورؤية  سليمة  بيانات 
وتعزيز  والتنسيق  الفعال  التخطيط  على  قدرة  هناك 

وضمنها. القطاعات  بين  الالزم  التعاون 

للتقرير الرئيسية  الرسائل 

تكاليف  ● يفرض  جميعاً  بأشكاله  التغذية  سوء 
من  المجتمع  على  مقبول  غير  حّد  إلى  باهظة 

المرتبطة  والتكاليف  واالقتصادية.  البشرية  الناحية 
تلك  من  أعلى  الدقيقة  والمغذيات  التغذية  بنقص 

على  المفرطة،  والسمنة  الوزن  بزيادة  المرتبطة 
االرتفاع  في  آخذتان  األخيرتين  هاتين  أن  من  الرغم 
والبلدان  الدخل  المنخفضة  البلدان  في  حتى  بسرعة 

الدخل. المتوسطة 
متعدد  ● نهج  اتباع  التغذية  سوء  معالجة  تتطلب 

بعضاً  بعضها  تكمل  تدخالت  يشمل  القطاعات 
والتعليم.  العامة  والصحة  الغذائية  النظم  في 

أهداف  تحقيق  إلى  السعي  أيضاً  النهج  هذا  ويسّهل 
والمساواة  األفضل  التغذية  ذلك  في  بما  متعددة، 

البيئية. واالستدامة  الجنسين  بين 
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النظم  ● تتيح  القطاعات،  متعدد  نهج  إطار  في 
تحسين  إلى  تؤدي  لتدخالت  عديدة  فرصاً  الغذائية 

والغرض  أفضل.  تغذية  وإلى  الغذائية  النظم 
التغذية.  تحسين  هو  التدخالت  هذه  لبعض  األساسي 

وفي  الغذائية  النظم  في  أخرى  تدخالت  تؤثر  وقد 
على  السياسية  أو  االجتماعية  والبيئة  العام  االقتصاد 

الرئيسي. هدفها  ليس  ذلك  أن  رغم  التغذية 
الزراعية  ● اإلنتاجية  ونمو  الزراعي  اإلنتاج  نمو  يظل 

القيام  يتعين  ولكن  التغذية  لتحسين  ضروريان 
في  الزراعية  البحوث  تستمر  أن  ينبغي  بالمزيد. 
لألغذية  أكبر  اهتمام  إيالء  مع  اإلنتاجية،  تعزيز 

والخضروات  الفواكه  مثل  بالمغذيات  الغنية 
إنتاج  وألنظمة  الحيوانية  والمنتجات  والبقوليات 
فعالية  أكثر  اإلنتاجية  والتدخالت  استدامة.  أكثر 

وتقترن  الجنسين  ألدوار  مراعية  تكون  عندما 
تغذوي. بتثقيف 

مخاطر  ● والحديثة  التقليدية  اإلمداد  سالسل  تتضمن 
غذائية  ونظم  أفضل  تغذية  لتحقيق  فرصاً  وتوفر 

في  تحسينات  تساعد  أن  يمكن  استدامة.  أكثر 
الخسائر  تقليل  على  التقليدية  اإلمداد  سالسل 
االختيار  في  التنوع  وزيادة  األسعار  وتخفيض 

ويمكن  المنخفض.  الدخل  ذات  المعيشية  لألسر 
األغذية  وتجهيز  الحديثة  التجزئة  تجارة  تُسّهل  أن 

التغذية،  سوء  لمكافحة  المدعمة  األغذية  استخدام 
المعلبة  والسلع  المصّنعة  األغذية  توفر  زيادة  لكن 

الوزن  زيادة  في  تسهم  أن  يمكن  عالية  بدرجة 
المفرطة. والسمنة 

يأكلون  ● ما  المستهلكون  يحدد  المطاف،  نهاية  في 
لكن  الغذائي.  النظام  ينتجه  ما  وبالتالي 

الخاص  والقطاع  الدولية  والمنظمات  الحكومات 
يساعدوا  أن  جميعاً  يمكنهم  المدني  والمجتمع 

والحد  صحية  أكثر  قرارات  اتخاذ  على  المستهلكين 
المستدام  االستخدام  في  والمساهمة  التبديد  من 

واضحة  دقيقة  معلومات  توفير  خالل  من  للموارد، 
متنوعة  أغذية  على  الحصول  إمكانية  وضمان 

ومغذية.
دعم  ● ييسرها  أفضل،  حوكمة  إلى  حاجة  هناك 

جميع  على  الغذائية  للنظم  المستوى،  رفيع  سياسي 
السياسات  ولدعم  مشتركة  رؤية  لبناء  المستويات 

والتعاون  التنسيق  وتعزيز  أدلة  إلى  المستندة 
متعددة  متكاملة  إجراءات  خالل  من  الفّعال 

القطاعات.




